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Esta cidade é também moderna porque é projeto; ela cristaliza a am-
bição de definir o porvir, de dominar o futuro, de ser o marco espacial 
de uma nova sociedade; ela é o desenho de um desígnio. 

- François Ascher, Os novos princípios do urbanismo. 

 

 

 

 

Em primeiro lugar, a ciência das cidades nasce de uma irritação que 
dá lugar ao enunciado fundador de uma ‘questão urbana’: qualquer 
que seja caracterizado o mal de que a ciência deverá se ocupar, tratar-
se-á sempre de recolocar as coisas em seus lugares. Em outras pala-
vras, trata-se de instaurar uma ordem espacial nova, meio e resultado 
de uma nova ordem social.  

Em segundo lugar, os termos pelos quais a realidade é analisada ou 
simplesmente descrita designam implicitamente (como se em nega-
tivo) um molde desta ordem a ser gestada. A desordem é a imagem 
invertida de uma ordem escondida, ainda potencial, e que a ciência 
urbana e uma política experimental devem tornar real. 

- Chistian Topalov, Os saberes sobre a cidade: tempos de crise? 

  



 

 

 

  



 

RESUMO 
 

 

CRUZ, Maurício Feijó. Urbanismo e Mobilidade Urbana em São Paulo: (des)arti-
culações entre planejamento, projeto e transportes (1968-2016). 2020. 350 p. 

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

nismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.  

 

O Plano Diretor do Município de São Paulo, de 2014, institucionalizou uma relevante 

mudança no planejamento do uso e ocupação do solo da capital paulista ao criar os 

Eixos de Estruturação da Transformação Urbana – perímetros junto aos corredores 

de ônibus, estações de metrô e trem nos quais é permitido e incentivado o adensa-

mento de atividades urbanas. Tal articulação representou uma aproximação relevante 

da concepção da política de desenvolvimento urbano da capital a uma política de mo-

bilidade urbana que prioriza os transportes coletivos e ativos. Entretanto, o avanço 

representado pela adoção dessa abordagem de adensamento seletivo vinculado à 

acessibilidade por transporte público não se configura como ruptura, mas como des-

dobramento de variados conceitos e métodos de abordagem formulados e revisados 

historicamente no percurso do planejamento urbano em São Paulo desde os anos 

1960. Assim, a pesquisa analisa como evoluíram, histórica e conceitualmente em São 

Paulo, as ideias e práticas de articulação e desarticulação entre o planejamento ur-

bano e o planejamento de transportes coletivos presentes nos planos urbanos elabo-

rados para a Metrópole de São Paulo desde 1968, que levaram à aproximação dos 

mesmos verificada no Plano Diretor de 2014. A hipótese apresentada é que a criação 

dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana pelo Plano Diretor de 2014 é 

tributária de uma série de articulações e desarticulações das práticas históricas de 

planejamento urbano e de transportes coletivos em São Paulo, concebida com o ob-

jetivo de configurar uma medida de gestão da demanda por transporte. 

 

Palavras-chave: Planejamento Territorial Urbano. Mobilidade Urbana. Planos Direto-

res. São Paulo (SP). 





 

ABSTRACT 
 

 

CRUZ, Maurício Feijó. (2020) Urbanism and Urban Mobility in São Paulo:  
(dis)arrangements among planning, urban projects and transportation (1968-
2016). 2020. 350 p. Doctoral Thesis, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Univer-

sity of São Paulo, São Paulo. 

 

The 2014 São Paulo Master Plan institutionalized a significant change in land use 

planning in the city by creating the Urban Transformation Structuring Axes - perimeters 

next to bus corridors, subway and train stations on which the densification of urban 

activities is allowed and encouraged. Such articulation represented a relevant associ-

ation between urban development and urban mobility policies, prioritizing mass transit 

and active transportation. However, the progress represented by the adoption of this 

approach of selective density linked to accessibility by public transport is not a rupture, 

but an unfolding of various concepts and methods of approach historically formulated 

and revised in the course of urban planning in São Paulo since the 1960s. Thus, the 

research analyzes how the ideas and practices of articulation and disarticulation be-

tween urban planning and mass transit planning, present in the urban plans developed 

for the Metropolis of São Paulo, have evolved historically and conceptually since 1968, 

which led to their approximation verified in the 2014 Master Plan. The hypothesis pre-

sented is that the creation of the Urban Transformation Structuring Axes by the 2014 

Master Plan is due to a series of articulations and disarticulations of historical practices 

of urban and mass transit planning in São Paulo, formulated with the objective of con-

figuring a transportation demand management strategy. 

 

Keywords: Urban Planning. Urban Mobility. Master Plans. São Paulo (Brazil). 
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INTRODUÇÃO 

 

O Plano Diretor do Município de São Paulo, de 2014, institucionalizou uma relevante 

mudança no planejamento do uso e ocupação do solo da capital paulista ao criar os 

Eixos de Estruturação da Transformação Urbana – perímetros junto aos corredores 

de ônibus, estações de metrô e trem nos quais é permitido e incentivado o adensa-

mento de atividades urbanas. No Plano, a articulação entre as diretrizes de zonea-

mento e o planejamento da mobilidade urbana baseou-se, assim, na acessibilidade 

proporcionada pelas infraestruturas de transporte coletivo de média e alta capacidade.  

Tal articulação, que adquiriu caráter fundamental na organização da cidade, colocou 

novos termos para a conjugação entre as atividades de planejamento e de projeto 

urbano. Tendo em vista que a demanda por transportes é consequência do padrão de 

uso do solo, e que as possibilidades físicas de circulação condicionam a ocupação 

urbana, o Plano Diretor de 2014 representa uma aproximação relevante da concepção 

da política de desenvolvimento urbano da capital a uma política de mobilidade urbana 

que prioriza os transportes coletivos e ativos.  

Confirmada pelas chamadas Zonas Eixos de Estruturação da Transformação Urbana 

(ZEU) na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de 2016, a articulação entre 

as diretrizes de desenvolvimento urbano e o planejamento da mobilidade urbana vem 

apresentando resultados significativos de intensificação e diversificação de usos em 

algumas regiões da cidade – ainda que persistam desafios quanto ao desenho urbano 

e à distribuição regional dessas novas áreas adensadas. De qualquer forma, ao defi-

nir, por meio de zoneamento ordinário, que as áreas mais adensáveis da cidade são 

aquelas diretamente acessíveis por transporte de massa, o Plano aponta para uma 

alteração estrutural do modelo de crescimento da cidade.  

Entretanto, o avanço representado pela adoção dessa abordagem de adensamento 

seletivo vinculado à acessibilidade por transporte público não se configura como rup-

tura, mas como desdobramento de variados conceitos e métodos de abordagem for-

mulados e revisados historicamente no percurso do planejamento urbano em São 

Paulo desde os anos 1960. Assim, o objetivo da pesquisa é compreender como evo-

luíram, histórica e conceitualmente em São Paulo, as ideias e práticas de articulação 



 

e desarticulação entre a política de uso do solo e o planejamento de transportes cole-

tivos que levaram à aproximação dos mesmos verificada no Plano Diretor de 2014.  

 

Questão da pesquisa e hipótese 

O tema da pesquisa é a compreensão de como aconteceu, desde a década de 1960 

na Metrópole de São Paulo, a articulação e desarticulação entre as práticas de plane-

jamento urbano (definições de uso do solo e de dinâmicas territoriais), projeto urbano 

(aspectos físico-espaciais das intervenções para implantação de sistemas de trans-

portes) e planejamento de transportes (modelos de análise de demandas, desenhos 

de rede, priorização de execução de infraestruturas).  

A questão que direciona a pesquisa é o entendimento, por meio dos planos realizados 

para a metrópole, de quais foram os condicionantes (econômicos, políticos, técnicos 

e sociais) que determinaram em São Paulo distintas articulações entre as atividades 

de projeto urbano, planejamento urbano e de transportes coletivos que resultaram nos 

alcances e limites da ideia das atuais ZEU. 

A hipótese apresentada é que a criação dos Eixos de Estruturação da Transfor-
mação Urbana pelo Plano Diretor de 2014 é tributária de uma série de articula-
ções e desarticulações das práticas históricas de planejamento urbano e de 
transportes coletivos em São Paulo, concebida com o objetivo de configurar 
uma medida de gestão da demanda por transporte. 

Os seguintes pressupostos levaram à hipótese: 

• O quadro de déficit permanente de infraestruturas de transporte coletivo – ex-

presso na precariedade em que ocorrem os deslocamentos em uma cidade que 

cresceu de maneira rápida e estruturada por sistema viário que prioriza o trans-

porte individual – fez com que as ações para circulação estivessem sempre a 

reboque das deficiências encontradas na realidade, levando à primazia dos da-

dos de demanda nas decisões relativas aos transportes coletivos. 
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Figura 1: Eixos de Estruturação da Transformação Urbana no PDE 2014. 
Fonte: SÃO PAULO, 2014  
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Figura 2: Zonas Eixos de Estruturação da Transformação Urbana na LPUOS 2016. 
Fonte: Elaboração própria a partir de GEOSAMPA.
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• Uma vez que os transportes coletivos são planejados com foco exclusivo no 

atendimento de demandas futuras calculadas a partir das deficiências crônicas 

existentes, as infraestruturas são implantadas usualmente de maneira emer-

gencial e, portanto, sem adequado compromisso com seus impactos físicos no 

espaço urbano e com a articulação entre as escalas de planejamento e projeto, 

ou seja, na interface entre as infraestruturas de circulação e o espaço urbano 

– deixando de lado o potencial de reorganização física e espacial da estrutura 

urbana a partir dos equipamentos de transporte. 

• Por serem planejadas com foco no atendimento das demandas emergenciais 

existentes, as infraestruturas de transporte coletivo são implantadas sem levar 

em conta o papel da acessibilidade como indutor de desenvolvimento urbano, 

acabando por (i) reforçar eixos históricos de desenvolvimento, concentrando 

neles ainda mais demanda, levando assim à rápida saturação dos componen-

tes do sistema, e (ii) deixam de estruturar a cidade tendo em vista a busca por 

mudança dos padrões insustentáveis da demanda atual – em especial a pen-

dularidade radioconcêntrica dos deslocamentos, a dispersão da urbanização e 

a matriz modal com alta participação do automóvel individual.  

• A escassez de recursos públicos para investimentos em infraestruturas de 

transporte coletivo de massa fez com que os processos decisórios de definição 

de prioridades de ação buscassem, crescentemente, o apoio de instrumentos 

computacionais sofisticados – baseados quase que exclusivamente nos dados 

de demanda – para avaliação de alternativas que legitimassem as escolhas 

governamentais, o que levou ao fortalecimento dos órgãos de planejamento 

setorial na condução da atividade propositiva de redes de transporte coletivo e, 

até mesmo, de articulações interfederativas para alcançar seus objetivos de 

reequilíbrio e eficiência operacional. 

 

Metodologia 

A pesquisa foi iniciada estudando como o tema dos transportes e da circulação foi 

tratado nos diversos planos urbanos realizados para o município e para a metrópole, 



 34 

desde os anos 1950 até o PDE 20141, verificando como – e se – havia articulação do 

planejamento das infraestruturas de transporte às definições de uso e ocupação do 

solo e de crescimento da cidade. 

Tratou-se, então, de verificar como a questão da demanda por transportes (atendi-

mento ou indução) era incluída ou não em cada um deles, e o que motivava e conduzia 

suas elaborações e enquadramentos.  

Para tal, foi utilizada a consulta direta aos documentos2 de planejamento elaborados 

para a RMSP e a extensa produção bibliográfica existente produzida por autores que 

já se debruçaram sobre a história dos planos realizados na cidade. A pesquisa biblio-

gráfica também foi utilizada para estruturar as apresentações dos contextos socioe-

conômicos, técnicos e políticos que, sob distintos aspectos, influenciaram o enqua-

dramento dos temas tratados por cada plano estudado.  

Na pesquisa, optou-se por manter o foco das análises nas posturas adotadas e, ne-

cessariamente, registradas pelos planos. Evitou-se, na medida do possível, que a 

análise documental proposta tivesse seu escopo ampliado indefinidamente por con-

textualizações institucionais e detalhamentos de bastidores – os quais, ainda que pu-

dessem se mostrar relevantes ao tema central, representariam fugas do recorte de 

pesquisa proposto. 

Villaça (1999, p. 180), ao se debruçar sobre a história e caracterização do campo do 

planejamento urbano no Brasil, afirma que “podem ser consideradas da esfera do 

‘planejamento urbano’ apenas aquelas ações do Estado sobre o urbano que tenham 

sido objeto de algum plano, por mais amplo que seja o conceito de plano”. Assim, 

estudar os planos urbanos realizados no país seria, ao fazer a história desses objetos 

que se alteram ao longo do tempo, compreender como se configura a prática contem-

porânea do urbanismo e seu discurso dominante, entendendo seu processo de cons-

tituição e suas determinações. 

 

1  Foram incluídos ainda os documentos diretamente derivados do PDE 2014, publicados em 
2016: Plano de Mobilidade Urbana de São Paulo; Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do 
Solo; Planos Regionais das Subprefeituras.  
2 Os documentos originais consultados estão disponíveis na Biblioteca da Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, e os digitalizados foram acessados por 
meio de bibliotecas virtuais da Emplasa e de outros órgãos técnicos, além de portais de legis-
lação municipal e estadual.  
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A grande questão que se coloca ao se fazer a história do planejamento 
urbano é precisamente esta: o que deu origem ao plano diretor e ao 
tipo de planejamento urbano (na verdade discurso) hegemônico hoje 
no Brasil? O que, ao se transformar (ao mudar), deu origem a esse 
planejamento? (VILLAÇA, 1999, p.176, grifos nossos) 

O autor indica três períodos do planejamento urbano no Brasil, distintos por seus prin-

cípios, discursos e resultados. O primeiro período (de 1875 a 1930), seria caracteri-

zado por planos de melhoramentos e embelezamento orientados a implantar formas 

urbanas monumentais de exaltação à burguesia, inspirados nas intervenções que mo-

dificaram tecidos urbanos medievais na Europa (como as ações de Haussmann em 

Paris). Propunham-se, assim, transformações nos espaços urbanos coloniais brasilei-

ros por meio da abertura de avenidas e bulevares que configuravam um novo conceito 

de infraestrutura para a circulação nas cidades, como no Plano de Pereira Passos 

para o Rio de Janeiro. O planejamento realizado e as ações implantadas tinham ca-

ráter elitizante, tratavam somente de trechos urbanos relevantes para as classes do-

minantes e reproduziam abertamente a hegemonia das mesmas sobre a cidade.  

Já o segundo período, que se inicia na década de 1930, é “marcado pela ideologia do 

planejamento enquanto técnica de base científica, indispensável para a solução dos 

chamados ‘problemas urbanos’” (VILLAÇA, 1999, p.182). Destacam-se abordagens 

concebidas de maneira integrada e totalizante, resultando em proposições estruturan-

tes baseadas em redes de transporte público e, principalmente, por grandes obras 

viárias. A percepção do distanciamento dos interesses das massas populares ao con-

teúdo dos planos e do discurso dominante torna-se então evidente, e as amplas pro-

postas constituintes dos planos – que supostamente tratam de todo o território de 

forma equivalente – mostram-se totalmente alienadas da real possibilidade de sua 

implantação pela administração pública.  

Especificamente tratando do segundo período de planejamento urbano no país, o au-

tor sugere três subdivisões:  

1. 1930-1965 - período do Urbanismo e do Plano Diretor: conjugava feições dos 

planos de embelezamento típicos do período anterior, mas destacavam o papel 

das infraestruturas urbanas, como as de saneamento e de transportes, organi-

zadas segundo um discurso que incluía a abordagem da cidade em sua totali-

dade, mas cuja atenção estava na remodelação das áreas centrais tendo em 

vista suas oportunidades imobiliárias. Destacam-se no período o Plano Agache 
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para o Rio de Janeiro e o Plano de Avenidas de Prestes Maia para São Paulo 

(ambos de 1930). 

2. 1965-1971 – Superplanos: auge do planejamento interdisciplinar e totalizante, 

articulando questões espaciais, sociais, institucionais e econômicas, inte-

grando a cidade à sua região. O Plano Doxiadis para a Guanabara (1965) e o 

Plano Urbanístico Básico de São Paulo (PUB-1968) são os exemplos notáveis 

do período. 

3. 1971-1992 - Planos sem mapa: documentos inócuos que enumeram objetivos, 

políticas e diretrizes bem intencionados e louváveis, sem discórdias nem con-

flitos por não conterem propostas concretas segundo a ideia de ‘posterior de-

talhamento’, como o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de São Paulo 

(PDDI-1971) e o Plano Urbanístico Básico do Rio de Janeiro (PUB-Rio, 1977). 

O terceiro período, que o autor indicava estar começando no final dos anos 1990 (mo-

mento da publicação da obra citada), configurava-se como reação ao anterior, mar-

cado pela politização do planejamento – que viria a ser reforçado com a promulgação 

do Estatuto da Cidade em 20013 e seus mecanismos de participação popular para 

elaboração de planos diretores municipais e inclusão de princípios da função social 

da propriedade e da cidade. Com a publicação da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana em 20124, verifica-se a emergência da ênfase na necessidade de integração 

das políticas de desenvolvimento urbano e mobilidade urbana, incluindo o fomento a 

deslocamentos mais sustentáveis com priorização dos transportes coletivos e ativos. 

Como deve ser sempre estudada a história, parte-se do presente para 
o passado, e não o contrário. Parte-se do planejamento urbano tal 
como tem sido apresentado pelo discurso dominante contemporâneo, 
sua concepção mais convencional, e procura-se entender seu pro-
cesso de constituição, suas determinações. (VILLAÇA, 1999, p. 181) 

Assim, fazendo-se o caminho em direção ao passado, em busca dos elementos cons-

titutivos do atual planejamento que integra mobilidade urbana e urbanismo, a pesquisa 

encontrou 35 marcos relevantes no percurso até 1950, quando se dá a emergência 

das questões da metrópole que então se configurava, ou seja, o momento crítico da 

 

3 Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 
4 Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. 
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eclosão de um novo modelo de expansão urbana – não mais baseado nos sistemas 

de transporte coletivo sobre trilhos mas na acessibilidade pelos sistemas de transporte 

(público e particular) sobre pneus. Nesse momento, a cidade densa e concentrada 

dava lugar à metrópole marcada pela expansão periférica, objeto de diversos planos 

diretores, planos de desenvolvimento integrados e planos de transporte, projetos e 

programas de intervenções no sistema viário e estudos exploratórios.  

Tais documentos são apresentados abaixo, por década, do mais recente ao mais an-

tigo.  

• Década de 2010: Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS 2016); 

Plano de Mobilidade Urbana de São Paulo (PlanMob 2015); Planos Regionais das 

Subprefeituras (2016); Plano Diretor Estratégico (PDE 2014); Atualização da Rede 

Metropolitana de Alta e Média Capacidade de Transportes da RMSP (2013); Ce-

nários de Desenvolvimento Urbano (2012); Plano SP2040 (2012). 

• Década de 2000: Programa Expansão SP (2009); Projeto da Nova Marginal Tietê 

(2008); Plano Integrado de Transporte Urbano para 2025 (Pitu 2025, 2006); Planos 

Regionais Estratégicos (PRE 2004); São Paulo Interligado (2004); Plano Diretor 

Estratégico (PDE 2002); 

• Década de 1990: Plano Integrado de Transporte Urbano para 2020 (Pitu 2020, 

1998); Projeto do Rodoanel (1995); Plano Metropolitano da Grande São Paulo 

(PMGSP, 1994); Projeto de Lei do Plano Diretor de São Paulo (1991); 

• Década de 1980: Plano Diretor do Município de São Paulo (1988); projeto do 

Plano Diretor do Município de São Paulo (1985); Plano Metropolitano de Trans-

porte (PMT, 1983); Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI-

II, 1982); Revisão do Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado (PMDI-II, 

1982). 

• Década de 1970: Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado (PMDI), 

Plano Diretor Viário, Programa de Ação Imediata de Transportes e Tráfego (PAITT) 

e Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), todos de 1971; Lei de Zo-

neamento (1972); 
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• Década de 1960: Estudo do Sistema Básico de Transportes da Grande São Paulo 

(SBT, 1969); São Paulo Inner Belt Highway’ (1968); Plano do Metrô de São Paulo 

(1968); Plano Urbanístico Básico de São Paulo (PUB, 1968). 

• Década de 1950: Estudos da SAGMACS (1958); Ante-Projeto de um Sistema de 

Transporte Rápido Metropolitano (1956); Plano Regional de São Paulo (1954), 

Programa de melhoramentos públicos para a cidade de São Paulo (1950). 

 

A análise dos documentos produzidos pelo pensamento urbanístico em São Paulo na 

década de 1950 indicou que aí se iniciava a compreensão dos diversos problemas da 

cidade, ainda que sob visões parciais e com poucas soluções apresentadas. Somente 

a partir da década de 1960 – ou seja, do Plano Urbanístico Básico (PUB) de 1968 – 

as questões do novo organismo urbano que se configurava começaram a ser objeto 

de respostas estruturadas em uma nova escala e à luz de técnicas de planejamento 

urbano que constituem a atual prática profissional que integra mobilidade urbana e 

urbanismo. Assim, os planos produzidos até 1967 são aqui apresentados de maneira 

panorâmica no Capítulo 1, que procura tratar da estruturação histórica das questões 

abordadas no trabalho: o início da industrialização em São Paulo, a chegada da in-

dústria automobilística, a emergência da metrópole e do planejamento urbano. 

Ao percorrer os planos elaborados no período entre 1968 e 2016, verificaram-se blo-

cos de planos que, em conjunto, poderiam oferecer percepções mais precisas para a 

compreensão das condições em que aconteceu em São Paulo a articulação (e desar-

ticulação) entre as atividades de planejamento urbano e de transportes coletivos. Con-

figuraram-se, assim, três blocos distintos de referência quanto à integração dessas 

atividades, os quais organizam os capítulos centrais da tese:  

• 1º bloco (1968-1972): o ‘Planejamento Integrado’ presente no PUB 

(1968), no PDDI (1971) e no PMDI (1971) - exemplos de utilização 

do planejamento de transportes como componente do plano territo-

rial; Lei de Zoneamento (1972). 

• 2º bloco (1972-1995): planejamento municipal posterior ao Zonea-

mento de 1972, nos anos 1980 e 1990 – PDDI II (1982) e propostas 

de Planos Diretores de São Paulo (1985, 1988, 1991); planos metro-

politanos após o PMDI – PMDI-II (1982) e PMGSP (1994) – 
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exemplos do distanciamento entre as atividades de planejamento ge-

ral e as de transportes. 

• 3º bloco (1995-2016): grandes planos setoriais de transporte coletivo 

– Pitu 2020 (1999), Interligado (2004) e Pitu 2025 (2006), e o con-

junto de planos da capital no Século XXI (PDE 2002, PRE 2004, SP 

2040, PDE 2014, LPUOS 2016 e PlanMob 2015), em que o planeja-

mento de transportes ocorreu de maneira independente porém apro-

ximando-se dos planos territoriais. 

Para traçar a trajetória de articulação e desarticulação entre o planejamento do trans-

porte público e o do uso do solo em cada um dos planos selecionados, foram escolhi-

das questões que, utilizadas nas leituras e análises dos planos, conduzissem à hipó-

tese da pesquisa e aos seus desdobramentos:  

a) Como evoluiu a articulação das propostas de desenvolvimento urbano e 
definições de uso e ocupação do solo em relação às infraestruturas de 
transporte coletivo? 

i. Previsão de como ocorreria o crescimento – por adensamento e/ou expan-

são da mancha urbana, em quais localizações, em que vetores de expan-

são.  

ii. Uso e ocupação do solo atrelado ou não à oferta de transporte coletivo. 

iii. Papel da área central e de perímetros de projetos especiais. 

iv. Modelo de estrutura urbana proposto. 

v. Papel do sistema viário e dos transportes coletivos na efetivação e/ou su-

porte do crescimento previsto. 

vi. Configuração das centralidades propostas. 

vii. Tratamento do tema metropolitano. 

• Como evoluiu a elaboração das propostas para implantação de infraestrutu-
ras de transportes coletivos? 
i. Métodos utilizados nos diagnósticos da situação dos transportes e da circula-

ção; fontes de dados (primários e secundários) usadas para a elaboração de 

diagnósticos e teste das propostas desenvolvidas (pesquisas Origem Destino, 

outras pesquisas de transporte, Censos); 
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ii. Técnicas (inclusive eletrônicas) utilizadas para planejamento de transporte co-

letivo (montagem de redes eletrônicas para simulação de propostas, cálculo de 

demanda futura, projeções de crescimento); 

iii. Uso de referências técnicas para as posturas adotadas e cálculos (índices e 

valores internacionais de referência); 

iv. Divisão modal no momento de sua elaboração e os projetados para os cenários 

futuros, confrontando com os efetivamente atingidos. 

v. Porte, importância e protagonismo de cada modo de transporte proposto (por 

extensão, demanda atendida e custos de implantação e manutenção) no total 

de propostas do Plano. 

vi. Relação, nas propostas para transporte, entre o atendimento de demandas 

existentes e a indução de novas demandas. 

vii. Arcabouço institucional proposto para a implantação e gestão das infraestrutu-

ras de transporte coletivo. 

viii. Tratamento do tema metropolitano. 

• Como evoluíram as propostas de projeto urbano relacionados às infraestru-
turas de transporte coletivo? 
i.  Previsão de projetos urbanos ou planos locais de desenvolvimento junto às 

infraestruturas de transporte propostas. 

ii. Utilização de desenhos e seções-tipo para ilustrar a interface das infraestrutu-

ras propostas com a cidade. 

 

O quadro abaixo lista os planos, programas e projetos estudados pela pesquisa e 

usados para as reflexões. A análise dos planos focou naqueles que se mostraram 

mais relevantes para a reflexão acerca da questão da pesquisa. 

 

Quadro 1: Planos, programas e projetos estudados pela pesquisa. 

 Plano Ano Referência 

1 

Programa de 
melhoramentos 
públicos para a 
cidade de São 
Paulo 

1950 
MOSES, Robert. Programa de melhoramentos pú-
blicos para a cidade de São Paulo. New York: In-
ternational Basic Economy Corporation, 1950. 
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 Plano Ano Referência 

2 Plano Regional 
de São Paulo 1954 

MELLO, Luiz Ignacio Romeiro de Anhaia. O plano 
regional de São Paulo: uma contribuição da univer-
sidade para o estudo de um código de ocupação lí-
cita do solo. São Paulo: FAU, 1954. 

3 

Ante-projeto de 
um sistema de 
transporte rápi-
do 

1956 SÃO PAULO (Prefeitura). Ante-projeto de um sis-
tema de transporte rápido. São Paulo: PMSP, 1956. 

4 

Estrutura Ur-
bana da Aglo-
meração Paulis-
tana. 

1958 
SAGMACS. Estrutura Urbana da Aglomeração 
Paulistana. São Paulo: Sagmacs,1958  
 

5 São Paulo inner 
belt highway 1968 

EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE 
TRANSPORTES (GEIPOT); PARSONS, 
BRINCKERHOFF, QUADE & DOUGLAS; ASPLAN-
ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO. São Paulo 
inner belt highway: interim report on alignment se-
lection. Empresa Brasileira de Planejamento de 
Transportes, 1968. 

6 PUB 1969 
São Paulo (Prefeitura). Plano Urbanístico Básico 
de São Paulo. São Paulo: Grupo Executivo do Pla-
nejamento, 1969. 

7 Plano Metrô 1969 HOCHTIEF, MONTREAL, DECONSULT.  
Metrô de São Paulo. São Paulo: Metro, 1969. 

8 

Estudo do Sis-
tema Básico de 
Transportes da 
Grande São 
Paulo 

1969 

SÃO PAULO (Estado); SEP (São Paulo); GEGRAN 
(São Paulo); MONTOR-MONTREAL 
ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL E ECONOMIA S.A. 
Estudo do Sistema Básico de Transportes da 
Grande São Paulo - SBT. São Paulo: s.n. 1969. 

9 Plano Diretor Vi-
ário 1971 SÃO PAULO (Prefeitura). Plano Diretor Viário. São 

Paulo: Gep, 1971. 

10 PMDI 1971 

SÃO PAULO (Estado); GRUPO EXECUTIVO DA 
GRANDE SÃO PAULO - GEGRAN. 
Plano metropolitano de desenvolvimento inte-
grado da Grande São Paulo. 
São Paulo: Asplan, 1971. 

11 PAITT 1971 

SÃO PAULO (Estado); SECRETARIA DE 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO; GRUPO 
EXECUTIVO DA GRANDE SÃO PAULO – 
GEGRAN. PAITT – Programa de Ação Imediata 
de Transportes e Tráfego. São Paulo: Gegran, 
1971. 

12 PDDI 1971 

SÃO PAULO (Prefeitura). Lei 7.688, de 30 de de-
zembro de 1971. Dispõe sobre a instituição do 
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Mu-
nicípio de São Paulo - PDDI-SP, e dá outras provi-
dências. 



 42 

 Plano Ano Referência 

13 Lei de Zonea-
mento 1972 

SÃO PAULO (Prefeitura). Lei nº 7.805 de 1 de no-
vembro de 1972. Dispõe sobre o Parcelamento, 
Uso E Ocupação Do Solo Do Município, e dá outras 
providências. 

14 PDDI II 1982 

SÃO PAULO (Prefeitura). Plano diretor de desen-
volvimento integrado do Município de São Paulo 
- PDDI-II - objetivos e diretrizes gerais. São Paulo: 
Sempla, 1982. 

15 PMDI II 1982 

SÃO PAULO (Estado); EMPRESA 
METROPOLITANA DE PLANEJAMENTO DA 
GRANDE SÃO PAULO (EMPLASA). Plano Metro-
politano de Desenvolvimento Integrado – Revi-
são e Atualização 1981/82 – PMDI-II. São Paulo: 
Emplasa, 1982. 

16 PMT 1983 

SÃO PAULO (Estado); EMPRESA 
METROPOLITANA DE PLANEJAMENTO DA 
GRANDE SÃO PAULO (EMPLASA). Plano Metro-
politano de Transporte – PMT – Relatório Final. 
São Paulo: Emplasa, 1983. 

17 

Proposta de 
Plano Diretor do 
Município de 
São Paulo  

1985 

SÃO PAULO (Prefeitura); SECRETARIA 
MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO. Plano Diretor 
do Município de São Paulo 1985/2000. São Paulo, 
[s.n.], 1985. 

18 
Plano Diretor do 
Município de 
São Paulo  

1988 

SÃO PAULO (Prefeitura). Lei 10676, de 7 de no-
vembro de 1988. Aprova o Plano Diretor, institui o 
Sistema de Planejamento do Município de São 
Paulo, e dá outras providencias. 

19 
Projeto de Lei 
do Plano Diretor 
de São Paulo  

1991 

São Paulo (Prefeitura); SECRETARIA MUNICIPAL 
DO PLANEJAMENTO (SEMPLA). Plano diretor de 
São Paulo ao alcance de todos. São Paulo: 
SEMPLA, 1991. 

20 
Plano Metropoli-
tano da Grande 
São Paulo  

1994 

SÃO PAULO (Estado); EMPRESA 
METROPOLITANA DE PLANEJAMENTO DA 
GRANDE SÃO PAULO (EMPLASA). Plano Metro-
politano da Grande São Paulo 1994-2010. São 
Paulo: Emplasa, 1994. 

21 Projeto do 
Rodoanel 1995 

EMPLASA, DERSA, & SECRETARIA ESTADUAL 
DE TRANSPORTES. Anel de integração metropo-
litana: Região Metropolitana de São Paulo. São 
Paulo: EMPLASA, 1995 
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 Plano Ano Referência 

22 Pitu 2020 1998 

SÃO PAULO (Estado), STM (Secretaria dos Trans-
portes Metropolitanos). PITU 2020 – Plano Inte-
grado de Transportes Urbanos. São Paulo: [s.n.], 
1999. 

23 PDE 2002 2002 SÃO PAULO (Prefeitura). Lei 13.430, de 13 de se-
tembro de 2002. Plano Diretor Estratégico. 

24 PRE 2004 2004 

SÃO PAULO (Prefeitura). Lei 13.885, de 25 de 
agosto de 2004. Estabelece normas complementa-
res ao Plano Diretor Estratégico, institui os Planos 
Regionais Estratégicos das Subprefeituras, dispõe 
sobre o parcelamento, disciplina e ordena o Uso e 
Ocupação do Solo do Município de São Paulo. 

25 São Paulo Inter-
ligado 2004 

SÃO PAULO (Prefeitura). São Paulo Interligado – 
O Plano de transporte público urbano integrado em 
implantação na gestão 2001-2004. São Paulo: PW 
Gráficos e Editores Associados, 2004. 

26 Pitu 2025 2006 

SÃO PAULO (Estado), STM (Secretaria dos Trans-
portes Metropolitanos). PITU 2025 – Plano Inte-
grado de Transportes Urbanos (Síntese). São 
Paulo: [s.n.], 2006. 

27 Nova Marginal 
Tietê 2008 

SÃO PAULO (Estado); SÃO PAULO (Prefeitura); 
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A. 
(DERSA). Nova Marginal Tietê. São Paulo: Dersa, 
2009.  

28 Programa  
Expansão SP 2009 

SÃO PAULO (Prefeitura); SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
(SMDU). SP 2040: a cidade que queremos. São 
Paulo: SMDU, 2012. 

29 SP 2040 2012 
SÃO PAULO (Prefeitura). Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano. SP 2040: a cidade que 
queremos. São Paulo: SMDU, 2012. 

30 
Cenários de De-
senvolvimento 
Urbano 

2012 

SÃO PAULO (Estado); SÃO PAULO (Prefeitura). 
Cenários de Desenvolvimento Urbano. São 
Paulo: Secretaria dos Transportes Metropolitanos, 
2012. 
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 Plano Ano Referência 

31 

Atualização da 
Rede Metropoli-
tana de Alta e 
Média Capaci-
dade de Trans-
portes da RMSP 

2013 

SÃO PAULO (Estado), SECRETARIA DOS 
TRANSPORTES METROPOLITANOS (STM). Atua-
lização da Rede Metropolitana de Alta e Média 
Capacidade de Transportes da RMSP. São Paulo: 
[s.n.], 2013. 

32 PDE 2014 2014 

SÃO PAULO (Prefeitura). Lei 16.050, de 31 de ju-
lho de 2014. Aprova a política de Desenvolvimento 
Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município 
de São Paulo e revoga a Lei nº 13.430/2002. 

33 LPUOS - MSP 2016 

SÃO PAULO (Prefeitura). Lei 16.402, de 22 de 
março de 2016. Disciplina o parcelamento, o uso e 
a ocupação do solo no Município de São Paulo, de 
acordo com a Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 
- Plano Diretor Estratégico (PDE). 

34 Planos das Sub-
prefeituras 2016 

SÃO PAULO (Prefeitura). Decreto Nº 57.537, de 16 
de dezembro de 2016. Institui os Planos Regionais 
das Subprefeituras. 

35 

Plano Municipal 
de Mobilidade 
Urbana de São 
Paulo 

2016 
SÃO PAULO (Prefeitura). Decreto 56.834, de 24 de 
fevereiro de 2016. Institui o Plano Municipal de Mo-
bilidade Urbana de São Paulo - PlanMob/SP 2015. 

 

Conceitos 

A pesquisa, ao tratar do tema da conjugação do planejamento urbano, do planeja-

mento de transportes e do projeto urbano, lança mão de conceitos específicos para 

tratar dos variados aspectos relacionados aos deslocamentos urbanos. Para eviden-

ciar os significados e as ideias vinculadas aos termos utilizados, tais conceitos são 

listados5 a seguir:  

 

• Transporte: ato ou efeito de levar ou conduzir seres ou coisas entre diferentes 

locais. 

 

5 Evidentemente, os conceitos aqui apresentados podem ser empregados, em outras obras, 
com significados distintos, e ainda serem objeto de contendas conceituais na literatura – dis-
cussão fora do escopo do presente trabalho.  
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• Sistema de transporte: conjunto de infraestruturas e serviços que permitem 

os deslocamentos de seres e coisas. 

• Modos de transporte: meios utilizados para levar ou conduzir seres ou coisas 

entre diferentes locais.  

• Intermodalidade: utilização de mais de um modo de transporte para levar ou 

conduzir seres ou coisas entre diferentes locais. 

• Modos de transporte de passageiros:  meios físicos utilizados para levar ou 

conduzir pessoas entre diferentes locais. Podem ser classificados em: 

o Coletivo ou individual; 

o Público ou particular; 

o Motorizado ou Ativo; 

o Por tipo de veículo (fluvial, aéreo, equipamento predial, rodoviário, ciclo-

viário, metroferroviário) ou sem veículo (a pé). 

• Circulação: “é o exercício da mobilidade mediante o próprio esforço pessoal 

(a pé ou de bicicleta) ou através de meios motorizados de posse ou uso pes-

soal, ou providos por terceiros, através de serviços oferecidos” (BRASIL, 2007, 

p. 44).  

• Trânsito: “utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em 

grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e 

operação de carga ou descarga” (BRASIL, 1997); relaciona-se ao compartilha-

mento do espaço público de forma organizada para a circulação de veículos e 

pessoas segundo normas específicas. 

• Tráfego: fluxo sistêmico do deslocamento de pessoas, veículos ou cargas em 

um sistema organizado de transporte. 

• Sistema viário ou Sistema de circulação: o conjunto de infraestruturas físi-

cas que compõe uma malha definida e hierarquizada, necessária à circulação, 

estruturação e operação do sistema de transporte. 

• Sistema de transporte público coletivo: conjunto de infraestruturas físicas e 

serviços operacionais utilizados para levar ou conduzir pessoas entre diferen-

tes locais, por modos coletivos de transportes motorizados que rodam sobre 

trilhos ou pneus. 
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• Acessibilidade: possibilidade física e facilidade de se atingir um destino dese-

jado; é um atributo de pontos do território, relacionado às facilidades de se che-

gar até eles por meio dos sistemas de transporte disponíveis. 

o Macroacessibilidade: facilidade de acesso a pontos distantes do terri-

tório por meio de conexões estruturais (linhas de metrô ou trem, corre-

dores de ônibus, grandes avenidas, vias expressas ou rodovias). 

o Microacessibilidade: condições locais de aproximação e chegada aos 

pontos de acesso aos sistemas de transporte, relacionadas à inserção 

urbana dos mesmos e ao seu entorno (desenho de vias, trajetos aos 

pontos de atração do entorno, facilidades para pedestres).  

o Acessibilidade Universal: atendimento de critérios e parâmetros técni-

cos a serem observados quando do projeto, construção, instalação e 

adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 

às condições de acessibilidade, de modo a proporcionar à maior quanti-

dade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou li-

mitação de mobilidade ou percepção, a utilização de maneira autônoma 

e segura do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e 

elementos (ABTN, 2015).  

• Mobilidade: atributo dos usuários do sistema de transportes – urbanos ou não 

– que mede a movimentação dos indivíduos no território de acordo com o nú-

mero e condições de viagens realizadas; sua variação relaciona-se tanto com 

a acessibilidade dos espaços que a pessoa deseja frequentar (condições de 

deslocamento presentes no território) quanto com características pessoais dos 

indivíduos (renda, escolaridade, sexo, idade). 

A mobilidade é um atributo associado às pessoas e aos bens; corres-
ponde às diferentes respostas dadas por indivíduos e agentes econô-
micos às suas necessidades de deslocamento, consideradas as di-
mensões do espaço urbano e a complexidade das atividades nele de-
senvolvidas. (BRASIL, 2004, p. 13) 

• Mobilidade Urbana: atributo dos habitantes e usuários que circulam nas cida-

des, refere-se à facilidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço ur-

bano; conjunto de deslocamentos da população no território, resultado da inte-

ração entre os deslocamentos de pessoas e as características do meio urbano 

em que ocorrem. 

• Mobilidade Urbana Sustentável:  
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[...] resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação 
que visa proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço ur-
bano, através da priorização dos modos não-motorizados e coletivos 
de transporte, de forma efetiva, que não gere segregações espaciais, 
socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável. Ou seja: baseado 
nas pessoas e não nos veículos (BRASIL, 2004, p. 14). 

 

Referenciais teóricos 

Os diagnósticos urbanos produzidos nas últimas décadas – especialmente a partir dos 

anos 1990 – indicaram que as abordagens estritamente técnicas e setoriais adotadas 

para a estruturação da mobilidade resultaram em significativos impactos negativos 

sobre os tecidos urbanos – em especial quando são analisadas as infraestruturas cri-

adas na fase de desenvolvimento industrial das cidades. Busquets (1999) destaca, 

entre tais resultados negativos, aspectos como a proliferação de áreas residuais junto 

aos dispositivos de transporte (com criação de espaços de segunda categoria, não-

lugares ou espaços abandonados), desarticulação espacial entre os setores da ci-

dade, infraestruturas segregadas do entorno e indiferentes aos contextos urbanos pré-

existentes. 

O autor destaca ainda que a complexidade e as dinâmicas das metrópoles contempo-

râneas têm cada vez mais evidenciado o descompasso resultante da separação tra-

dicional entre as atividades de planejamento e de projeto urbanos, verificando como 

a ausência da conjugação de escalas nas intervenções limita a atuação urbanística 

na cidade – com ênfase no papel simplificador dos procedimentos normativos afetos 

à ordenação urbana abstrata (índices urbanísticos, zoneamentos) e no impacto local 

das pesadas infraestruturas planejadas à luz das vultosas demandas da escala me-

tropolitana. Verifica-se, assim, que a origem de muitos problemas projetuais resultam 

da não compatibilização entre as exigências técnicas do sistema de transporte com 

aquelas advindas do urbanismo.  

Por outro lado, Meyer (2004) indica que a organização das redes de mobilidade e da 

distribuição das atividades em seu território não são consequências da forma urbana, 

mas sim seus condicionantes, tendo em vista que a cidade é o arcabouço físico das 
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atividades do modo de produção da sociedade que abriga6. O papel estruturador dos 

sistemas de transporte, muito mais do que ordenar fisicamente a cidade, mostra-se 

fundamental na garantia da eficiência na interação entre suas partes, de forma que 

negligenciar tal descompasso e seus efeitos negativos compromete o desenvolvi-

mento dessa sociedade. Como resultado, verifica-se que ações pensadas para pro-

mover o funcionamento da cidade terminam por ameaçar o próprio desempenho so-

cial e econômico do organismo urbano.  

A mobilidade e a acessibilidade são elementos centrais nas análises 
urbanas que têm por foco a atual transformação da organização física 
e funcional da metrópole. A compreensão dessas duas funções im-
plica entender as relações que ambas estabelecem entre o suporte 
físico – o território metropolitano – e a estruturação do sistema viário 
urbano e dos transportes sobre trilhos. (MEYER; GROSTEIN; 
BIDERMAN, 2004, p. 28) 

Para fazer face às complexidades contemporâneas do papel dos sistemas de circula-

ção e suas redes de infraestrutura, Vallejo (2009) mostra que tem se procurado abor-

dar o planejamento da mobilidade e a construção dos grandes equipamentos correla-

tos como oportunidades de reestruturação urbana, de modo que a resolução de pro-

blemas de tráfego ou implantação de redes de transporte público possam garantir 

coesão funcional e social ao articularem as esferas do plano e do projeto.  

Para tal, mostra-se relevante o projeto de infraestruturas de transporte que configurem 

elementos agregadores do território em diversas escalas, associados a um sistema 

que reconecte o território ameaçado pela dispersão funcional típica das metrópoles 

contemporâneas. O autor indica que os projetos de polos de mobilidade implantados 

comprometidos com a continuidade espacial e acessibilidade a todos os setores ur-

banos próximos são apontadas como indispensáveis neste sentido. 

Dessa forma, a maneira como os sistemas de transporte e seus locais de acesso 

(estações, terminais, pontos de parada etc.) são planejados e se inserem no tecido 

existente da cidade destaca-se à luz de dois aspectos decisivos para o urbanismo 

dentro da lógica de funcionamento da metrópole contemporânea: os efeitos em escala 

local da promoção da acessibilidade (como o potencial de intensificação e 

 

6 Compreende-se também que a cidade é uma expressão da sociedade e de seu modo de 
produção, de modo que as contradições do espaço urbano são reveladoras da etapa de de-
senvolvimento social e econômico em que se encontra determinada coletividade. 
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diversificação de usos, e riscos de hipervalorização imobiliária e expulsão de popula-

ção), e o potencial organizador das infraestruturas de mobilidade (articulação física e 

espacial do entorno a partir da implantação de equipamento público). 

Assim, a compreensão de que há uma ‘arquitetura da mobilidade’ tem sido objeto de 

reflexão de diversos autores (BUSQUETS, 1999; GANDELSONAS, 1999; GRAHAM 

& MARVIN, 2001; MENERAULT, 2003; SORT, 2006; SOLÀ-MORALES, 2008; 

MEYER & GROSTEIN, 2010), que indicam que a qualificação da cidade pelas infra-

estruturas de transporte, além da possibilidade de deslocamento representada pelas 

mesmas, deve ser acompanhada de um conjunto de preocupações, sintetizadas por 

HEREÑÚ (2016): 

• Atenção à relação entre as técnicas de mobilidade e os espaços urbanos pre-

existentes e aqueles por elas produzidos;  

• evitar fraturas urbanas pela presença das infraestruturas que desarticulem as 

dinâmicas da cidade; 

• associar as infraestruturas de mobilidade à construção de novos edifícios e/ou 

espaços livres que configurem novos pedaços de cidade (denominadas “peças 

urbanas”), que constituam oportunidades de organização e articulação do es-

paço urbano; 

• abordar todo projeto de infraestrutura de mobilidade como sendo, necessaria-

mente, um projeto urbano multifuncional. 

As análises que podem encaminhar adequadamente o enfrentamento dessas preocu-

pações à luz das potencialidades das redes de infraestrutura como oportunidades pro-

jetuais encontram em Portas (1985) uma referência relevante, segundo o que o autor 

denomina “princípios da intervenção na cidade existente”. Rebollo (2012) descreve tal 

conceito como a 

[...] associação entre as etapas de análise, de projeto e de execução, 
fortemente determinado pelas características do espaço construído e 
dos condicionantes presentes: desenvolvimento histórico, condicio-
nantes ambientais, padrão de ocupação contemporânea e dinâmicas 
de transformação em andamento no preciso momento em que se ana-
lisa e projeta. (REBOLLO, 2012, p. 19).  

Nesse sentido, Meyer (2004) afirma que a reestruturação das metrópoles contempo-

râneas por meio de uma nova abordagem do projeto urbano deve superar posturas 

contextualistas, obtendo as chaves referenciais para a intervenção por meio de uma 
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leitura ampla do espaço existente. O sucesso de tais análises repousa na verificação 

das relações que se estabelecem entre porções do território que Solà-Morales (2008) 

denomina “objetos urbanos”, e na maneira como os projetos urbanos trabalham espa-

cialmente tais elementos articulando a metrópole funcional e espacialmente.  

Especialmente no caso dos projetos urbanos vinculados às infraestruturas de mobili-

dade urbana, mostra-se fundamental compreendê-los como espaços de suporte das 

relações humanas, destacando os papeis que as peças constituintes de uma cidade 

devem desempenhar, considerando seus principais atributos:  

Simultaneidade, temporalidade, diversidade são atributos da cidade. 
Para se fazer cidade, portanto, deve-se conseguir isso. E fazer cidade 
é o objetivo de todo projeto urbano, em qualquer escala, em qualquer 
país, com qualquer programa: é verdade que poucas vezes se conse-
gue. (SOLÀ-MORALES, 2008, p. 146) 

A ênfase nos temas de simultaneidade, temporalidade e diversidade na caracteriza-

ção do meio urbano opõe-se ao caráter eminentemente setorial que está no fulcro das 

críticas advindas dos diagnósticos tratados no início das considerações sobre os re-

ferenciais teóricos do presente trabalho. Assim, a pesquisa encontra aqui um signifi-

cativo suporte à análise dos planos urbanos propostos para a Metrópole de São Paulo: 

ao deixarem de lado em suas propostas a conjugação de escalas e a preocupação 

com o rebatimento local das infraestruturas de transporte coletivo planejadas, não 

abarcaram preocupações fundamentais para ações que intencionavam fazer cidade.  

Por outro lado, o planejamento de transportes coletivos focado no atendimento de 

demanda, que rege o tratamento do tema em São Paulo, acaba por reforça-la por 

conta de seu papel indutor de crescimento urbano (HANSEN, 1959; CERVERO, 2001; 

HANSON; GIULIANO, 2004). O desenho das redes de transporte coletivo não é utili-

zado para fomentar um desenvolvimento atrelado a elas que permitiria uma mudança 

efetiva da matriz modal da metrópole – apenas busca estruturar melhor o que já existe 

sem levar em conta os deslocamentos que não acontecem em transporte coletivo por-

que não existem estruturas a ele dedicadas7. Assim, para os projetos de expansão de 

rede de transporte coletivo, são utilizados como demanda potencial os atuais 

 

7 Nesse aspecto, há o papel relevante da dificuldade de previsão numérica da migração de 
usuários do automóvel particular para o transporte coletivo (maior necessidade atual da ci-
dade), pois as pesquisas existentes para mudança modal não esclarecem totalmente quais 
variáveis podem ser utilizadas para prever tal substituição.  
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passageiros do sistema público (usuários de ônibus migrando para sistemas de média 

capacidade sobre pneus ou trilhos) – sendo que é necessário também atrair para a 

rede quem hoje está no carro.  

O caso das demandas de viagem entre áreas periféricas é exemplar: as relações entre 

essas regiões têm crescido muito nos últimos trinta anos (segundo os dados das pes-

quisas Origem Destino), mas as ações de transporte público insistem em focar nas 

grandes demandas entre as áreas centrais e as periferias. Como resultado, tem-se 

verificado grande aumento na participação do automóvel particular para deslocamen-

tos interbairros periféricos (NIGRIELLO; OLIVEIRA, 2014).  

Ao priorizar o planejamento da função do transporte coletivo como a de carregar pas-

sageiros, ignora-se que essa é apenas uma das funções dos transportes na cidade, 

sendo que novas possibilidades de se deslocar podem viabilizar outras formas dese-

jadas para o meio urbano. Dessa forma, ficam de lado as possibilidades de redução 

dos déficits atuais por meio da alteração dos padrões da demanda, para a qual os 

sistemas de transporte coletivo têm papel fundamental por poder mudar o comporta-

mento de fluxos insustentáveis associados aos desequilíbrios na distribuição das ati-

vidades urbanas.  

Diversos autores (CERVERO, 2004; GOLDMAN e GORHAM, 2006; HERCE 

VALLEJO, 2009; SUZUKI; CERVERO; IUCHI, 2013) têm enfatizado o papel da oferta 

de infraestruturas de transporte no planejamento de densidade de população e em-

pregos, padrão de distribuição e complexidade de atividades urbanas no território. 

Conceitos como Crescimento Inteligente e Transit Oriented Development, entre ou-

tros, têm buscado uma alteração da lógica de ocupação do espaço urbano ancorando 

o desenvolvimento às infraestruturas de transporte coletivo e evitando que a amplia-

ção das infraestruturas para atendimento de demandas torne-se permanente e insus-

tentável. 

A alternativa a esse processo [expansão permanente de infraestrutu-
ras e de áreas ocupadas] depende da compreensão de que somente 
com a concentração urbana e com maior densidade de ocupação do 
solo pode-se alcançar um novo modelo de mobilidade que atenda às 
necessidades de todos os cidadãos, de acordo com formas de deslo-
camento mais baratas e saudáveis. (HERCE VALLEJO, 2009, p. 17, 
tradução nossa). 

Como o que se tem pretendido, no atual quadro de baixo desempenho do sistema de 

circulação, é uma cidade que funcione (com mobilidade satisfatória), resulta que a boa 
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cidade planejada possível é aquela desenvolvida onde já existe uma rede implantada 

(ou em execução). Nesse sentido, os Eixos de Estruturação da Transformação Urbana 

e as ZEU mostram-se adequados – ainda que sejam ancoradas por infraestruturas 

cuja decisão de implantação não tenha sido tomada em processos amplos de plane-

jamento da cidade envolvendo seus cidadãos, mas sim vinculada à ordem de atender 

a uma demanda que já existe.  

As políticas de transportes coletivos, quando vinculadas em suas concepções ao pla-

nejamento do desenvolvimento urbano, possibilitam a organização de estratégias 

para reequilibrar a cidade quanto à oferta de comércios, serviços e residências, agindo 

diretamente no gerenciamento da demanda por transportes. Com o recurso das ZEU 

já institucionalizadas, há grande incentivo para que as futuras linhas de transporte de 

massa projetadas para a capital sejam desenhadas tendo em vista o potencial de re-

estruturação urbana que carregam – e que podem, inclusive, viabilizar financeira-

mente parte de sua implantação por meio da cobrança de outorga onerosa do direito 

de construir. 

Vale, finalmente, destacar o alerta colocado por Villaça (1999), acerca dos limites en-

tre a prática do planejamento e a ação do Estado brasileiro.  

É ilusório pretender-se, no Brasil, estudar a ação do Estado no urbano 
por meio dos planos e por meio do discurso dominante sobre planeja-
mento urbano. Isso coloca um problema sério para a própria história 
do planejamento. Essa história é a de uma manifestação ideológica 
que a classe dominante e o Estado difundem. O planejamento ur-
bano [...] não tem sido no Brasil, como diz seu discurso, uma atividade 
orientadora ou guia da ação do Estado, no nível local, metropolitano 
ou em qualquer outro. (VILLAÇA, 1999, p. 223, grifos nossos) 

Assim, não se pretende aqui revisar a história das políticas públicas de desenvolvi-

mento urbano que tinham como objeto o Município de São Paulo, ou seja, as formas 

de ação pública no espaço urbano. De fato, o objetivo é verificar o percurso das ideias 

registradas nos planos e programas elaborados, de modo a compreender a trajetória 

que leva ao conceito das ZEUs no Plano Diretor de 2014.  

 

Estruturação do trabalho 

O trabalho tem como eixo condutor a apresentação de como o crescimento da cidade 

foi pontuado pela atividade de planejamento urbano associada aos transportes, 
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indicando as propostas registradas em documentos formulados ou encomendados por 

órgãos públicos, em diferentes contextos e visões de planejamento. Isso permite ve-

rificar como foram institucionalizadas posturas acerca dos fenômenos urbanos relaci-

onados aos deslocamentos, subsidiadas por distintos recursos técnicos e políticos. 

Trata-se assim, como indica Portas (2005), de verificar as constantes crises que mar-

cam o urbanismo em sua busca por adaptar, a realidades mutantes, instrumentos de 

intervenção já legitimados na prática social.  

Ao tratar dos planos, são indicadas suas instituições contratantes (governos, organis-

mos multilaterais), fontes de financiamento (Serfhau, governos, bancos, agências de 

fomento), a responsabilidade por seu desenvolvimento (órgão públicos, consultorias 

nacionais e estrangeiras, consultores especiais), assim como indicado o contexto so-

cial e político de sua contratação e desenvolvimento. São ainda destacados os dis-

cursos e valores, evidenciados ou interpretados, presentes no desenvolvimento des-

ses planos, o recorte e escopo dos trabalhos (temas urbanos incluídos), e sua abran-

gência territorial (municipal, metropolitano, macrometropolitano). 

A análise dos dados sobre a realidade objetiva para qual cada plano foi desenvolvido 

permite contextualiza-los verificando quais questões procuravam responder, e qual 

era o papel urbanístico das infraestruturas de transporte nas soluções propostas. Ve-

rifica-se que, no início do século XX os planos objetivam descongestionar o centro e 

estruturar a expansão territorial da cidade, mas já a partir dos anos 1950 as infraes-

truturas destinadas à circulação por automóvel tornam-se protagonistas das decisões 

de planejamento visando a organização do espaço urbano e a definição de seus pa-

drões de uso e ocupação. O que se vê é que a ascensão do automóvel e a decadência 

do transporte público criaram o modelo definidor da forma de crescimento da cidade, 

de modo que as iniciativas de investimento em transportes coletivos desde então – e 

a busca por ancorar neles o desenvolvimento urbano – mostram-se ainda tímidas 

frente ao quadro instalado.  

Nesse sentido, é imprescindível destacar o período em que a indústria automobilística 

se instala no Brasil, estabelecendo novo paradigma de transporte que marca as ações 

do planejamento no país, e as crises relacionadas ao modelo de circulação urbana 

baseado no transporte individual motorizado. Da mesma forma, a emergência da 

questão habitacional, a politização do planejamento e as alterações das dinâmicas 

urbanas da cidade contemporânea serão destacadas. 
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No panorama apresentado do crescimento urbano em São Paulo associado à elabo-

ração de planos urbanos e de transporte, compreende-se a cidade como o espaço da 

cultura e do estilo de vida da sociedade que abriga, mas também como lugar da con-

centração dos fatores de produção do sistema econômico baseado no capital (insu-

mos e reprodução da força de trabalho). A cidade é agente do aumento da produtivi-

dade do trabalho e da rentabilidade do capital, tornando inclusive sua construção um 

negócio fundamental, um território de geração de mais-valia associado à proximidade 

aos fatores de produção.  

Nesse sentido, Vallejo (2015, p. 109) destaca a intrínseca relação entre o urbanismo 

e a “necessidade de se regular o direito de propriedade urbana com os requisitos, 

físicos e financeiros, para a construção das novas infraestruturas de apoio à cidade 

industrial”, que permitem moldar o valor financeiro do solo. Assim, a gestão técnica e 

econômica do poder público nas cidades tem se apoiado na ideia do poder estrutu-

rante das redes de infraestruturas. 

A construção das infraestruturas urbanas pode ser revestida de uma justificativa polí-

tico-social, visando enfrentar desequilíbrios sociais e territoriais quanto à disponibili-

dade de serviços urbanos em áreas já urbanizadas, e promovendo relações físicas ao 

conectar espaços e atividades. Entretanto, a implantação de infraestruturas esteve 

também historicamente relacionada à contínua ampliação do mercado do solo urbano, 

associada às leis gerais de funcionamento do sistema capitalista e à permanente ex-

pectativa de integração de territórios rurais ao urbano de modo a captar o enorme 

diferencial existente entre seus preços de solo.  

Na evolução do Município de São Paulo, distintos planos e programas foram elabora-

dos para determinar a concepção e o financiamento da construção e operação de 

novas infraestruturas urbanas, assim como a garantia da legalidade e de controle de 

tal instalação. A história das redes de drenagem e de abastecimento de água e ener-

gia na cidade, por exemplo, já foi estudado por autores como Filardo Junior (1998), 

Victorino (2002), Travassos (2004), Sakaguchi (2005), Franco (2005), Moreira (2008) 

e Pestana (2017), revelando técnicas, ideias e arranjos institucionais em que ocorreu 

o desenvolvimento desses sistemas na capital paulista.  

Por isso, pode-se afirmar que a geração dessa mais-valia tem sido um 
dos principais fatores, se não o motor, do contínuo processo de exten-
são e de transformação da sociedade contemporânea.” [...] Inclusive, 
visto dessa perspectiva, a invenção sucessiva de infraestruturas tem 
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permitido expandir o mercado do solo urbano cada [vez] mais longe 
da cidade, criando expectativas sobre um espaço que, até esse mo-
mento, somente possuía valor de uso gerado por atividades agrárias 
ou por outras próprias do espaço rural. Dessa maneira, a propriedade 
urbana como produto e a construção de infraestruturas como modo de 
ampliação de seu campo potencial de oferta tornam-se complementa-
res. (VALLEJO, 2015, p. 29-30) 

Especificamente acerca da concepção e criação das redes de transporte em São 

Paulo, diversos pesquisadores também se debruçaram sobre o tema, como Leme 

(1990), Vasconcellos (1999), Brasileiro e Henry (1999), Someck e Campos Neto 

(2002), Lagonegro (2003), Campos Neto, Gama e Sacchetta. (2004), Zmitrowicz e 

Borguetti (2009), Nobre (2010), Anelli (2011), Iacovini (2013), Santos (2014), Moura 

(2016), entre outros. Conforme apontado por esses autores, as definições das políti-

cas sobre a implantação e operação de redes de infraestrutura de transporte, em cada 

estágio de crescimento, traziam em si ideias de como seria a transformação da cidade, 

de acordo com os processos de desenvolvimento econômico por que passava o mu-

nicípio – e, naturalmente, motivados pelos mesmos processos.  

Os enquadramentos elaborados pelos planos ofereceram conteúdos e instrumentos 

concebidos à luz de distintas concepções propositivas que, mesmo que antagônicas, 

muitas vezes coexistiam. É o caso da intensificação de uso do solo junto às infraes-

truturas de transporte, proposta nos mesmos planos que previam a expansão perifé-

rica baseada em prolongamentos viários e extensão de redes de serviços – ainda que, 

no caso de São Paulo, a irregularidade e precariedade da urbanização tenham sido a 

marca da expansão (GROSTEIN, 1987).  

Assim, a São Paulo compacta do fim do século XIX expandiu-se junto aos meios de 

transporte sobre trilhos (estrada de ferro e bondes) na primeira metade do século XX 

para, com o advento do automóvel, romper com os limites de crescimento a partir dos 

anos 1950 (LANGENBUCH, 1971) e então reencontrá-los nos anos 1980. No século 

XXI, assistimos na capital a um movimento de fomento do processo de crescimento 

por adensamento, dessa vez atrelado a infraestruturas de transporte coletivo de 

massa, com resultados ainda incipientes. 

Aos processos de expansão espacial, de ampliação de redes de infraestrutura e de 

crescimento econômico da cidade de São Paulo e de seu território foram associados 

– com maior ou menor sucesso – instrumentos de planejamento urbano como planos, 

projetos ou programas de ação pública, conforme demonstrado ao longo dos capítulos 
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do trabalho. Verifica-se intensamente, nessa trajetória, o papel do projeto de infraes-

truturas – especialmente do espaço de circulação do automóvel – na definição dos 

resultados de desenho da cidade.  

Além de configurarem os documentos que registram a postura adotada nas políticas 

municipais para o enfrentamento das questões urbanas de cada período, tais ordena-

mentos constituiriam o arcabouço jurídico para a realização de negócios imobiliários 

na cidade, como o zoneamento – fundamental na compreensão do espaço urbano 

paulistano.  

Esse instrumento [o zoneamento] introduziu a abstração no plano, 
plasmada sob a forma de regras para o uso do solo em cada área do 
município. O paradigma urbanístico que iria entronizar esse modelo 
de cidade seria aquele fixado pelo Movimento Moderno, a partir dos 
princípios da segregação dos usos do solo, da hierarquia das redes 
de serviços e da racionalização da construção sobre um tipo de bloco 
isolado. Esse paradigma também ajudou na criação de dois novos ra-
mos da engenharia: a de tráfego e a do traçado do espaço urbano 
destinado a veículos. (VALLEJO, 2015, p. 20) 

Assim, os capítulos percorrem a história dos planos feitos para a cidade ao longo do 

século XX e primeiras décadas do século XXI. O Capítulo 1 trata da estruturação his-

tórica das questões abordadas no trabalho, como a industrialização em São Paulo e 

a chegada da indústria automobilística, assim como a emergência da metrópole e do 

planejamento urbano. O objetivo do capítulo é descrever o contexto que antecede o 

primeiro plano do período específico da pesquisa, o Plano Urbanístico Básico de 1968. 

Os Capítulos 2, 3 e 4 – focados no recorte temporal da pesquisa, entre 1968 e 2016 

– tratam, respectivamente, dos três blocos de planos já descritos no item de Metodo-

logia.  

• Capítulo 2 - 1º bloco (1968-1972): planos integrados (PUB, PMDI, PDDI) e se-

toriais (Plano Metrô, Estudo do Sistema Básico de Transportes da Grande São 

Paulo, Plano Diretor Viário, PAITT) e a Lei de Zoneamento. 

• Capítulo 3 - 2º bloco (1972-1995): planejamento municipal nos anos 1980 e 

1990 (PDDI II, Plano Diretor de 1988 e propostas de Planos Diretores de São 

Paulo de 1985 e 1991), planos metropolitanos (PMDI-II e PMGSP), planos e 

projetos setoriais (PMT, Rodoanel). 

• Capítulo 4 - 3º bloco (1995-2016): grandes planos setoriais de transporte cole-

tivo (Pitu 2020, Interligado, Pitu 2025, Cenários de Desenvolvimento Urbano, 
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Atualização da Rede Metropolitana de Alta e Média Capacidade de Transportes 

da RMSP), a Nova Marginal Tietê, e o conjunto de planos da capital no Século 

XXI (PDE 2002, PRE 2004, SP 2040, PDE 2014, LPUOS 2016 e PlanMob/SP 

2015).  

Esses três capítulos são organizado em Seções temáticas. Na primeira Seção de cada 

capítulo são apresentados os contextos que ensejaram a elaboração dos planos e 

projetos de cada período, assim como as ideias e propostas neles presentes. São 

assim destacados seus principais aspectos, com foco nos momentos e documentos 

relevantes para análise da articulação do desenvolvimento urbano às infraestruturas 

de transporte coletivo, de modo a traçar um panorama que permita a compreensão de 

como ocorreu a construção da ideia das ZEU. 

Na demais Seções de cada capítulo, ideias e práticas específicas relacionadas às 

principais questões da tese são resumidas e eventualmente complementadas, de 

modo a extrair elementos que sintetizem a evolução das posturas adotadas pelas ati-

vidades de planejamento registradas nos planos. 
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CAPÍTULO 1:  Estruturação histórica das questões abordadas 

 

1.1 São Paulo e o planejamento urbano no início do século XX 

1.1.1 A emergência do conceito do planejamento regional 

 

Em 1923, quando as cidades norte-americanas já vinham se expandindo apoiadas no 

uso crescente do automóvel como viabilizador da colonização do território, foi criada 

a Associação para o Planejamento Regional dos Estados Unidos. Institucionalizou-se, 

assim, um novo conceito urbanístico: o planejamento regional, com grande divulgação 

do crítico Lewis Munford, influenciado pelas ideias do escocês Patrick Geddes a partir 

da obra Cities in Evolution, de 1915 (VALLEJO, 2015). A partir de então, emergem no 

mundo conceitos que formam o ideário urbanístico adotado, gradualmente, nas abor-

dagens do urbanismo paulistano.  

Primeiramente, destaca-se a ideia da cidade-satélite residencial, presente no projeto 

de 1924 para o bairro planejado privado de Radburn8 (Figura 3), criado em New Jersey 

em torno de um centro comercial a 25 quilômetros de Manhattan e viabilizado pelo 

uso do automóvel. Esse lançamento imobiliário, que criou um novo modelo de desen-

volvimento urbano, aplicou um esboço do conceito de unidade de vizinhança, elabo-

rado por Clarence A. Perry, que visava a criação de uma “entidade orgânica para 

áreas residenciais, em que a organização espacial propicie uma vida familiar e asso-

ciativa que resulte, inclusive, numa organização voluntária dos moradores voltada 

para a manutenção do ambiente” (FELDMAN, 2005, p. 125). O conceito das unidades 

de vizinhança de Perry utiliza o automóvel como elemento de organização dessas 

áreas residenciais, já que tais células de moradia seriam instaladas nos espaços in-

tersticiais criados pelas redes de vias arteriais que deveriam cruzar as cidades em 

 

8 Projeto de Clarence Stein, Henry Wright e Thomas Adams. 
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todas suas direções. Assim, Perry defende que esse modelo de cidade celular seria o 

resultado possível para a urbanização na era do automóvel. 

O urbanismo internacional passa então a ser influenciado pelas ideias debatidas nos 

Congressos Internacionais da Arquitetura Moderna (CIAM), cujo discurso urbanístico 

foi consolidado na proposta da Cidade Funcional de Le Corbusier na Carta de Atenas 

em 1933, rompendo com a estrutura tradicional das cidades existentes e incorporando 

os princípios da unidade de vizinhança articuladas por sistema viário amplo para au-

tomóveis. Propunham-se tecidos urbanos abertos e funcionalmente hierarquizados, 

organizados em planos de larga escala com estratégias que, de um lado, focavam na 

criação de cidades novas, e de outro, tratavam da reordenação e reestruturação de 

áreas urbanas existentes. Soma-se à ideia da Cidade Funcional o projeto de cidade 

utópica Broadacre City (Figura 4), que Frank L. Wright apresenta no livro The Disap-

pearing City em 1934, na qual natureza e cidade se integrariam em uma sucessão de 

moradias isoladas organizadas por redes viárias passíveis de expansão para todos os 

lados (VALLEJO, 2015). 

Assim, as ideias de unidades de vizinhança, definidas e acessíveis por redes de eixos 

viários que se expandem por todas as direções, organizadas segundo hierarquias fun-

cionais definidas por zoneamento, serão em grande medida definidoras das propostas 

de adequação do espaço urbano paulistano ao seu crescimento espacial e populaci-

onal, desde as primeiras iniciativas de planejamento no início do século XX até os 

grandes planos integrados da década de 1970. 

 



 61 

 

Figura 3: Radburn em 1929, projeto de Clarence Stein, Henry Wright e Thomas Adams.  
Fonte: The International Garden Cities Institute. 
 

 

Figura 4: Broadacre City, de Frank Lloyd Wright. 
Fonte: Skot Weidemann, The Frank Lloyd Wright Foundation.  
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Figura 5: Esquema do Plano de Avenidas. 
Fonte: MAIA, 1930. 
 

 

Figura 6: Concepção do Plano de Transportes da Light para o Largo São Bento.  
Fonte: São Paulo in foco. 
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1.1.2 São Paulo nos anos 1930 

 

A história do planejamento urbano em São Paulo tem como marco inicial o Plano de 
Avenidas, de 1930 (Figura 5), no qual Prestes Maia e Ulhôa Cintra definiram o en-

quadramento adotado pela cidade ao longo do século XX na implantação de seu sis-

tema de circulação rodoviário radioconcêntrico. Além de tratar da estruturação viária 

da capital, com boa parte de suas propostas de fato implantadas na cidade, o Plano 

também trata de ferrovias e tem uma ideia de cidade futura desejada a partir desse 

sistema de transporte, alinhado à perspectiva de desenvolvimento urbano então do-

minante.  

Diversos autores tratam desse período (Leme, 1990; Rolnik, 1997; Campos Neto, 

2002; Anelli, 2011), contextualizando a cidade que então preparava o tecido urbano 

para a circulação do automóvel. Projetos viários propostos por engenheiros da prefei-

tura eram realizados desde os anos 1910, muito associados a planos de embeleza-

mento e à questão sanitária, “primeira questão que sensibilizou a burguesia no seu 

papel de poder dominante nas esferas econômica e política” (VALLEJO, 2015, p. 71).  

Entretanto, o Plano de Avenidas é o primeiro documento de planejamento que tem 

como eixo estruturador o sistema de circulação da cidade que se preparava para sua 

expansão territorial. Sua concepção urbanística, utilizando o sistema viário como di-

recionador do crescimento da cidade, eliminava obstáculos físicos para um cresci-

mento urbano sem limites, amparado pela flexibilidade de serviços permitida pelos 

ônibus e pela acessibilidade por automóveis particulares.  

A cidade passava por um intenso processo de crescimento populacional: entre os 

Censos Demográficos do IBGE de 1920 e 1940, a população da cidade passou de 

579.033 para 1.326.261 habitantes, e chegaria a 1950 com 2.198.096 residentes. A 

compreensão de tal incremento relaciona-se aos desdobramentos da acumulação ca-

feeira, que concentrou diversas infraestruturas no município, como as de comunica-

ções e de transportes ferroviários (e sua conexão ao porto de exportação), além da 

própria urbanização – o que permitiu a instalação de imigrantes, constituindo amplo 

mercado de trabalho. É o capital acumulado pela economia do café, apoiado por suas 

infraestruturas associadas, que viabiliza o início da industrialização paulista, concen-

trada no município de São Paulo e seu entorno (NEGRI, 1996). 
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Já na primeira década do século XX um embrião industrial podia ser encontrado no 

entorno da cidade de São Paulo, mas é nos anos 1920 que o estado começa a con-

centrar a produção manufatureira brasileira, especialmente em sua capital. A indústria 

paulista se tornava muito diversificada (ramos têxteis, alimentares, produtos metáli-

cos, de madeira e de vestuário, cimento e siderurgia), inclusive com novos segmentos 

industriais de maior complexidade que exigem economias de aglomeração e de es-

cala, como química, metalurgia, material elétrico e gráfica.  

Tal expansão industrial na região da capital, apoiada pelo sistema de transportes que 

escoava a produção (inclusive para outros estados, via Porto de Santos) gerou um 

processo de reforço da concentração com a atração de indústrias auxiliares, de modo 

que no período entre 1907 e 1928 foram criados 81,9 mil novos empregos industriais 

na cidade (NEGRI, 1996). 

 

 

Figura 7: Fábrica da Ford no Bom Retiro 
Fonte: Fundação Ford. 
 

Nesse contexto, no bairro paulistano do Bom Retiro, foi implantada em 1921 a fábrica 

da Ford Motor Company (Figura 7), primeira linha de montagem de veículos em série 

do Brasil. Em 1925 foi a vez da General Motors Company, no bairro do Ipiranga, 
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seguida em 1928 pela unidade de São Caetano do Sul. O automóvel, que era até 

então um transporte de alto luxo acessível a uma pequena elite que podia importá-lo, 

começa a se difundir na cidade (REIS, 2004). Catafesta (2019, p. 206), indica que a 

partir de então “ocorreu um boom na aquisição de carros e caminhões no Brasil, em 

grande parte estimulado pela forte presença da Ford e da GM. Somente no Estado de 

São Paulo, o número de veículos cresceria de 2.661, em 1917, para 59.213, em 1928”.  

Os problemas relacionados ao crescimento populacional já eram percebidos na dé-

cada de 1920. Em 1927 a Light (companhia canadense que detinha o monopólio dos 

serviços de bonde desde 1901) havia elaborado o Plano Integrado de Transporte9, 

com o “objetivo técnico de melhoria geral do sistema combinando o uso dos bondes 

com um novo serviço de alta velocidade por via subterrânea, como o metropolitano já 

existente em cidades da Europa, e o serviço de ônibus” (MURACHO, 2003, p. 34). 

Tratava-se da necessidade de organizar os fluxos na área central (Figura 6), que con-

centrava as atividades econômicas, mas também de conectar regiões em consolida-

ção a leste (Mooca e Tatuapé), Sudeste (Ipiranga) e Sudoeste (Avenida Paulista, Jar-

dim América, Pinheiros, Ibirapuera, Indianópolis, Santo Amaro). 

O Plano de Avenidas de Prestes Maia contrapunha-se, assim, ao projeto da Light ao 

propor uma alteração do padrão de realização dos deslocamentos urbanos que até 

então predominava na cidade: por modo coletivo e sobre trilhos (bondes e trens)10. 

Em 1933, com 888 mil habitantes, São Paulo contava com uma rede de bondes de 

258 km de extensão responsáveis por 1,2 milhão de viagens/dia, o que representava 

84% das viagens em modo coletivo (LEÃO11, 1945 e VASCONCELLOS12, 1999, apud 

ROLNIK e KLINTOWITZ, 2011).  

A proposta de Prestes Maia permitiria, assim, a superação da dependência à acessi-

bilidade oferecida pelos bondes da Light e trens de subúrbio, e viabilizaria um modelo 

 

9 Realizado sob a responsabilidade do engenheiro de tráfego e urbanista Norman D. Wilson, 
membro da Wilson, Bunnel and Borgstrom de Toronto, Canadá. Teve sua análise feita a pe-
dido da Câmara Municipal a James Dalrymple, que o aprovou.  
10 As primeiras linhas de ônibus surgiriam somente em 1924, quando uma crise de energia 
elétrica afetou a operação dos bondes elétricos (REIS, 2004). 
11 LEÃO, M. L. O Metropolitano de São Paulo. São Paulo: s. n., 1945. 
12 VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara. Circular é preciso, viver não é preciso. A história 
do trânsito na cidade de São Paulo. São Paulo: Annablume, 1999. 
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de expansão horizontal, no qual a solução das necessidades de moradia repousava 

nas possibilidades de ocupação extensiva das periferias (ROLNIK, 1997). O cresci-

mento físico da cidade ocorre então pela ampliação da ocupação periférica, mas tam-

bém pela intensificação do uso do solo nas áreas mais centrais. 

  

Já anos de 1930, inicia-se um processo de verticalização para além do centro da ca-

pital, como em Higienópolis, prevalecendo edifícios residenciais nos bairros, e na dé-

cada de 1940 o setor sudoeste consolida-se como o local das elites da cidade, espe-

cialmente por conta dos bairros-jardim da Companhia City. A partir de então a cidade 

começa a se compactar tanto pela verticalização quanto pela ocupação efetiva de 

bairros. Logradouros fora do centro também passam a desempenhar funções comer-

ciais, como a Avenida Paulista e a Rua Augusta (FELDMAN, 2005).  

Com a nomeação de Prestes Maia para a prefeitura em 1938, São Paulo passa por 

grandes reformulações urbanas que concretizam obras propostas pelo Plano de Ave-

nidas, com dezenas de avenidas abertas e alargadas que ampliam o centro e a ligação 

com bairros distantes, mas também ocasionam demolições de construções e valori-

zam os terrenos no entorno (FELDMAN, 2005). Bonduki (1982) indica que esse pro-

cesso representou, para a questão da moradia popular em São Paulo, a superação 

da solução ‘casa alugada’ para o padrão da busca da casa própria autoconstruída em 

loteamentos periféricos, que ultrapassam as fronteiras do município, consolidando-se 

como estratégia de moradia da população de baixa renda.  

Langenbuch (1971) destaca que houve também mudanças na inserção das atividades 

econômicas no território, com a indústria iniciando um processo de relocalização, já 

no final da década de 1940. De um lado, a nova acessibilidade regional representada 

pelas autoestradas faz com que unidades produtivas pudessem se localizar em áreas 

não servidas por linhas férreas; por outro lado, unidades fabris de pequeno porte es-

palham-se pela cidade. 

A questão habitacional coloca-se fortemente na década de 1940, com a Lei do Inqui-

linato de 1942 e o congelamento de aluguéis por ela estabelecido, levando à retração 

do mercado de aluguel e ampliando o mercado de compra e venda de habitações. 

Melo (1992) indica que, entre 1941 e 1946, ocorre no país uma intensificação da ati-

vidade imobiliária utilizando os lucros da indústria, do comércio e da exportação 
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agrícola. O autor denomina esse período como ‘boom do século’, no qual o capital 

incorporador se consolida como ator fundamental no processo de produção de cida-

des marcadas pela especulação imobiliária e pela valorização de imóveis urbanos.  

O enfrentamento institucional dos problemas urbanos nesse momento caracteriza-se 

por uma mudança de postura. Se até então os modelos de urbanismo europeus mar-

cavam as ações públicas, Feldman (2005) coloca que:  

A década de 1930 pode ser considerada o momento decisivo na difu-
são do urbanismo americano entre profissionais brasileiros – urbanis-
tas e administradores – atuantes em diferentes cidades brasileiras. 
Nesse momento observa-se um conjunto de movimentos que engen-
dram uma cadeia de disseminação não apenas de ideias e de práticas, 
mas também de modelos de instituições americanas. Além de aumen-
tar a incidência de referências ao urbanismo americano nos textos pro-
fissionais brasileiros, essas referências passam a envolver também a 
estrutura organizacional do setor de urbanismo e a formação profissi-
onal de urbanistas, o que aponta para o início de uma mudança es-
trutural no ideário urbanístico brasileiro. (FELDMAN, 2005, p. 28-
29, grifo nosso) 

A autora pondera que, se no período da primeira gestão de Prestes Maia, de 1938 a 

1945, o urbanismo paulistano privilegiou obras viárias, na sua sequência outros deba-

tes ganharam espaço na cidade, como a questão metropolitana, a expansão de áreas 

ocupadas por indústrias e comércio, assim como o padrão de crescimento espacial 

extensivo associado aos focos de verticalização. Emergem então reivindicações por 

novos instrumentos de controle do uso e ocupação do solo associados ao processo 

de americanização do setor de urbanismo da administração municipal de São Paulo. 

A partir de 1947, com a criação do Departamento de Urbanismo na Prefeitura da ca-

pital, intensifica-se a difusão da ideia da necessidade de um zoneamento abrangente 

ao conjunto da cidade, que articularia diferentes índices urbanísticos em cada zona. 

O zoneamento passa a ser visto como elemento prático inseparável de um plano, 

tornando-se um instrumento de aplicação efetiva. Construído socialmente e em con-

tínuo processo de transformação, responde às necessidades de controle da cidade 

tendo em vista a intensificação das atividades imobiliárias na capital (FELDMAN, 

2005). 
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Tal mudança no ideário urbanístico nacional não será homogênea, especialmente 

pela influência do movimento Economia e Humanismo13 e do Ekistics14. Entretanto, 

esse processo de disseminação de ideias e práticas norte-americanas marcará as 

ações no período específico da pesquisa, desde o Plano Urbanístico Básico de 1968, 

até o Plano Diretor Estratégico de 2014. Trata-se, assim, do início da disseminação 

de técnicas de planejamento que utilizam o zoneamento como instrumento de efeti-

vação de planos – inclusive quando as propostas dos mesmos buscarem a articulação 

entre uso do solo e transportes. Entretanto, antes de verificar as técnicas de planeja-

mento adotadas no final da década de 1960, é relevante compreender os movimentos 

de desenvolvimento econômico brasileiros ocorridos na década de 1950 que levaram 

à configuração do organismo urbano objeto de estudos e propostas do PUB, conforme 

tratado a seguir.  

 

1.1.3 A industrialização brasileira no Pós-Guerra: desenvolvimentismo, o automóvel 

e o papel das cidades 

 

Depois da Segunda Guerra Mundial, o setor industrial consolidou-se como o eixo di-

nâmico da economia brasileira, com vultosos investimentos públicos realizados dire-

tamente pelo Estado ou por empresas estatais15, associados ao capital privado naci-

onal e internacional à luz de políticas de substituição de importações. A chegada de 

 

13 O Movimento Economia e Humanismo foi fundado pelo francês Padre Lebret e está pre-
sente nos trabalhos da Sagmacs - Sociedade para a Aplicação do Grafismo e da Mecanogra-
fia à Análise de Complexos Sociais, atuante em São Paulo a partir dos anos 1950 – como 
será tratado adiante.  
14 Criada pelo grego Constantinos Doxiadis, seus princípios nortearam o desenvolvimento do 
denominado “Guanabara, um plano para o desenvolvimento urbano” (1965), elaborado para 
o então Estado da Guanabara. 
15 Sobre as medidas de política econômica adotadas pelo governo federal que contribuíram 
para o rápido crescimento industrial no período entre 1947 e 1955, Negri (1996, p. 62) indica 
que “O Estado assumiu um papel fundamental no processo de industrialização, através da 
realização de investimentos diretos no setor produtivo ou órgãos de apoio: em 1942 cria-se a 
Cia. Vale do Rio Doce; em 1943 a Fábrica Nacional de Motores; em 1944, a Acesita e, em 
1946, a Cia. Siderúrgica Nacional. O início da década de 1950 seria marcado por novos e 
importantes empreendimentos estatais, como a criação do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico em 1952 e a instituição do monopólio do petróleo com a organização da 
Petrobrás em 1954”. 



 69 

capitais estrangeiros, atraídos por políticas internas nacionais16 no contexto de expan-

são mundial por que passavam recursos norte-americanos, europeus e japoneses, 

fez com que a década de 1950 se caracterizasse como momento de destaque no 

processo de industrialização brasileiro, principalmente em sua segunda metade. Há 

então relevante aumento da presença do Estado e de empresas multinacionais no 

cenário econômico (CAPUTO e MELO, 2009).  

Essa mudança no contexto da política industrial brasileira17 altera o desenvolvimento 

da indústria paulista, cujo crescimento deixa de ser subordinado à dinâmica cafeeira 

para então se alinhar à nova lógica da expansão da economia nacional, concentrando 

os resultados mais relevantes da industrialização. O estado expandiu, modernizou e 

diversificou sua indústria, aumentando suas unidades produtivas de bens intermediá-

rios, de bens de capital e de consumo durável, mantendo a capital como principal polo. 

Assim, em 1956, quando o estado era responsável por 52,2% do valor da produção 

industrial (VTI) do Brasil, o município de São Paulo participava com 26,7% do VTI 

nacional.  

O novo padrão de acumulação seria comandado pelo capital industrial 
em São Paulo. Era aí que se encontravam os maiores interesses da 
indústria brasileira. A dimensão de sua população, de sua renda e o 
seu elevado grau de urbanização faziam de São Paulo o maior mer-
cado consumidor do país; aí se encontrava também o mais desenvol-
vido mercado de trabalho, e as dimensões de sua base produtiva 

 

16 Destacam-se as seguintes medidas, segundo Caputo e Melo (2009): políticas protecionistas 
da indústria interna; apoio à substituição de importações; investimentos estatais em infraes-
trutura de energia e transportes – que estimularam a integração do mercado nacional pela 
redução dos custos do transporte rodoviário com a extensão da rede viária; a reforma cambial 
de 1953 (instrução 70 da Superintendência da Moema e do Crédito – SUMOC) com um regime 
de taxas múltiplas de câmbio para melhor remunerar exportadores; investimentos públicos em 
infraestrutura; a Instrução 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) em 
1955, que autorizava a Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil (CACEX) a emitir 
licenças de importação de equipamentos sem cobertura cambial. 
17 Para efeitos de periodização, Negri (1996, p. 12) indica os seguintes recortes temporais 
para compreender a industrialização brasileira e sua concentração em São Paulo: 1) industri-
alização subordinada ao café (até 1929), intimamente ligado à produção cafeeira, estimula 
atividades locais como transportes, comunicações e armazenamento; 2) industrialização res-
tringida (1929/33-1955), com expansão diversificada da indústria e da agricultura e de unifi-
cação do mercado nacional, em que se evidencia a aceleração da concentração industrial em 
São Paulo; 3) primeira fase da industrialização pesada (1956-1967), em que se aprofunda a 
concentração diversificada em São Paulo e se consolida a integração do mercado nacional; 
4) pós-1967, a segunda fase da industrialização pesada, quando o governo federal adota ex-
plicitamente políticas de descentralização industrial do estado de São Paulo para o resto do 
país. 
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agrícola e industrial, aliadas à sua expressiva estrutura do setor terci-
ário, conferiam-lhe a maior capacidade de articulação inter-regional” 
(NEGRI, 1996, p. 62-63) 

A Grande São Paulo, que produzia 31,8% do VTI brasileiro em 1956, abrigava 8.152 

estabelecimentos, com 489,4 mil pessoas ocupadas, com grande expansão dos ra-

mos mais complexos (química, metalurgia, plásticos, material de transportes, mecâ-

nica, borracha material elétrico), que já se concentravam na capital e seu entorno, 

especialmente no ABC. Mas é no final da década de 1950 que a indústria de São 

Paulo, a partir dos diversos programas do Plano de Metas da presidência de Juscelino 

Kubitschek (1956-1961), atrai ainda mais investimentos estrangeiros. Expandem-se 

os empreendimentos industriais com a implantação do parque automobilístico e de 

autopeças no ABC, acompanhado pela expansão da indústria mecânica e de material 

elétrico, de produção de máquinas, ferramentas e equipamentos pesados concen-

trada na capital (NEGRI, 1996). 

O Brasil da década de 1950 ainda era essencialmente um país agrícola, mas suas 

áreas urbanizadas já apresentavam problemas quanto ao acesso a água, luz, trans-

porte e habitação, inclusive com surgimento de movimentos sociais com reivindica-

ções urbanas.   

Um crescimento de tal magnitude, ocorrendo a ritmo tão acelerado na 
periferia da economia capitalista mundial, não poderia dar-se sem que 
tivessem lugar, por um lado, profundas modificações quantitativas e 
qualitativas na estrutura espacial, demográfica e social do país e, por 
outro, o agravamento de antigos e o surgimento de novos desequilí-
brios setoriais, regionais e sociais. (FARIA, 1983, p. 3) 

A fase de industrialização pesada, a partir de 1956, tornou-se então um período de 

consolidação de uma sociedade urbana e industrial no país e, especialmente, em São 

Paulo. 

O impacto sobre o espaço econômico paulista e principalmente sobre 
suas cidades foi acentuado. Em primeiro lugar, pela intensa migração 
com destino às cidades, pela crescente urbanização do domicílio do 
trabalhador rural e com a unificação dos mercados de trabalho do 
campo e da cidade. Em segundo lugar, pelas alterações nos hábitos 
de consumo a partir da industrialização. E ainda que estes fatos se 
remetam a todo o território paulista, seu maior exemplo é o vertiginoso 
crescimento da área da Grande São Paulo e sua consolidação como 
metrópole.” (NEGRI, 1996, p. 116). 

O crescimento vertiginoso citado pelo autor é evidenciado pelos números: em 1950 a 

Grande São Paulo apresentava uma população de 2,7 milhões de habitantes (sendo 
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2,2 milhões na capital), em 1960 chega a 4,8 milhões, e 8,1 milhões em 1970, dos 

quais 5,9 milhões na capital. Nesse período de vinte anos, o componente migratório 

foi responsável por cerca de 60% do crescimento populacional na Grande São Paulo, 

que se tornou grande centro de atração populacional para pessoas de outros estados 

e de áreas de esvaziamento do ‘Oeste’ paulista. O saldo migratório no período de 

1950 a 1960 foi de 1,3 milhão de pessoas, e de quase 2 milhões no período de 1960 

a 1970, atraídos pelas oportunidades de emprego industrial. A população economica-

mente ativa (PEA) do setor secundário na Grande São Paulo cresce de 502 mil em 

1950 para 656 mil em 1960 e chega a 1.296 mil em 1970 (NEGRI, 1996).  

A presença da indústria e do parque automobilístico e de autopeças no estado de São 

Paulo criava a necessidade da pavimentação de vias para a circulação desses veícu-

los, o que direcionou os investimentos públicos na matriz de transporte estadual. Negri 

(1996, p. 114) indica que após 1950, “os investimentos em estradas de rodagens su-

peram largamente os das ferrovias, cujo quadro é de estagnação no número de va-

gões e locomotivas e a supressão de grande número de ramais ferroviários”.  

Crescentes déficits operacionais das ferrovias justificaram a desativação de 967 km 

de ramais na encampação estadual da Cia. Paulista de Estradas de Ferro em 1957, 

e mais 450 quilômetros de ramais foram inutilizados em 1966. Por outro lado, inicia-

se amplo processo de pavimentação rodoviária nos 8.980 quilômetros de estradas de 

rodagem do estado em 1955, dos quais somente 817 quilômetros apresentavam pa-

vimentação asfáltica. Até 1962, cerca de 5 mil quilômetros de estradas de rodagem 

foram pavimentados em São Paulo, de modo que naquele ano 48% das estradas pau-

listas contavam com asfalto (NEGRI, 1996).  

Se, de um lado, o novo modo de transporte disponibilizado pelas indústrias paulistas 

levou a uma profunda alteração na composição dos investimentos em infraestrutura 

de transportes realizados no estado, por outro lado, as cidades também também 

teriam uma nova lógica de organização estrutural vinculada ao automóvel. Mais do 

que isso, o crescimento populacional e espacial associado ao desenvolvimento 

industrial configuram um novo organismo urbano, que exigia esforços de organização, 

conforme tratado a seguir.  
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1.2 Os anos 1950 em São Paulo: a emergência da metrópole e do 
planejamento urbano  

Os anos 1950 são a década em que se manifestou em São Paulo “uma nova etapa 

na organização físico-espacial da metrópole que alcançou de forma definitiva sua con-

figuração atual” (MEYER, 1991, p. 5), com a presença de um novo objeto urbano mar-

cado por intensos processos de crescimento (territorial, populacional, econômico, en-

tre outros) e pelo início da fase monopolista do sistema produtivo. A capital tornou-se 

a maior metrópole brasileira em 1954, com 2.817.600 habitantes, de modo que a ra-

dicalidade do processo de crescimento, a dimensão das transformações e a extensão 

das dificuldades em compreende-las fizeram com que, nessa década, se configurasse 

em São Paulo “um ponto de inflexão na trajetória das relações entre a metrópole e o 

urbanismo que já assumia a sua nova versão: a de planejamento urbano” (MEYER, 

1991, p. 5).  

Os planos urbanos desenvolvidos a partir desse contexto de inflexão tratariam, assim, 

da adequação da cidade aos seus atributos de metrópole do capitalismo monopolista.  

Estruturar a metrópole significava dotá-la de uma organização física, 
espacial, funcional e material que anulando, ou pelo menos atenu-
ando, a dispersão, promovesse a articulação das partes e o surgi-
mento de um corpo único onde a fragmentação, a simultaneidade e 
até mesmo a efemeridade, atributos inerentes à metrópole, passas-
sem a ser considerados. A nível concreto o dado mais relevante a ser 
enfrentado pelo poder público era a integração dos 270 km2 acrescen-
tados no período 1930/1954, produzidos dentro de um padrão perifé-
rico e especulativo. Integrar esta extensão significava assumir a one-
rosa herança de provê-la dos atributos urbanos mínimos. E significava 
também, é bom lembrar, intervir no modus operandi econômico e po-
lítico que comandava a expansão periférica. (MEYER, 1991, p. 246) 

A cidade havia se expandido territorialmente, especialmente para o uso residencial 

periférico, mas também alterava o padrão de distribuição de atividades não residenci-

ais. Villaça (1978) indica que, se até o final da década de 1940 somente o Brás confi-

gurava uma centralidade desenvolvida fora do Centro, a partir do início da década de 

1950 os subcentros de bairros começaram a se desenvolver com a instalação de filiais 

de lojas do centro e unidades bancárias.  

É o momento também em que o comércio de luxo acompanha as novas localizações 

residenciais da população de alta renda na região da Avenida Paulista e dos Jardins. 

Langenbuch (1971) pontua ainda que, já no final da década de 1940, as autoestradas 
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passam a abrigar unidades industriais, não mais dependentes da acessibilidade por 

linhas férreas.  

Leme (1982), Osello (1983), Meyer (1991), Feldman (2005) e Cestaro (2009), entre 

outros autores, tratam dos diversos debates de concepções urbanísticas que, ao longo 

da década de 1950, mobilizaram especialistas que buscavam tratar dos fenômenos 

urbanos em São Paulo segundo diversificados conjuntos de ideias, com múltiplas en-

tradas.  

Efetivamente, ao longo de uma década, o urbanismo paulistano utili-
zou para refletir e propor soluções para os problemas da metrópole 
um ideário amplo, onde se manifestaram o pragmatismo de Robert 
Moses, a eclética cultura urbanística de Anhaia Mello, o progres-
sismo instrumental de Prestes Maia, o desenvolvimento humanista de 
Lebret, o esforço normativo do poder público e uma intensa atividade 
militante de profissionais liberais inseridos nos órgãos de classe, que 
se empenhavam em defender as teses do Movimento Moderno, di-
vulgadas pelos CIAMs. (MEYER, 1991, p. 250, grifos nossos) 

Essas diversas concepções urbanísticas podem ser verificadas a partir de distintos 

documentos: os planos conduzidos por Robert Moses (1950), Anhaia Mello (1954) e 

Prestes Maia (1956); o estudo da Sagmacs (1958) e as publicações relacionadas ao 

Departamento de Urbanismo da Prefeitura (entre 1947 em 1961). O interesse em 

apresentar tais estudos é indicar posturas que se apresentam e que se mantém no 

período seguinte, objeto específico da pesquisa. Dentre eles, destacam-se as reivin-

dicações por planos associados ao controle do uso do solo pelo zoneamento, a ênfase 

na necessidade de ampla pesquisa e bases de informações para subsidiar propostas, 

as consultorias internacionais e a indicação de infraestruturas que organizassem as 

áreas consolidadas e a expansão territorial.  

 

O Programa de melhoramentos públicos para a cidade de São Paulo (1950) 

O chamado Plano Moses (“Programa de melhoramentos públicos para a cidade de 

São Paulo”, 1950) foi contratado em 1949 pela gestão do Prefeito Lineu Prestes junto 

à International Basic Economy Corporation (IBEC)18 para elaboração de um programa 

de orientação ao emprego de recursos públicos. O trabalho foi elaborado por equipe 

 

18 A IBEC foi fundada pelo magnata americano do petróleo Nelson Rockfeller dentro de um 
projeto amplo para transformação e modernização de países (TOTA, 2014). 
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dirigida pelo americano Robert Moses, responsável por diversos projetos urbanos 

para Nova York entre 1938 e 1964 – especialmente as vias expressas e pontes que 

arrasaram grandes setores consolidados da cidade e inspiraram o trabalho de Jane 

Jacobs. Assim, Moses trazia à capital paulista o modelo propagado pelo Highway Re-

search Board19, que visava viabilizar a expansão periférica horizontal das cidades 

adaptando-as à acessibilidade rodoviária dos subúrbios residenciais de classe média 

(ANELLI, 2007a). 

Seu objetivo era oferecer propostas para questões administrativas, financeiras e téc-

nicas do município, o que incluiria formatação de legislação, impostos e taxas, planos 

arquitetônicos e urbanísticos, tráfego, saneamento, transporte coletivo, assistência 

social, entre outros. Assim, o Programa se apresenta como  

[...] um relatório minucioso concernente ao planejamento geral de 
obras públicas, para a Municipalidade de São Paulo, no qual se in-
cluam estudos, recomendações ou planos referentes a: uma planta 
geral e um plano de zoneamento; um sistema de artérias de tráfego; 
transporte coletivo; parques e praças de recreio; retificação do Rio 
Tietê e saneamento e urbanização das várzeas; engenharia sanitá-
ria; sugestões sobre métodos de financiamento para a realização das 
obras e serviços públicos. (MOSES, 1950, p. 8, grifos nossos) 

O trabalho adotou uma metodologia ampla de políticas urbanas, tratando, por exem-

plo, de questões de transporte (trânsito, estrutura viária e transporte coletivo) indo 

além das iniciativas até então voltadas à reorganização do sistema viário da área cen-

tral. De modo a organizar o espaço da nova sociedade industrial que se configurava 

(ainda que restrito ao município da São Paulo), indicava o abandono de abordagens 

setoriais por meio de um diagnóstico diversificado: 

As negligências básicas e mais evidentes em São Paulo são: 1. a falta 
de uma planta oficial da cidade onde todas as ruas e outros melho-
ramentos públicos, presentes e futuros, fossem assinalados formal-
mente pelas autoridades; 2. a ausência de uma regulamentação de 

 

19 O Highway Research Board foi criado nos Estados Unidos em 1920 como um mecanismo 
para o intercâmbio de informações e resultados de pesquisa sobre tecnologia rodoviária, fa-
zendo parte das chamadas National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. De-
nominado originalmente como National Advisory Board on Highway Research, foi renomeado 
como Highway Research Board (HRB) em 1925, desempenhando seu papel com comitês 
técnicos permanentes, publicações e uma reunião anual. O intercâmbio de informações per-
maneceu como sua única missão até os anos 1950, quando começou a empreender o geren-
ciamento de projetos de pesquisa ad hoc. Durante a década de 1960, as atividades do HRB 
passaram a tratar de outros modos de transporte, e em 1974 ele se torna o Transportation 
Research Board (TRB).  
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zoneamento que determinasse que utilização poderiam ter os terre-
nos, que limitasse a altura dos edifícios e os usos de suas áreas; 3. a 
falta de um código, moderno e exequível, de normas para as cons-
truções públicas e particulares. (MOSES, 1950: p. 11, grifos nossos). 

Ao tratar de questões de uso do solo, indica a insuficiência do Código de Obras Arthur 

Saboya e sua legislação subsequente, criticando o excesso de construções no centro 

da cidade (que levava ao congestionamento de pedestres e veículos) e o fato de que 

não prescrever, salvo casos excepcionais, a formação de áreas separadas para resi-

dências, comércio e indústria. Assim, recomenda um zoneamento aos modos do im-

plantado em Nova York em 1916 (distritos funcionais), e indica os princípios básicos 

que deveriam dirigir o zoneamento urbano: controle de altura e da área das edifica-

ções (com o objetivo de reduzir o congestionamento de pedestres e veículos e garantir 

insolação e aeração) e estabelecer separação entre zonas industriais, comerciais e 

residenciais. Outra justificativa dada à prática do zoneamento no relatório é reveladora 

do princípio de ordem econômica que subsidia: o zoneamento “garante a cada propri-

etário proteção contra práticas indesejáveis por seus vizinhos, e assegura-lhe o prazer 

de poder usar sua propriedade, sem interferência alheia, pela forma que tinha em 

mente ao adquiri-la” (MOSES, 1950, p. 23). 

A ênfase do relatório nos temas de congestionamentos de veículos e serviços de 

transportes revela como o tema estava na pauta da cidade – que no momento tinha 

63.000 carros registrados, 1 para cada 32 habitantes. Prevendo o aumento da propri-

edade de automóvel no futuro, recomenda, por exemplo, reserva de espaços para 

estacionamentos nos edifícios de indústria e comércio de acordo com sua área de 

construção, áreas de descarga de caminhões em grandes empreendimentos, e vagas 

para veículos nos edifícios de apartamentos20.  

 

20 A metodologia para cálculo de vagas obrigatórias nos edifícios não residenciais apresen-
tada no Relatório Moses segue a lógica de relacionar o número mínimo de vagas exigidas à 
dimensão da área construída do imóvel, para imóveis a partir de determinada área construída 
– a mesma adotada até hoje. O mesmo ocorre no cálculo de edifícios residenciais, com um 
número de vagas exigidos de acordo com o número de unidades. “Os edifícios de indústria e 
comércio deveriam reservar espaço, dentro da estrutura, ou nos terrenos que os circundem 
de acordo com as seguintes normas: 1. Um lugar de estacionamento para cada 200 metros 
quadrados da área total de construção, acima de 500 metros quadrados. 2. Um espaço para 
descarga de caminhões para cada 2.000 metros quadrados da área total de construção, acima 
de 500 metros quadrados. As casas de apartamentos deveriam prover um espaço de estaci-
onamento para cada três unidades de habitação.” (MOSES, 1950, p. 26) 
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Entretanto, o programa de Rodovias Arteriais e Trânsito incluiu somente projetos con-

siderados essenciais, já que os problemas de trânsito – de acordo com o documento 

– não eram tão graves em comparação com cidades norte-americanas, e porque havia 

outros melhoramentos importantes que deveriam que ser atendidos com os fundos 

disponíveis. O relatório destacou as recentes implantações do sistema de alamedas 

que atravessavam e circundavam o centro da cidade, estendendo-se às áreas subur-

banas, mas criticou os vultosos gastos em desapropriações tendo em vista a baixa 

capacidade dessas vias em relação a vias expressas.  

No planejamento da expansão futura das rodovias arteriais de São 
Paulo, deve-se pesar comparativamente o custo e as vantagens de 
largas alamedas, contra os da construção de rodovias expressas de 
acesso limitado. O trânsito normal de uma faixa, nas ruas e bulevares 
de largura média, é de 500 veículos por hora. Nas rodovias expressas, 
este tráfego, no mesmo período de tempo, alcança, em cada linha o 
número de 1.200. Isto quer dizer que, embora o custo da construção 
destas seja mais elevado, nelas o tráfego se escoa mais eficiente-
mente. (MOSES, 1950, p. 34, grifos nossos) 

É interessante aqui destacar que não se fala mais de um sistema de avenidas, mas 

de ‘rodovias expressas de acesso limitado’, ou seja, que têm maior capacidade de 

tráfego mas que estabelecem relação física e funcional distinta com o meio urbano 

por que passam – são segregadas e exigem aspectos de geometria viária específicos 

para desempenhar seu caráter expresso (Figura 8). Os riscos acerca dos impactos 

urbanísticos dessas infraestruturas são objeto de alerta no próprio relatório: “As rodo-

vias expressas devem melhorar os lugares por onde passam, em vez de se tornarem 

simples ‘arroios de gasolina’21, abarrotados de veículos” (MOSES, 1950, p. 34) – aviso 

que a cidade repetidamente ignorou em sua história. 

O relatório ainda critica os estacionamentos desregrados no sistema viário, propondo 

a instalação de medidores de estacionamento para que o mesmo seja rotativo (garan-

tindo acesso ao comércio local e gerando cobrança). Recomenda ainda criação de 

agência municipal de gerenciamento e construção de estacionamento fora das ruas, 

indica modernização dos semáforos (com sinais de tráfego sincronizados), controle 

de velocidade e aumento de segurança. 

 

21 Como o Relatório é apresentado em edição bilíngue, o termo utilizado em inglês foi “gaso-
line gulley”, o que também pode ser traduzido como “vale estreito e encaixado”, “valeta”.  
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Figura 8: Seção transversal de avenidas propostas pelo Plano Moses. 
Fonte: MOSES, 1950. 
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Figura 9: Imagem de fila de passageiros à espera de ônibus, presente no Plano Moses  
Fonte: MOSES, 1950. 
 

 

Figura 10: Imagem de passageiros junto a um bonde, presente no Plano Moses. 
Fonte: MOSES, 1950.  
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O problema de transportes da cidade é dos que mais urgentemente 
exigem solução. E deverá se enfrentado de maneira enérgica e pronta. 
Sua solução definitiva será bastante dispendiosa. Embora ainda não 
haja fundos para tal, há que começar o planejamento de um sistema 
de trânsito rápido, o qual se coordene com o programa de rodovias 
expressas descrito neste relatório. (MOSES, 1950, p. 27, grifos nos-
sos) 

Assim, o enfrentamento dos problemas encontrados nos transportes coletivos é asso-

ciado à proposição de um programa de artérias e de tráfego, mas também a novos 

serviços de ônibus expressos e locais e à previsão de sistemas de trânsito rápido por 

trens na porção central da faixa de domínio das rodovias expressas.  

As rodovias expressas, que no plano requerem um serviço perma-
nente de ônibus, foram projetadas com capacidade suficiente para 
permitir tal tráfego. Nos casos em que se considera provável que o 
tráfego futuro requeira trens de transporte rápido, reservaram-se nos 
centros das rodovias expressas faixas especiais adicionais para insta-
lação dos trilhos. Poderiam ser estabelecidas, futuramente, nas pon-
tes de cruzamento das rodovias expressas, estações para transferên-
cia dessas linhas para as rotas locais de ônibus.” (MOSES, 1950: p. 
30). 

Acredita-se que assim seriam dispensáveis as linhas de trens subterrâneos que já 

vinham sendo propostas para São Paulo. O relatório complementa: “Um serviço de 

trens subterrâneos será eventualmente necessário na área central congestionada da 

Cidade, mas isso ainda demorará muitos anos” (MOSES, 1950, p. 33).  

 

O Plano Regional de São Paulo (1954) 

O documento elaborado por Anhaia Mello em 1954, denominado “O Plano Regional 
de São Paulo: uma contribuição da universidade para o estudo de um código de ocu-

pação lícita do solo”, configura-se como uma carta de princípios para a descongestão 

das metrópoles baseada na ideia de restrição ao crescimento, com formação de uma 

cidade-região controlada e polinucleada, uma federação de pequenas cidades limita-

das entre si por áreas verdes. O documento, produzido no âmbito da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo de Universidade de São Paulo, não configura um plano de 

intervenções ou regulamentos urbanísticos específicos, ainda que esboce proposi-

ções, como a organização institucional que viabilizaria a execução do planejamento 

regional e a distribuição de atividades econômicas em cidades do entorno da capital.  
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Nesse sentido, Anhaia Mello propunha “contenção e retração do crescimento urbano 

para solução dos problemas de congestão da cidade” (FELDMAN, 2005, p. 21), com 

delimitação de um organismo urbano enquadrado em um sistema regional. Tratava-

se, assim, de reverter o ciclo metropolitano, contendo a cidade dentro de uma estra-

tégia de regionalismo e polinucleação (MEYER, 1991). 

É relevante notar que Anhaia Mello formulou uma articulação teórica interessante en-

tre uso do solo e transportes para defender a ideia das unidades de vizinhança da 

cidade-região, ainda que abarque parcialmente os problemas de circulação tratando 

apenas da concentração de atividades no centro:  

Muitas cidades estão gastando milhões sem conta para acumular mais 
gente e mais coisas em centros já congestionados. Toda e qualquer 
melhoria no sistema de transporte, equivale a mais congestionamento 
nos centros. É uma espiral viciosa. [...] Não há solução para esse di-
lema, a não ser que – é o caso das unidades de vizinhança – os gera-
dores de circulação, ‘traffic generators’, sejam suprimidos ou atenua-
dos. (MELLO, 1954, p. 50, grifo nosso). 

A posição do autor acerca do controle do crescimento é clara: “A tese da limitação do 

crescimento é incontestável. Desagrada a muita gente, porque põe termo a muita ex-

ploração imobiliária, a muita fortuna fácil – mas a sociedade é uma organização sob 

uma autoridade” (MELLO, 1954, p. 14). Anhaia Mello recomenda inclusive que os go-

vernos auxiliem as indústrias a se localizarem em novos centros22, acompanhando o 

movimento de relocação de unidades produtivas já então verificado em Taubaté, Lo-

rena, São José dos Campos, Agudos e Campinas – antecipando eventos que confi-

gurariam a Macrometrópole do final do século. 

 

O Ante-Projeto de um Sistema de Transporte Rápido Metropolitano (1956) 

Em contraposição ao trabalho de Anhaia Mello, o Ante-Projeto de um Sistema de 
Transporte Rápido Metropolitano, que Prestes Maia conclui em 1956 sob enco-

menda da Prefeitura, é um plano de caráter setorial, mas que assume o papel estru-

tural dos transportes na cidade preparando-a para o crescimento – tanto o já apurado 

quanto o previsto. As mudanças no uso do solo, com a desconcentração demográfica 

 

22 Anhaia Melo justifica tal posição citando obras de Frederick Gibberd (‘Town Design’. Lon-
don: Architectural Press, 1953) e E. Brown e Sherrard (Town and Country Planning. Mel-
bourne University Press, 1954). 
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então verificada (redução de população nos distritos adjacentes ao perímetro central 

e consequente ampliação da zona de negócios e escritórios) e o crescimento impor-

tante das populações periféricas (além do raio de 7 km do centro), revelaram a ten-

dência para a desconcentração que seria favorecida pelas novas linhas de transportes 

rápidos subterrâneas e em superfície planejadas. Por outro lado, sua proposta para 

intervenção na cidade restringe-se às infraestruturas de transporte e tráfego, não in-

cluindo alterações na lógica do uso do solo nem de crescimento. Entende que as in-

fraestruturas deverão apoiar os padrões de crescimento já verificados, assumindo que 

“[...] é natural e outras cidades têm exemplificado, que o centro tende 
a despovoar-se [...] e que o crescimento demográfico localiza-se nas 
zonas periféricas e bairros novos. [...] Aumentando os moradores lon-
gínquos, necessariamente cresce também o ‘hábito de viajar’. Isto é, 
quanto maior a cidade, maiores as distâncias e maior a necessidade 
de transportes por cabeça, o que realça a importância dos metropoli-
tanos. (SÃO PAULO, 1956, p. 128) 

O Plano registra claramente o processo de crescimento de então na cidade, com di-

versificação de atividades, ampliação de redes e valorização imobiliária:  

Isso ocorre devido a duas causas principais: a ampliação da área cen-
tral de atividades (negócios, bancária, de recreação e, mesmo, indus-
trial) e a desconcentração da população cada vez maior, devida aos 
meios mais rápidos de transporte, à ampliação dos serviços públicos 
(energia elétrica, transportes, etc.), e, também pela excessiva valori-
zação da propriedade [...], com alugueis sempre mais altos. (SÃO 
PAULO, 1956, p. 149) 

O Plano lista vários melhoramentos viários e ligações que julga essenciais à cidade 

(especialmente o projeto da Segunda Perimetral), além das melhorias no sistema de 

transporte existente e proposição de 100 km de trilhos em linhas radiais, priorizando 

trechos mais baratos ou mais simples de construção (Figura 12). O trecho prioritário 

seria o da Linha Sul (de Santo Amaro) – entre o Viaduto Dona Paulina e Moema – 

ainda que o trecho com maior demanda projetada fosse o da Leste. Depois vêm, com 

trechos iniciais no Centro, as linhas Norte (Cantareira), Leste (Brás-Penha), Oeste 

(Lapa-Osasco-Pirituba), Sudoeste (Pinheiros-Caxingui), Sudeste (Ipiranga-São Cae-

tano-Santo André) e as interligações no Centro (Leste-Oeste, sudeste-sudoeste, 

norte-sul.  

Prestes Maia defende o esgotamento das potencialidades ainda não exploradas de 

crescimento da metrópole por meio de obras e planos, melhorando o desempenho do 
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sistema de transportes no espaço urbano tendo em vista as necessidades da socie-

dade moderna e de modo a não interromper o processo de crescimento.  

Em São Paulo, não obstante a sobrecarga dos veículos coletivos e o 
congestionamento das ruas em certos pontos críticos, ainda não se 
tirou dos sistemas superficiais tudo o que eles podem dar. Por isso 
qualquer precipitação na construção de linhas rápidas é desaconse-
lhável. Racionalização de itinerários, desafogo de muitos pontos por 
simples medidas de polícia, certas preferências aos veículos coletivos 
diante dos automóveis particulares, melhor uso das ruas, retornos cen-
trais mais afastados, futuramente talvez mesmo restrições aos carros 
particulares no núcleo crítico, aumento do número e da velocidade dos 
bondes e ônibus, melhor conservação, tudo são providências prelimi-
nares do tipo que temos mencionado. (SÃO PAULO, 1956, p. 86) 

Se no Plano de 1930 Prestes Maia havia colocado o foco das intervenções na estru-

turação viária, em 1956 essa é acompanhada pela proposta de implantação do Me-

tropolitano. O documento registra a visão de que  

as artérias expressas e os metropolitanos não só não são incompatí-
veis, como até se conjugam e completam. Com efeito, os americanos 
frequentemente dispõem linhas metropolitanas na faixa central das 
grandes artérias-expressas. (SÃO PAULO, 1956, p. 110)23.  

 

 

23 A justificativa para provar a coerência da conjugação de vias expressas com linhas de trans-
porte coletivo sobre trilhos acompanha uma interessante reflexão sobre o desenho urbano 
dessas infraestruturas: “É altamente ilustrativo o exemplo do ‘Congress Street Expressway’ 
de Chicago, em cuja faixa central foi construída linha dupla para transporte rápido sobre tri-
lhos, com capacidade três vezes e meia o número de passageiros que pode ser transportado 
nas oito faixas da via expressa. É a disposição que preconizamos para a avenida Itororó e 
que figurava no Plano de Avenidas de 1930. [...] Mas importa notar que as condições topo-
gráficas excepcionais, que a permitem, não se repetem noutros setores da cidade. Por isso, 
é muito mais fácil exaltá-las em conferências do que traça-las efetivamente na prancheta ou 
no terreno.” (SÃO PAULO, 1956, p. 110) 
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Figura 11: Imagem da capa do Plano de Metrô de Prestes Maia.  
Fonte: SÃO PAULO, 1956. 
 

 

Figura 12: Linhas propostas no Plano de Metrô de Prestes Maia. 
Fonte: SÃO PAULO, 1956.  
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Figura 13: Estação de Metrô na Av. Itororó  
Fonte: SÃO PAULO, 1956. 
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O Departamento de Urbanismo da Prefeitura de São Paulo 

Os documentos de planejamento elaborados por Moses, Anhaia Mello e Prestes Maia 

ao longo dos anos de 1950 são marcados por novas propostas de uma futura organi-

zação urbana (controle da expansão ou viabilização do crescimento periférico) relaci-

onadas a infraestruturas – linhas de metrô, vias expressas, novas ligações viárias. Em 

contraste, a atuação do Setor de Urbanismo da Prefeitura de São Paulo no período 

caracteriza-se pela viabilização de projetos viários que dariam continuidade ao pro-

cesso de adequação da cidade à circulação rodoviária iniciado na gestão de Prestes 

Maia em 1938 – a partir das proposições de infraestrutura do Plano de Avenidas.  

Há então intensa atividade de projeto de vias expressas, vias principais, tuneis, via-

dutos e trevos, além de articulação com as rodovias recém-criadas que chegavam à 

capital. O trabalho desenvolvido por Feldman (2005, p. 84) indica, entretanto, que ha-

via dentro da Prefeitura críticas acerca da “mentalidade urbanística que tinha como 

ponto de partida as desapropriações para o alargamento de ruas”, formuladas por 

técnicos24 como o Engenheiro-Arquiteto Carlos Brasil Lodi, funcionário municipal 

chefe da Divisão de Planejamento Geral de 1947 a 1958 e diretor do Departamento 

de Urbanismo de 1959 a 1961.  

Lodi entendia que o urbanismo viário então praticado em São Paulo restringia-se à 

engenharia viária, e defendia uma distinção e uma separação entre a função de pla-

nejar e a de projetar, indicando que existiria “um momento preciso de projetar, que é 

posterior ao equacionamento dos problemas pelo planejamento” (FELDMAN, 2005, p. 

87). Tal postura alinha-se a um conceito de planejamento em cascata, no qual o pro-

jeto depende do planejamento urbano, mas também se relaciona à necessidade de 

controle da expansão da cidade tendo em vista os loteamentos clandestinos, que o 

Setor de Urbanismo da Prefeitura já destacava.  

Ao se analisar os textos publicados pelos engenheiros e engenheiros-
arquitetos que dirigiam o Departamento de Urbanismo, entre 1947 em 
1961, ficam evidentes duas direções: um discurso laudatório da ne-
cessidade de um plano para solução dos problemas da cidade e, ao 
mesmo tempo, o descrédito na efetividade de planos e a colocação 

 

24 Feldman (2005) cita técnicos como Carlos Alberto Gomes Cardim Filho, Heitor Eiras Garcia, 
entre outros, com diferentes posicionamentos acerca do tema.  
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da legislação como único recurso efetivo para resolver os proble-
mas da cidade. (FELDMAN, 2005, p. 78, grifos nossos) 

Assim, construiu-se na Prefeitura, a partir do final dos anos 1940, a ideia de que os 

problemas da cidade exigiam instrumentos de zoneamento, o qual se tornou o princi-

pal instrumento de planejamento na história da cidade. Feldman (2005, p. 27) defende 

a hipótese de que, em São Paulo, “o zoneamento ocupa o lugar do plano, absorvendo 

em seu discurso um modelo de organização global da cidade e atendendo a deman-

das concretas dos setores mais valorizados da cidade”. Mais do que isso, emerge 

então a prática – presente até hoje – de se utilizar o zoneamento como instrumento 

capaz de efetivar os objetivos de um plano.  

O Departamento de Urbanismo configura-se então como um órgão marcado por uma 

abordagem técnica e normativa dos problemas urbanos, que constrói e pratica a ideia 

de zoneamento, a partir dos anos de 1940, tendo como referência o conceito desse 

instrumento desenvolvido nos Estados Unidos. São utilizados nesse modelo conceitos 

referenciais como a hierarquia organizacional e funcional, a unidade de vizinhança, a 

superquadra e a cidade jardim, projetando uma cidade polinucleada (em cacho) e ra-

refeita, organizada pelo zoneamento e pelo sistema viário.  

Uso e função passam então a ser utilizados como conceitos que definem a estrutura 

urbana, e o sistema viário deixaria de ser elemento orientador do crescimento da ci-

dade para ser um elemento subordinado à organização funcional, ou seja, um articu-

lador das funções.  

[...] as diferentes áreas da cidade – as zonas – não mais se identificam 
por edifícios, praças, monumentos, ou por uma relação entre constru-
ções e áreas não edificadas, ou mesmo pelo projeto viário, como acon-
tece no Plano de Avenidas, mas única e exclusivamente pelas fun-
ções. A cidade passa a ser dividida em parcelas que se denominam 
pelas funções predominantes: comercial, residencial, industrial, e a 
partir destas o solo e as construções são dimensionados e classifica-
dos, consubstanciando um código que contém, em termos quantitati-
vos, todos os elementos reguladores do uso e ocupação do solo. 
(FELDMAN, 2005, p. 121)  

Entretanto, não chega a se concretizar em São Paulo o conceito de unidades de vizi-

nhança, ou seja, unidades residenciais autônomas definidas a partir de núcleos co-

merciais dentro dos espaços delimitados pelas vias arteriais. De fato, é nas radiais do 

Plano de Avenidas e em vias especificas que se consolidam os primeiros movimentos 
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de adensamento de atividades e da verticalização na cidade – permitidos por leis25 

pontuais de ordenamento de uso e ocupação do solo. Feldman (2005, p. 159) destaca 

que “a organização linear das áreas comerciais, ao longo dos principais eixos viários 

é uma tendência que já se observa com clareza nos anos de 1950”.  

O Departamento de Urbanismo chega a elaborar, em 1957, um novo formato de plano 

(ainda que não efetivado) conjugando projetos viários e zoneamento, propondo um 

esquema de plano diretor que concebia uma cidade descentralizada e hierarquizada. 

Dialogando com os demais planos elaborados nessa década (absorvendo algumas 

propostas e refutando outras), propõe que a cidade seria articulada por um sistema 

de vias expressas diametrais (contraposto ao traçado radioconcêntrico predomi-

nante), extensas ligações periféricas para conectar as rodovias existentes (Anchieta, 

Dutra e Anhanguera) e implantação prioritária de duas linhas diametrais de metrô – 

Linha Leste-Oeste (Penha-Lapa) e Sudoeste-Norte-Sudeste (Pinheiros-Futura rodo-

viária-Ipiranga).  

Em 1957, ao apresentar o esquema de plano elaborado pelo Departa-
mento de Urbanismo, Lodi atribui ao zoneamento o papel de viabi-
lizador de todos os princípios que defende, ao nível do plano, para 
a ordenação do espaço urbano: a descentralização, a regulação da 
densidade, a reconcentração periférica, e a previsão de equipamentos 
e serviços. O zoneamento é caracterizado como ‘plano de uso do solo’ 
que visa a distribuição das funções urbanas. (FELDMAN, 2005, p. 120, 
grifos nossos)  

 

Os estudos da SAGMACS (1958) 

Uma característica comum a todos os planos do período é a deficiência quanto à dis-

ponibilidade de informações urbanas que todos enfrentaram para subsidiar suas pro-

postas – ainda que o Departamento de Urbanismo contasse com uma divisão de es-

tatísticas e os planos contratados junto a terceiros incluíssem levantamento de dados 

primários. Assim, no final da década, os estudos elaborados pela Sociedade para 

Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos Sociais – SAGMACS 

 

25 Feldman (2005) indica que, desde a Lei 3.571, de 7 de abril de 1937, diversas leis permiti-
ram alterações na disciplina de uso e ocupação do solo na capital tendo em vista a permissão 
de diversificação de atividades ou adensamento construtivo nos eixos de vias específicas da 
cidade. 
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(“Estrutura urbana da aglomeração paulistana”, de 1958), configuraram o levanta-

mento e a sistematização dos conhecimentos da metrópole para orientar a ação e os 

investimentos do governo municipal (CESTARO, 2009). O estudo não conforma um 

plano, mas proposições gerais foram indicadas, como desobstrução do centro pela 

organização de tipo multipolar, definição de áreas industriais, institucionalização da 

região metropolitana com 18 municípios, e implantação de equipamentos sociais de 

diversos tipos.  

Como o crescimento da cidade era visto como inevitável, assim como as relações 

socioeconômicas entre São Paulo e os municípios vizinhos, foram também propostas 

ligações viárias (avenidas marginais, anel rodoviário) para garantir conexões metro-

politanas, abordando o tema dos transportes como estruturador do crescimento em 

andamento. Prevendo que a aglomeração urbana estudada alcançaria 10 milhões de 

habitantes no fim do século, indica como indispensável a implantação de meio de 

transporte rápido tipo metropolitano.  

Os estudos da SAGMACS foram contratados em 1956 pelo prefeito Wladimir de To-

ledo Piza (1956-1957) junto à organização vinculada ao Mouvement Économie et Hu-

manisme, dirigido pelo padre dominicano francês Louis-Joseph Lebret, com o objetivo 

de desenvolver uma pesquisa no âmbito de uma consultoria especializada. Foram 

utilizadas técnicas inéditas até então na administração paulistana (CESTARO, 2009), 

de modo a sistematizar conhecimentos que orientassem a ação e os investimentos do 

governo municipal, como mapas e gráficos analíticos buscando identificar as desigual-

dades presentes na cidade. Além disso, concebe programas de melhoria das condi-

ções de vida urbana a partir de uma perspectiva regional, subsidiado por aprofundado 

conhecimento das carências, potencialidades e dinâmicas da cidade (FELDMAN, 

2005).  

O estudo foi entregue em 1958 ao prefeito Ademar de Barros (1957–1961), mas não 

despertou grande interesse à sua gestão (LEVY, 1985). Entretanto, é relevante des-

tacar que a elaboração do estudo configurou processo pedagógico para muitos pro-

fissionais de diferentes áreas, e que viriam a trabalhar posteriormente tanto na 
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administração municipal quanto nos planos urbanos contratados junto a consultorias 

nas décadas seguintes26. 

Assim, os documentos produzidos pelo pensamento urbanístico em São Paulo na dé-

cada de 1950 permitiriam que a cidade iniciasse a compreensão de seus diversos 

problemas, mas ofereceram visões ainda parciais nas soluções que apresentaram, 

sem efetividade. Somente a partir da década de 1960 as questões do novo organismo 

urbano que se configurava começaram a ser objeto de respostas estruturadas em 

uma nova escala e à luz de técnicas de planejamento urbano que constituem a atual 

prática profissional (MEYER, 1991). Um novo plano seria elaborado em 1968 – o 

Plano Urbanístico Básico (PUB), mas somente em 1971 seria aprovado pela Câmara 

Municipal um plano para São Paulo, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

(PDDI). Conforme apontado por Meyer (1991): 

A heterogeneidade das propostas dos anos 50, no que diz respeito ao 
controle da metrópole, não se repete no decênio seguinte. Neste perí-
odo o planejamento urbano passa decididamente à dianteira e impõe 
suas premissas, de certa forma já embrionárias no trabalho desenvol-
vido pela Sagmacs. A contratação, em 1968, do Plano Urbanístico Bá-
sico do Município de São Paulo representou um ponto crucial na tra-
jetória das relações entre o Estado e o urbano na cidade de São Paulo. 
[...] nas décadas de 60 e 70 é que efetivamente as questões, ou me-
lhor, as dificuldades e os obstáculos começaram a ter novos equacio-
namentos. (MEYER, 1991, p. 280-281) 

 

 

26 Levy (1985) indica, por exemplo, que a equipe SAGMACS atuou na elaboração do "Plano 
de Ação" do governo Carvalho Pinto (1959-1962) e se afirmou em alguns meios políticos e de 
debate ideológico, associando-se aos grupos de economistas da CEPAL e do BNDE.  





 91 

CAPÍTULO 2:  Crescimento acelerado, Planejamento Integrado 

 

2.1 Planejamento urbano e de transportes em São Paulo entre 1968 e 1972: 
do PUB à Lei de Zoneamento 

2.1.1 A emergência do planejamento integrado 

 

Conforme indicado no início da Seção 1.1, desde os anos 1930 o urbanismo interna-

cional era influenciado pelas ideias debatidas nos Congressos Internacionais da Ar-

quitetura Moderna (CIAM), cujo discurso urbanístico havia sido consolidado na pro-

posta da Cidade Funcional de 1933. Entretanto, após a Segunda Guerra Mundial, a 

necessidade de reconstrução das cidades europeias, o fenômeno da suburbanização 

norte-americana e o crescimento de metrópoles nos países menos desenvolvidos 

trouxeram à agenda dos urbanistas novos desafios, que exigiriam o reconhecimento 

do espaço urbano e dos elementos das cidades existentes como locus de relações 

humanas, levando ao questionamento dos princípios da Carta de Atenas, em especial 

seu esquematismo e abstração.  

Essa polêmica marcou o debate dos CIAM dos anos 1950, e a partir disso novas di-

reções foram elaboradas de modo a adequar a teoria da cidade moderna às necessi-

dades colocadas pela realidade. Herdeiros dos esforços dos CIAM no segundo pós-

guerra na criação de mecanismos pragmáticos e eficientes de planejamento, surgiram 

os princípios do Urban Design, desenvolvido pelo catalão Josep Lluís Sert nos Esta-

dos Unidos, e a Ekistics, criada pelo grego Constantinos Doxiadis, ambos vinculados 

a experiências desses profissionais em cidades de países menos desenvolvidos 

(RODRÍGUEZ SOSA, 2008).  

Assim, novas abordagens de planejamento emergiram para enfrentar problemas e 

contradições sociais urbanas decorrentes do progresso do capitalismo e de sua lógica 

(leis do lucro, do mercado e da concorrência) – ainda que percebidos somente como 

resultados de uma organização deficiente do espaço. O dinamismo da nova sociedade 

do pós-guerra exigia, assim, planos para responder à necessidade de ordenar o 
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espaço em que ocorria o desenvolvimento do sistema produtivo e que era, ao mesmo 

tempo, também produto desse sistema.  

Três objetivos tornaram necessária a existência de um plano para a 
construção da cidade: garantir não só a preservação do valor dos 
investimentos feitos no solo ou na construção, mas também o seu 
aumento ao longo do tempo; facilitar a criação de espaços contínuos 
e públicos para a instalação das redes de infraestruturas e servi-
ços; e assumir o papel de fiel da balança nos conflitos de interesse 
entre o poder publico e o empresariado privado ou entre particulares. 
Nesse sentido, o planejamento urbano assumiu rapidamente um cará-
ter ideológico. O plano deveria ser a solução para acabar com os con-
flitos sociais que o surgimento do capitalismo havia provocado. 
(VALLEJO, 2015, p. 118, grifos nossos) 

Uma marca dos planos elaborados no período é presença de malhas regulares de 

transporte – sobre pneus ou sobre trilhos – em eixos que organizavam os tecidos 

urbanos existentes, mas também permitiriam a expansão da urbanização por meio de 

seus prolongamentos em todas as direções. Isso viabilizava ganhos de mais-valia de 

propriedades privadas anexadas ao espaço urbano – mas também permitia valoriza-

ção do preço de terras mais centrais, que se tornam mais disputadas por suas vanta-

gens locacionais.  

Vallejo (2015, p. 230) defende que, uma vez que os eixos viários tornam-se o fulcro 

das propostas dos planos, “o planejamento urbanístico e territorial passou a ser domi-

nado pelos analistas de trânsito, na medida em que eles fixavam a rede básica, su-

porte do crescimento urbano” (VALLEJO, 2015, p. 230). Por meio de modelos técnicos 

de predição de viagens, que ofereciam aparência de objetividade às propostas, esses 

profissionais recomendavam, com a justificativa de acabar com os engarrafamentos, 

as redes de transportes que o sistema econômico também precisava para aumentar 

os ganhos com a mais-valia urbana.  

A circulação dessas novas práticas na América Latina nos anos 1950 e 1960 caracte-

riza-se tanto pela influência histórica das teorias dos CIAM na região quanto pela pre-

sença política crescente dos Estados Unidos e pela difusão da cultura norte-ameri-

cana pelo continente (estilo de vida, padrões técnicos e construtivos, modelos de ur-

banização e consumo). Assim, a contratação de consultorias estrangeiras para a ela-

boração de planos no Brasil passou a significar trazer para o país os experts interna-

cionais do planejamento moderno, alinhados com o desenvolvimentismo (cujo modelo 

era o progresso do capitalismo norte-americano) e com o ideário de centralização do 
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planejamento que vinha orientando os governos brasileiros (RODRÍGUEZ SOSA, 

2008). 

Nesse sentido, o contexto internacional de crescimento após a Segunda Guerra Mun-

dial era marcado por ações coordenadas de governos nacionais para estimular a ati-

vidade econômica, associando-as a políticas de desenvolvimento social e de infraes-

truturas voltadas ao fomento da produção. Assim, a política econômica keynesiana e 

o Welfare State se conjugam para fomentar o capitalismo ocidental, em um modelo 

que então inspirará as ações do governo brasileiro.  

A maioria das economias capitalistas experimentou no pós-guerra um 
crescimento econômico sem precedentes, aliado à expansão de pro-
gramas e sistemas de bem-estar social. Para a maioria dos analistas, 
ocorreu uma parceria bem-sucedida entre a política social e a política 
econômica, sustentada por um consenso acerca do estímulo econô-
mico conjugado com segurança e justiça sociais. Teria havido 
mesmo um "círculo virtuoso" entre a política econômica keynesiana e 
o Welfare State: aquela regula e estimula o crescimento econômico; 
este por sua vez, arrefece os conflitos sociais e permite a expansão 
de políticas de corte social, que amenizam tensões e, no terceiro mo-
mento, potenciam a produção e a demanda efetiva. (DRAIBE e 
HENRIQUE, 1988, p. 54, grifos nossos) 

A incorporação dessas novas práticas no Brasil revela as contradições que se relaci-

onam ao estágio de desenvolvimento do país então e, acima de tudo, com o caráter 

dos governos brasileiros. Villaça (1999, p. 211) indica que o período que antecede a 

emergência dos grandes planos urbanos integrados no Brasil (denominados ‘Super-

planos’), de 1930 a 1965, “é marcado pela passagem do planejamento que era exe-

cutado para o planejamento-discurso”, tecnocrata e totalizante, porém alienado da ca-

pacidade técnica e financeira da administração pública local para implantar recomen-

dações formuladas segundo modelos importados.  

Assim, o planejamento urbano ganha destaque na ideologia disseminada acerca das 

possibilidades de resolução dos problemas sociais, reforçando a ideia de que somente 

abordagens integradas e construídas tecnicamente ofereceriam soluções eficazes 

para os problemas urbanos. Dessa maneira, a origem das dificuldades enfrentadas 

pelas populações urbanas estaria vinculada, exatamente, à falta da atividade de pla-

nejamento que leva ao crescimento caótico das cidades – ocultando-se o papel da 

própria organização social e do modelo de produção na configuração de problemas 

cuja solução nem as classes dominantes nem o Estado conseguiam enfrentar 

(VILLAÇA, 1999). 
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Esse conjunto de ideias conforma as práticas urbanísticas desse tempo e marca a 

elaboração dos planos então produzidos, como extenso uso de dados estatísticos, 

projeções de crescimento, referências técnicas internacionais para proposição de 

densidades ideais, ferramentas computacionais para simulações eletrônicas de pro-

postas, entre outras ‘boas práticas’ que, disseminadas nos meios profissionais e polí-

ticos, conferem legitimidade e autoridade ao planejamento realizado. A ideia de ‘pla-

nejamento integrado’ constrói-se, assim, compreendendo a cidade como objeto a ser 

trabalhado além de seus aspectos físicos (por meio de obras de remodelação urbana 

elaborados pela engenharia ou pela arquitetura), mas sim como um organismo eco-

nômico e social, que funciona integrado à sua região sob um arcabouço político-insti-

tucional.  

Essa reação às abordagens anteriores enseja novas determinações que constituem 

a realidade do processo de planejamento e que resultam nas práticas e representa-

ções verificadas nos documentos produzidos a partir de então. Mais do que isso, as 

determinações dessa ideologia explicam também as ausências de alguns temas ou 

práticas nesses planos, como certo silêncio acerca das desigualdades sociais nas ci-

dades ou a falta de diálogos com a sociedade por meio da participação popular.  

As contradições do modo de produção não se tornam objeto de reflexão, e os conflitos 

decorrentes da própria organização da sociedade, cristalizada em suas formas urba-

nas, são deixadas de lado. É nesse contexto que surgirá um dos chamados Superpla-

nos que caracterizam o período, elaborado para São Paulo: o Plano Urbanístico Bá-

sico27. 

 

27 O outro Superplano realizado no Brasil é o chamado Plano Doxiadis – denominado “Gua-
nabara, um plano para o desenvolvimento urbano” (Doxiadis Associates, 1965), elaborado 
para o então Estado da Guanabara  entre 1964 a 1965 pelo engenheiro-arquiteto grego Cons-
tantinos A. Doxiadis (1913-1975) em seu escritório Doxiadis Associates, Consultants on De-
velopment and Ekistics, sob encomenda do governo de Carlos Lacerda (1960-1965). O Plano 
já foi objeto de estudo de diversos autores, como Rezende (1982) e Rodríguez Sosa (2008), 
sendo habitualmente considerado utópico, racionalista e focado em um modelo ideal pronto, 
resultante de conceitos e medidas internacionais e desvinculado da realidade nacional, que 
se torna mais importante que a própria cidade. O Plano Doxiadis foi elaborado à luz dos pre-
ceitos da chamada Ekistics, conceito criado pelo próprio arquiteto grego a partir dos anos 
1940 que consolidou suas ideias sobre os assentamentos humanos em todas suas escalas 
de complexidade. 
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Feldman (2005) indica que esse novo tipo de plano integrado, que envolve todos os 

aspectos da vida urbana e baseado em amplas pesquisas, elaborado por consultorias 

e com os experts internacionais do planejamento moderno, só se viabiliza com o ad-

vento de verbas federais para estudos de desenvolvimento urbano condicionadas à 

criação de órgãos de planejamento local após a criação do Serfhau, em 1964, con-

forme será tratado adiante. A autora destaca ainda que esses planos integrados terão 

limitada influência nas ações de governo, sendo na verdade fruto de movimentos pro-

fissionais e políticos voltados à institucionalização do planejamento. 

O plano, no entanto, não se realiza nem por uma demanda da admi-
nistração, nem da sociedade, e não se configura como instrumento de 
direcionamento da ação do executivo. O plano á parte de um movi-
mento de entidades vinculadas ao municipalismo e de entidades de 
arquitetos pela institucionalização do planejamento em todas as esfe-
ras de governo, e resulta, fundamentalmente, como instrumento de 
formação de quadros técnicos para o planejamento urbano. 
(FELDMAN, 2005, p. 279) 

 

2.1.2 O enfrentamento dos grandes temas urbanos relacionados à urbanização ace-

lerada e ao transporte em São Paulo no final dos anos 1960 

 

Conforme já apresentado na Seção 1.1.3, os números de crescimento populacional e 

industrial da Grande São Paulo nos anos 1960 indicam a configuração de um orga-

nismo urbano importante e complexo: se em 1950 a região apresentava uma popula-

ção de 2,7 milhões de habitantes (com 2,2 milhões na capital), chega-se a 1960 com 

4,8 milhões e 8,1 milhões em 1970, dos quais 5,9 milhões na capital. Cerca de 60% 

desse crescimento foi resultado da atração de migrantes de outros estados e do inte-

rior paulista (NEGRI, 1996): o saldo migratório no período de 1950 a 1960 foi de 1,3 

milhão de pessoas, e de quase 2 milhões no período de 1960 a 1970. A expansão 

territorial para abrigar a população fez com que a área urbanizada da Grande São 

Paulo passasse de 270,8 km2 em 1949 para 874,5 km2 em 1962 e 1.160,7 km2 em 

1974. Na capital, a mancha urbana cresce, no mesmo período, de 261,7 km2 para 

678,1 km2 (SÃO PAULO; EMPLASA, 2006).  

Nesse contexto de intenso crescimento, a década de 1960 inicia-se com o segundo 

mandato de Prestes Maia na Prefeitura (1961-1965), e se arrefecem as ideias de pla-

nejamento como processo baseado em informações abrangentes e controle do 
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crescimento – como as defendidas por Carlos Lodi na década anterior. O Plano de 

Avenidas ganha força novamente como referência de atuação do executivo municipal 

no Departamento de Urbanismo28, que passa a ser dirigido por Luiz Carlos Berrini 

Junior – o qual defende a execução de obras da rede viária principal baseadas nas 

ideias do plano urbanístico de Prestes Maia (FELDMAN, 2005).  

No contexto nacional, entretanto, a atividade de planejamento urbano ganha força em 

1964, logo no início do regime ditatorial militar, com criação do Serviço Federal de 

Habitação e Urbanismo (Serfhau)29. No cenário de crescimento acelerado da popula-

ção nas cidades e dos problemas urbanos que se agravavam, constitui-se o primeiro 

órgão federal voltado ao planejamento urbano. Criado pela mesma lei que instituiu o 

Banco Nacional de Habitação (BNH), o Serfhau contava com o Fundo de Financia-

mento de Planos de Desenvolvimento Local Integrado, com o objetivo de financiar 

planos e estudos desse tipo, mas cuja utilização estava condicionada à criação, pelas 

regiões e municipalidades, de órgãos permanentes de planejamento e desenvolvi-

mento local (MOTA, 2007).  

Feldman (2005) indica que a concessão de verbas pelo Serfhau fomentou, assim, a 

criação de órgãos locais de planejamento e permitiu a contratação externa de empre-

sas de consultoria para elaboração de planos. Isso constituiu um novo campo de atu-

ação de empresas privadas de consultoria, em grande parte escritórios de engenha-

ria30 do eixo Rio-São Paulo que haviam começado a se constituir no final dos anos de 

1950, e que foram responsáveis pela maioria dos documentos desse tipo elaborados 

nas décadas de 1960 e 1970.  

A compreensão do processo de institucionalização do Planejamento 
Urbano em São Paulo, e sua evolução durante o período autoritário só 
e possível se levarmos em conta o fato de que as ‘questões urbanas 

 

28 Ao final da gestão de Adhemar de Barros, em 1961, o Departamento de Urbanismo (ainda 
sob coordenação de Carlos Lodi) lança um documento denominado “Planejamento”, baseado 
nos estudos da SAGMACS, em que se apresenta um plano do sistema viário fiel ao Plano de 
Avenidas, registrando assim as diretrizes viárias que viriam a ser priorizadas no novo mandato 
de Prestes Maia como prefeito em 1961 (ANELLI, 2007a). 
29 Lei nº 4.380 de 21/08/1964, regulamentado por meio do Decreto 59.917 de 30/12/1966. 
30 O fato de o mercado de consultorias ser dominado por empresas de engenharia é revelador 
do tipo de trabalho profissional que os governos encomendavam, mas também do enquadra-
mento dado aos temas urbanos, dos problemas diagnosticados e das soluções que seriam 
dadas. Assim, as questões infraestruturais mantiveram-se em destaque pelos planos elabo-
rados, tanto no diagnóstico das deficiências urbanas quanto nas propostas elaboradas. 
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e regionais’ passam a integrar o espectro de políticas desenvolvidas 
pelo Estado como um todo. (LEVY, 1985, p. 67) 

No Estado de São Paulo, grande fomento institucional ao planejamento ocorre em 

1967, quando é criado o Grupo Executivo da Grande São Paulo (Gegran) 31, tendo em 

vista a elaboração do Plano Estadual da Grande São Paulo e a implantação de um 

sistema de planejamento metropolitano. No mesmo ano, a existência de plano diretor 

aprovado nos municípios passa a ser incentivada com a Lei Orgânica dos Municí-

pios32, que condiciona empréstimos e auxílios financeiro do Estado à existência desse 

instrumento de planejamento municipal. 

 

O Estudo do Metrô (1968) 

Na Prefeitura de São Paulo, a gestão de José Vicente de Faria Lima (1965-1969) 

encontrava-se em um momento crítico para responder às urgências do transporte na 

cidade, marcado pela saturação do sistema viário e por problemas no sistema de 

transporte coletivo33. Nesse sentido, em agosto de 1966 Faria Lima já havia constitu-

ído o Grupo Executivo do Metropolitano de São Paulo (GEM)34 e a Companhia do 

Metropolitano de São Paulo (Metrô)35, que no ano seguinte contrata o Consórcio 

HMD36 para elaborar o Estudo Econômico-Financeiro e Pré-Projeto de Engenha-
ria de Sistema de Transporte Rápido e em Massa de Passageiros de São Paulo 
(Plano HMD). O estudo foi designado ‘Sistema Integrado de Transporte Rápido Cole-

tivo da Cidade de São Paulo’, entregue em dois volumes: ‘Estudos Sócio-Econômicos, 

de Tráfego e de Viabilidade Econômico-Financeira’, e ‘Estudo Técnico / Pré-projeto 

de Engenharia’.  

 

31 Decreto Estadual nº 47.863, de 29 de março de 1967. 
32 Lei nº 9.842, de 19 de setembro de 1967. 
33 A rápida passagem do Coronel Américo Fontenelle na Diretoria do Serviço de Trânsito 
(DST), que ficou apenas 57 dias no cargo em 1967, foi especialmente tumultuada, especial-
mente para os usuários de transportes coletivos (LAGONEGRO, 2003, p. 420) 
34 Decreto n.º 6.611, de 31 de agosto de 1966. 
35 Criada pela Lei n. 6.988, de 26 de dezembro de 1966, e constituída em 24 de abril de 1968. 
36 Consórcio formado pelas empresas Montreal (brasileira, do Grupo Promon) e as alemãs 
Hochtief (construtora) e Deconsult (consultoria vinculada à Deutsche Bunds Bahn). 
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Após a realização da primeira Pesquisa Origem-Destino da cidade em 196737, o es-

tudo foi concluído em outubro de 1968 com uma proposta de 66 km de trilhos, com 

quatro linhas: Santana-Jabaquara, com um ramal Paraíso-Moema; Casa Verde-Vila 

Maria, Jóquei Clube-Via Anchieta, com ramal de Vila Bertioga; e Vila Madalena-Pau-

lista (Figura 14). É relevante destacar que, em sua análise urbanística, o estudo de 

viabilidade do Metrô recomenda que sua implantação seja acompanhada por planeja-

mento de uso do solo, dado o potencial de dinamização que carrega38. Além disso, o 

estudo atenta à escala da Grande São Paulo, compreendendo esse sistema de trans-

porte como de importância metropolitana – ainda que as linhas por ele recomendadas 

restrinjam-se às demandas de deslocamento e à estrutura urbana então consolidadas 

na capital.  

 

O São Paulo Inner Belt Highway (1968) 

Por outro lado, ainda em 1968, já estavam em construção seções de um anel viário 

para a cidade: uma via expressa de 16 km (projetada para velocidades de 80 km/h) 

entre a Via Anhanguera, junto ao Rio Tietê, e a Av. Morumbi, junto ao Rio Pinheiros, 

com 8 faixas divididas pelos canais desses rios; e as vias em construção nas duas 

margens do Tietê, com 18 km entre Anhanguera e Aricanduva (BRASIL, 1968).  

 

 

37 Desde então, a cada dez anos, a Companhia do Metropolitano de São Paulo executa a 
Pesquisa Origem Destino (OD) na RMSP, cujos dados de demanda são utilizados para balizar 
as políticas de transporte na região. Assim, a Pesquisa Origem e Destino completou 50 anos 
em 2017, quando foi realizada sua sexta edição. Desde 2002, são realizadas pesquisas de 
avaliação de tendências nos anos intermediários às OD (conhecidas como Mini Pesquisas 
OD), com zonas Origem e Destino mais agregadas e em amostra menor. 
38 O Estudo do Metrô cita o Plano Urbanístico Básico, então em desenvolvimento, conforme 
tratado no item 2.1.2. 
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Figura 14: Rede básica proposta pelo relatório HMD para o Metrô em 1968. 
Fonte: HOCHTIEF; MONTREAL; DECONSULT, 1968.  
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Figura 15: Alinhamentos alternativos estudados para o São Paulo Inner Belt Highway. 
Fonte: GEIPOT et. al., 1968 
 

 

Figura 16: Imagem do São Paulo Inner Belt Highway. 
Fonte: GEIPOT et. al., 1968. 



 101 

Esse anel constituiria o chamado São Paulo Inner Belt Highway (Pequeno Anel Ro-

doviário), objeto de estudo de viabilidade (entregue em julho de 1968) promovido pelo 

Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes (Geipot), do Governo Fe-

deral39, e elaborado pelas empresas Parsons, Brinckerhoff, Quade & Douglas, Inc., 

Edwards and Kelcey, Inc., Asplan S.A. Assessoria em Planejamento, e Montor -Mon-

treal Organização Industrial e Economia S.A. 

O estudo de viabilidade compreendeu uma revisão de diversos trabalhos anteriores40, 

já que a ideia de um anel viário em torno do núcleo central da metrópole fazia parte 

de propostas de urbanistas e governos desde a década de 1920 (MEYER; RAMALHO; 

CRUZ, 2003). Em seu escopo, desenvolveu previsões de tráfego, avaliação de fatores 

socioeconômicos, análise econômica preliminar, avaliação de alinhamentos alternati-

vos, recomendações finais de alinhamento viário, intersecções com demais vias e os 

padrões de desenho do projeto do anel viário.  

O anel teria entre 81 e 100 km de extensão, com intersecções a cada 3 ou 4 km e 

distante entre 7 e 15 km do centro. Ao sul e a leste da cidade (a um raio de 15 km do 

centro) foram estudadas alternativas para o chamado Southern Loop of the Beltway, 

com 8 faixas, esperadas para serem o primeiro estágio da construção do anel. O cha-

mado Northern Loop, ao norte do rio Tietê, seria a segunda fase do anel. As vias então 

em construção nas duas margens do Tietê foram previstas para trânsito interno da 

cidade, mas serviriam como anel viário até a conclusão do trecho Norte, conectando 

os extremos do Southern Loop.  

O anel viário foi então concebido como uma rodovia urbana, com controle total de 

acesso, construído com padrões modernos para atender ao tráfego de caminhões, 

ônibus e automóveis. A via serviria à ligação entre todas as principais rodovias 

 

39 Contrato estabelecido com o governo brasileiro denominado ‘Estudos para highway plan-
ning studies para São Paulo, Mato Grosso e Goiás (Região A)’ de 29/11/1967. 
40 É relevante, entretanto, destacar que o estudo aponta que não havia disponíveis outros 
planos abrangentes para São Paulo, nem mesmo de transportes ou de vias expressas, o que 
limitou sua abordagem, mas menciona que estavam em desenvolvimento o plano do Metrô e 
de um anel ferroviário na cidade, e que foram coordenados ao plano. Indica ainda que havia 
poucas ou nenhuma informação sobre uso do solo, circulação de pessoas e bens (os estudos 
da SAGMACS já estavam desatualizados e os do PUB estavam no início), de modo que o 
trabalho teve que produzir muitos dados e correlações entre crescimento e geração de de-
manda de transporte. 
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interurbanas que irradiavam da cidade de São Paulo, mas também como um coletor 

e distribuidor de tráfego interurbano da região metropolitana. De acordo com o relató-

rio do estudo, o atendimento a tais funções orientou as localizações e características 

físicas propostas para os pontos de intersecção do anel com as vias expressas radiais 

e demais ruas, tendo o foco no serviço de tráfego interurbano interno à metrópole. O 

estudo indica que o anel serviria também, mas muito pouco, ao tráfego de passagem 

pela metrópole, pois o mesmo então representava pequena porcentagem do total do 

tráfego da cidade. O estudo pondera ainda que, em suas simulações, verificou-se que 

o atendimento do anel à demanda local ou intraurbana cresceria no tempo devido às 

mudanças no uso do solo que ocorreriam junto à via e na cidade em geral. 

 

O Plano Urbanístico Básico de São Paulo (1968) 

Lagonegro (2003, p. 419) indica que o prefeito “Faria Lima contou com recursos indis-

poníveis a seus antecessores, originados com a Constituição de 1967 e com emprés-

timos internacionais”, o que lhe permitiu iniciar e concluir muitas obras, inclusive tre-

chos das avenidas marginais dos rios Pinheiros e Tietê. Nesse contexto, Faria Lima 

instituiu já em 1967 o Grupo Executivo do Planejamento de São Paulo – GEP41, órgão 

vinculado diretamente ao gabinete do Prefeito e que teria a finalidade de coordenar, 

orientar, acompanhar e fiscalizar as medidas, estudos e contratos pertinentes ao 

Plano Urbanístico Básico de São Paulo (PUB). Sua elaboração, que contou com 

financiamento do convênio da Financiadora de Estudos e Projetos S. A. (Finep), vin-

culada ao Ministério do Planejamento, e a United States Agency for International De-

velopment (Usaid), seria decidida por meio de uma concorrência em que participariam 

empresas brasileiras e estrangeiras.  

Para Feldman (2005, p. 215), isso representou uma mudança fundamental no arranjo 

para a elaboração de um plano municipal em São Paulo, que não mais seria desen-

volvido “nem por urbanistas ilustres, nem por técnicos vinculados, por décadas, ao 

 

41 Decreto Municipal nº 6.942, de 07/04/1967. Com a instituição do GEP, “passa a ocorrer uma 
duplicidade de competência, tendo em vista o trabalho desenvolvido pelo Departamento de 
Urbanismo, existente desde 1947” (ANTONUCCI, 1999, p. 14). 
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setor de urbanismo. O PUB é elaborado por uma ampla equipe multidisciplinar mon-

tada e subcontratada por empresas privadas de consultoria”.  

Nesse sentido, a autora destaca o papel do plano na formação de quadros técnicos 

voltados ao planejamento urbano, inserido em um processo de mobilização de enti-

dades de arquitetos e movimentos ligados ao municipalismo e à institucionalização de 

um sistema de planejamento em âmbito federal. O consórcio vencedor da concorrên-

cia foi formado pelas empresas brasileiras Asplan – Assessoria em Planejamento42, e 

Montreal Empreendimentos, e as norte-americanas Leo A. Daly Company e Wilbur 

Smith and Associates (com participação das também americanas Real Estate Rese-

arch Co. e Hazen & Sawyer).  

O PUB promove uma conexão direta de profissionais brasileiros com 
a prática do planning americano, seguindo o esquema sugerido pelo 
IAB. Não mais a solicitação de um parecer de especialistas estrangei-
ros, como ocorreu com Robert Moses, e anteriormente com Bouvard, 
e não mais a consultoria com assuntos específicos, como ocorrera 
com o Padre Lebret, mas a montagem de uma estrutura nos moldes 
do New York Regional Plan and its Environs, de 1929, em que consul-
tores, especialistas e técnicos ligados a empresas privadas trabalham 
em conjunto, ao longo de um ano, financiados pelos governos brasi-
leiro e americano. (FELDMAN, 2005, p. 235) 

O PUB foi desenvolvido ao longo do ano de 1968, tornando-o o documento emblemá-

tico produzido na capital paulista no período caracterizado pelo planejamento inte-

grado. Alinhado à abordagem totalizante multidisciplinar, o PUB congregou profissio-

nais de planejamento urbano, educação, engenharia, legislação e transportes, entre 

outros, que produziram um Plano de seis volumes com mais de três mil páginas de 

pesquisas, diagnósticos detalhados, dados estatísticos, mapas, gráficos e projeções 

abrangendo todos os aspectos da vida urbana (municipal e metropolitana), divididas 

em seis volumes: Desenvolvimento físico e socioeconômico, Desenvolvimento Ur-

bano, Desenvolvimento Social, Circulação e Transportes, Serviços Urbanos e Admi-

nistração Pública.  

 

42 Antonucci (1999, p. 14) indica que uma parcela do corpo técnico da ASPLAN, “por haver 
trabalhado com Padre Lebret [nos estudos da SAGMACS], foi influenciada pelos princípios do 
Movimento ‘Economia e Humanismo’ ”, como Mario Laranjeira, Domingos Theodoro de Aze-
vedo Neto, Celso Monteiro Lamparelli, Eurico de Andrade Azevedo, Antonio Claudio M. L. 
Moreira, Bona de Villa e Fernando R. Casério de Almeida. 
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Concebido como o Plano Diretor que o município ainda não tinha (SOMEKH; 

CAMPOS NETO, 2002), o PUB utilizou extensa base de informações e pesquisas 

associadas a técnicas de computação e modelos matemáticos para elaborar e testar 

amplas recomendações e diretrizes seguindo os moldes dos planos e legislações 

norte-americanas (GRILLO, 2013). Colocava-se, assim, com o objetivo de ir além da 

estruturação viária que caracterizava os grande planos anteriores, com propostas para 

a capital com horizonte de planejamento no ano de 1990 (no qual se previa uma po-

pulação de 10 a 13 milhões de pessoas43) nas áreas de educação, habitação, cultura, 

circulação e transportes, serviços e equipamentos públicos e estímulo à atividade eco-

nômica. O PUB conjuga a proposta de expansão viária às medidas dos demais eixos 

propositivos que, integrados, contribuiriam para a melhoria da qualidade de vida da 

população, enfrentando o crescimento acelerado da cidade naquele momento e a de-

fasagem da oferta de serviços públicos resultante desse processo.  

O PUB utilizou muitos dos dados produzidos pelos estudos do Metrô, elaborados de 

maneira concomitante. No relatório HMD verificam-se referências à elaboração do 

PUB, mas não se pode dizer que foram elaborados de maneira integrada – ainda que 

sejam encontradas, no Plano do Metrô, críticas a iniciativas anteriores que realizaram 

intervenções nos transportes desacompanhadas de planejamento de uso do solo, o 

que agora seria superado pelo PUB. 

[...] para que não volte a se estabelecer a situação anterior, a adminis-
tração municipal já contratou a elaboração do Plano Urbanístico Bá-
sico de São Paulo que formulará as diretrizes gerais a que os planos 
setoriais se irão subordinar. Caberá também a ele estabelecer as 
bases de coordenação dos planos da Capital, com as proposições e 
projetos dos demais municípios pertencentes à região da Grande São 
Paulo, a fim de que se possa falar em termos realmente metropolita-
nos da problemática urbanística de São Paulo. (HOCHTIEF / 
MONTREAL / DECONSULT, 1969, p. 45, grifos nossos) 

 

 

43 No Censo IBGE 1991, o Município de São Paulo contaria com 9.626.894 habitantes. 
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Figura 17: Rede de vias expressas e Estrutura urbana propostas pelo Plano Urbanís-
tico Básico para 1990.  
Fonte: SÃO PAULO, 1968.  
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Figura 18: Mapa do Estudo do Sistema Básico de Transportes. 
Fonte: SÃO PAULO et. al., 1969. 
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De fato, o PUB apresenta um plano de longo prazo que conjuga uso do solo e trans-

porte44 para o ano-horizonte de 1990, com análise de diversas alternativas quanto à 

estrutura urbana. A partir delas, propôs o adensamento da região central associado 

ao de centros regionais, assim como os chamados “Corredores de Atividades Múlti-

plas” junto às linhas de metrô (ANELLI, 2007a). Nesse sentido, Feldman (2005) des-

taca que PUB foi o primeiro plano elaborado para São Paulo que incorpora uma legis-

lação de zoneamento, associando-a às diretrizes de adensamento e diversificação de 

atividades ancorada pela rede de transportes.  

O Plano recomendava qualificação do sistema geral de transporte coletivo, adotando 

a proposição do traçado radial dos 66 km de linhas prioritárias recomendadas no es-

tudo do Metrô e indicando extensão das linhas para 450 km, incorporando ainda as 

linhas de trens de subúrbio existentes. O PUB definiu também uma rede viária princi-

pal que configuraria uma malha ortogonal de 815 km de vias expressas, conectando 

as principais rodovias regionais, cruzando a área urbanizada nas direções Leste-

Oeste e norte-sul (Figura 17). 

 

O Estudo do Sistema Básico de Transportes (1969) 

A atividade de planejamento municipal no fim da década de 1960 era acompanhada 

pelo Gegran – Grupo Executivo da Grande São Paulo, que desde 1967 elaborava as 

bases para um plano na escala regional. Assim, os resultados e propostas do PUB 

para a estruturação dos transportes da cidade seriam rapidamente absorvidos pelo 

planejamento metropolitano quando, em novembro de 1968, o Gegran contrata junto 

à Montreal Organização Industrial e Economia S.A. (Montor) o Estudo do Sistema 
Básico de Transportes (SBT), entregue em 1969. O documento configurava um 

plano de transportes congregando os investimentos a serem priorizados no período 

até 1975, tendo em vista os planos rodoviários estaduais, planos municipais, trans-

porte ferroviário de cargas, trens suburbanos e linhas de metrô. Conforme tratado adi-

ante, o estudo seria utilizado posteriormente como base para o PMDI. 

 

 

44 As propostas do PUB são analisadas adiante, no item 2.2.2. 
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O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (1971) 

Em contraste ao encaminhamento dado pelo Gegran no SBT, em âmbito municipal o 

PUB é relativamente abandonado após sua conclusão ao final da gestão de Faria 

Lima. Quando se inicia a gestão de Paulo Maluf (1969-1971) na prefeitura45, o Projeto 

de Lei do PUB para instituição de um Plano Diretor não chega a ser aprovado pela 

Câmara Municipal. Na sequência, a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado 

desenvolveram projetos específicos para o Metrô, o Anel Rodoviário e o Anel Ferrovi-

ário. Entretanto, a situação de desordem e indisciplina no desenvolvimento urbano se 

mantinha na cidade. Deterioração ambiental, más condições sanitárias, insuficientes 

equipamentos sociais e dificuldades de circulação46 caracterizavam a capital.  

Somente em 1971, na gestão do Prefeito José Carlos de Figueiredo Ferraz (1971-

1973), mais de quarenta anos depois do Plano de Avenidas, São Paulo teria um plano 

aprovado pela Câmara Municipal para planejar o território municipal: o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Integrado (PDDI)47.  É relevante destacar que o lema da gestão 

de Figueiredo Ferraz era ‘São Paulo precisa parar’, de modo que o plano  

propõe que a mancha urbana permaneça dentro de seus limites legais, 
devendo se adensar. No entanto, as densidades demográficas devem 
ser diferenciadas nos diversos setores da cidade, obedecendo seu es-
tágio de urbanização, ou seja, a capacidade de sua infraestrutura e 
equipamentos públicos. (ANTONUCCI, 1999, p. 100) 

Sócrates (1993, p. 26) indica que “as análises do PDDI têm partido de dois pressu-

postos principais. O primeiro, predominante, de que o PDDI constitui mera formaliza-

ção em Lei do PUB [...]. O segundo, de que o PDDI se resume à Lei do Plano”. De 

fato, o PDDI é chamado por Villaça (1999, p. 221) como ‘Plano sem Mapa’ que 

 

45 A gestão de Maluf na prefeitura foi marcada quase que exclusivamente pela construção de 
avenidas e viadutos constantes de seu Plano Básico de Obras Viárias, que não guardavam 
qualquer relação com as diretrizes do PUB, recém-concluído, nem com os estudos do Metrô. 
Tais obras, localizadas na área central, causaram enormes transtornos pois foram iniciadas 
todas simultaneamente, e deixaram legados negativos de difícil reparação, como o Minhocão 
(LEVY, 1985). 
46 Vasconcellos (1999, p. 229) indica que para enfrentar os problemas de tráfego, a prefeitura 
fez grandes investimentos naquele período: entre 1965 e 1970, os gastos do município com 
o sistema viário “corresponderam em média a cerca de 27% do total aplicado pelo município, 
sendo que entre 1960 e 1970, foram acrescentados ao sistema viário principal 537 km de 
faixas de tráfego expressas e 342 km de faixas de tráfego de fluxo interrompido”.  
47 Lei 7.688, de 30 de dezembro de 1971.  
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“enumera objetivos, políticas e diretrizes os mais louváveis e bem-intencionados”, mas 

é inócuo.  

Entretanto, Sócrates (1993) afirma que o PDDI constituiu um plano de caráter mode-

lar, uma proposta de encaminhamento de problemas do planejamento por meio de 

estruturação e desenvolvimento do planejamento urbano no município. Para tal, utili-

zava como instrumentos as vias expressas (a malha ortogonal diretamente extraída 

do PUB), o zoneamento e as unidades territoriais, todos com função estruturante e 

interdependentes.  

O plano, assim, não é o usual diagnóstico de problemas ou carências 
urbanas, o resultante elenco de obras para resgate de déficits pelo 
Estado, a consequente avaliação das finanças públicas e de provisão 
de novas fontes de recursos, mas o resultado de uma definição do 
planejamento frente aos problemas da relação público-privado, da 
relação entre esferas do poder público e de relações internas ao poder 
público municipal. Compatível com a época e circunstâncias e fruto 
desta definição por parte do planejamento, o cerne, mesmo, do PDDI 
está na integração e coerência de seus instrumentos em função do 
objetivo-meio implícito em todo o plano, e sua proposta fundamental, 
a estruturação urbana. (SOCRATES, 1993, p. 62-63, grifos nossos). 

A estruturação proposta, destacada pela autora, se dá pela criação de uma referência 

espacial constituída por unidades territoriais escalonadas em três níveis48, à seme-

lhança do conceito de Unidades de Vizinhança defendidas pelo Modernismo. A cada 

uma delas corresponderia a instalação de equipamentos públicos de complexidade e 

abrangência crescentes. Nesse modelo, o sistema viário desempenha dupla função, 

com as vias servindo tanto à articulação entre as unidades territoriais quanto à delimi-

tação das mesmas.  

Assim, o PDDI representa um modelo de plano que institucionaliza um tipo específico 

de associação entre plano viário e zoneamento: ao invés de os pontos de acesso ao 

sistema de transporte definirem os locais de adensamento de uso do solo (como no 

PUB), agora os traçados do sistema definem perímetros de unidades de vizinhança. 

A estruturação urbana e comunitária proposta pelo PDDI derivaria, assim, de uma 

extensa rede de transportes concebida em um período de euforia econômica,  

 

48 No PDDI, a unidade de Nível 1 é definida como de âmbito local, compreendendo área de 
100 a 200 hectares, contida num círculo de 500 a 600 metros. A unidade de Nível 2 seria 
configurada pela agregação de duas ou mais unidades de primeiro nível, da mesma forma 
que unidade de Nível 3 pela agregação de duas ou mais unidades de Nível 2. 
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[...] propostas que contavam com o crescimento contínuo de recursos 
financeiros e, portanto, implicavam intervenções que exigiam grandes 
investimentos. [...] No entanto, os recursos públicos existentes encon-
travam-se centralizados no Governo Federal, empenhado na implan-
tação de infraestrutura voltada para a industrialização. A maioria das 
propostas contidas no Plano foi inviabilizada. Assim sendo, a não exe-
cução do sistema viário impediu que se realizasse a proposta de des-
centralização contida no PDDI-71. (ANTONUCCI, 1999, p. 16) 

Antonucci (1999, p. 15) destaca, ainda, que “o PDDI ignorou questões importantes 

referentes ao mercado fundiário urbano e à participação popular tão propriamente le-

vantadas pelo PUB”. O PDDI restringiu-se, assim, ao campo do planejamento físico-

territorial, deixando de lado todos os demais aspectos da vida urbana exaustivamente 

tratados pelo PUB – o que, consequentemente, enfraquece a ideia de um processo 

de planejamento que promova articulação com outras políticas públicas. É nesse sen-

tido que Feldman (2005, p. 248) caracteriza o PDDI como “um agregado de elementos 

de naturezas diversas. [...] a única coerência perceptível no plano é o fato do plano se 

voltar, estritamente, a questões referentes ao uso do solo”. Para a autora, ao admitir 

como satisfatórios os estudos já existentes, o PDDI seria somente uma versão simpli-

ficada e adaptada do projeto de lei de Plano Diretor feita pelo PUB.  

Villaça (1999, p. 220) vai além, indicando que “há pouquíssimo no conteúdo do PDDI-

71 (e, mesmo assim, nada sob forma operacional) derivado dos estudos do PUB”. 

Entretanto, Feldman (2005) destaca que a organização funcional utilizada pelo PDDI, 

a partir de unidades de vizinhança definidas por meio dos princípios do zoneamento, 

constitui novo passo no longo processo de construção desse instrumento no Município 

de São Paulo – e que seria seguido pela aprovação da Lei Geral de Zoneamento no 

ano seguinte (discutida adiante, na Subseção 2.1.3).  

 

2.1.3 Nova ordem urbanística municipal: a Lei Geral de Zoneamento (1972) 

 

Os trabalhos desenvolvidos na Prefeitura da capital para a definição de normas para 

o uso e ocupação do solo desde os anos 1920 permaneceram em desenvolvimento 

ao longo da década de 1960, quando  

os técnicos do Departamento de Urbanismo se concentram no deta-
lhamento da classificação de usos, no aprimoramento de índices e ti-
pologias de zonas, e na demarcação de distritos para definição de pe-
rímetros das zonas, para o que os princípios de divisão da cidade em 
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unidades escalonadas propostos pela Sagmacs serão utilizados. 
(FELDMAN, 2005, p. 205) 

Em 1972, na gestão de José Carlos de Figueiredo Ferraz (1971-1973), a Prefeitura 

de São Paulo cria a Coordenadoria Geral de Planejamento (Cogep)49, com o objetivo 

de elaborar a Lei de Uso e Ocupação do Solo (o Zoneamento), implantando na admi-

nistração municipal uma estrutura de cargos destinados à profissão de planejador ur-

bano além do Departamento de Urbanismo, existente desde 1947. Constituiu-se como 

relevante marco institucional do processo de construção do zoneamento na capital, 

especialmente na definição do perfil do setor de planejamento como órgão normativo 

(FELDMAN, 2005).  

Assim, naquele mesmo ano, é encaminhada à Câmara Municipal e aprovada a pro-

posta de Lei Geral de Zoneamento50 que, ainda que com diversas complementações 

e alterações51, vigorará na cidade por trinta e dois anos, até a Lei de Uso e Ocupação 

do Solo do Município de São Paulo52 de 2004, vinculada ao Plano Diretor Estratégico53 

de 2002. 

O Zoneamento então criado, com oito tipos de zona de uso54, organizava a cidade em 

bolsões quase retangulares, com cerca de nove quilômetros quadrados de área cada, 

 

49 Lei nº 7.694 de 7 de janeiro de 1972. 
50 Lei nº 7.805 de 1 de novembro de 1972.  
51 A Lei nº 7.805 foi alterada e complementada por diversas leis que criaram novas zonas de 
uso: 8.001/1973, 8.328/1975, 8.769/1978, 8.881/1979, 9.049/1980, 9.300/1981, 9.411/1981, 
9.412/1981, 9.413/1981, 9.483/1982, 10.041/1986 e 11.156/1991. A Lei nº 7.805 era associ-
ada ainda a a leis referentes a situações especiais e outras especificidades (leis nº, 
8.076/1974, 8.106/1974, 8.205/1975, 8.211/1975, 8.461/1976, 10.202/1986, 10.334/1987, 
10.394/1987, 10.497/1988, 10.993/1991, 11.157/1991, 11.804/1995). 
52 Mais precisamente, a Lei nº 13.885/2004 (LUOS 2004) revogou quase que integralmente a 
Lei nº 7.805/1972, exceto os incisos II e III do art. 15, que somente foram revogados pela Lei 
nº 16.402/2016 (LUOS), vinculada ao Plano Diretor Estratégico de 2014 (Lei nº 16.050, de 31 
de julho de 2014 ). 
53 Lei 13.430, de 13 de setembro de 2002 
54 As Zonas de uso da Lei de 1972 eram Z1- Zonas de uso estritamente residencial de densi-
dade demográfica baixa (destinada exclusivamente a residências unifamiliares horizontais, 
sendo permitida a construção de apenas uma edificação por lote com área máxima construída 
igual a à área do lote); Z2- Zona de uso predominantemente residencial de densidade demo-
gráfica baixa, corresponde à parte da área urbana não incluída nos perímetros das demais 
zonas, caracterizando-se pela predominância residencial, sendo também permitidos usos co-
merciais, de serviços, industriais de pequeno porte e institucionais, cujas edificações podiam 
ter área construída máxima igual à área do lote (ACmax = 1), ocupando apenas metade do 
terreno (TO = 0,5), sendo permitido que, nos edifícios residenciais, a área construída seja o 
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tendo como referência – pelo menos no discurso – a estrutura viária de vias expressas 

em grelha proposta pelo PUB. Tratados como unidades semiautônomas, teriam uma 

estrutura de zoneamento com autossuficiência relativa quanto a habitação, trabalho e 

outras atividades, refletindo o desejo de uma estrutura polinucleada.  

Isso explica a grande dispersão das Zonas Z3 pela cidade (conforme a Figura 19), 

destinadas a atividades típicas de centros de bairros e que permitiam coeficiente de 

aproveitamento máximo igual a 4, muito alto para regiões sem boa acessibilidade55. 

Nesse sentido, o Zoneamento de 1972 desvincula sua proposta de uso do solo às 

infraestruturas de transporte, institucionalizando marcante descontinuidade conceitual 

em relação ao que havia sido proposto pelo PUB. 

Conforme se verifica ainda pelo mapa da Figura 19, destaca-se no Zoneamento de 

1972 a especial atenção dada ao setor sudoeste da cidade, localização das moradias 

da população de mais alta renda, mas também das atividades comerciais e de servi-

ços mais valorizadas. Há extensas áreas definidas como Z1 (estritamente residenciais 

de baixa densidade), protegendo os loteamentos com habitações unifamiliares de alta 

renda, mas também muitos polígonos de Z3 que permitiram o adensamento constru-

tivo contínuo entre Cerqueira Cesar, Consolação e Higienópolis. Já as Z2, correspon-

des à parte da área urbana não incluída nos perímetros das demais zonas – ou seja, 

o que ficava fora de políticas específicas – caracterizam grande parte das periferias 

 

dobro da área do lote (ACmax = 2), com uma ocupação menor da superfície do lote; Z3 - Zona 
de uso predominantemente residencial, destina-se à localização de atividades típicas de cen-
tros de bairros, com densidade demográfica média (ACmax = 2,5), possibilitando-se que, re-
duzida a ocupação da superfície do terreno, o CAmax chegasse a 4; Z4- Zona de uso misto, 
de densidade demográfica média–alta (CAmax = 3, chegando a 4 se reduzida a ocupação da 
superfície do terreno); Z5- Zona de uso misto, de densidade demográfica alta, destinada à 
localização de atividades típicas de áreas centrais, permitindo a coexistência entre a habita-
ção e os usos não residenciais (CAmax = 3, chegando a 4 se reduzida a ocupação da super-
fície do terreno); Z6- Zona de uso predominantemente industrial, com usos residenciais e os 
de comércio e serviço de âmbito local permitidos com restrições maiores de instalação (quanto 
ao recuo) do que nas demais zonas, tendo em vista incentivar assim a instalação dos usos 
industriais e os comerciais e de serviços de grande porte (TO= 0,7 e CAmax = 1,5); Z7- Zona 
de uso predominantemente industrial, destinada exclusivamente a usos não residenciais, per-
mitindo-se a edificação de até 0,8 da área do lote; Z8- Zona de usos especiais. 
55 Conforme se verá adiante, a partir do Plano Diretor Estratégico de 2016 apenas nas áreas 
de influência do sistema de transporte coletivo de massa e nos perímetros de Operações 
Urbanas Consorciadas é possível atingir o Coeficiente de Aproveitamento 4.  
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do município, funcionando como que zonas envoltórias aos centros de bairro definidos 

como Z3, formando os conjuntos da desejada cidade polinucleada.  

Verifica-se, assim, que a pauta da definição do zoneamento geral da cidade seguiu 

firme na Prefeitura da capital, mas esses aspectos mais normativos do planejamento 

conviveram com diversas atividades de programação de investimentos estruturais 

para o desenvolvimento territorial da cidade. Intensos movimentos para o planeja-

mento da implantação de infraestruturas na Grande São Paulo estavam ocorrendo, 

especialmente as de transportes, tanto em escala municipal quanto metropolitana – e 

de maneira integrada entre elas, conforme será apresentado na Subseção 2.1.4, a 

seguir. Entretanto, enquanto os planos então elaborados relacionavam-se mais com 

um ideário de planejamento muito restrito à demanda de técnicos e especialistas 

tendo em vista o futuro da metrópole, o zoneamento se configurou como um instru-

mento efetivo para aplicação direta na cidade, atendendo às demandas de regramento 

do espaço que seguia crescendo intensamente (FELDMAN, 2005). 

A gestão de Figueiredo Ferraz, conforme já indicado, é relevante no percurso do pla-

nejamento urbano na capital pela criação da Cogep e pela aprovação do PDDI e da 

Lei de Zoneamento, mas também pela criação56 em 1971 da Empresa Municipal de 

Urbanização (Emurb), que seria encarregada de elaborar intervenções urbanísticas 

da prefeitura e regulamentar as regras de licitação para contratação de obras e proje-

tos (ANELLI, 2007b). Entre eles, destacava-se o projeto da Nova Paulista, que incluía 

o alargamento da avenida e a criação de uma via expressa e uma linha de metrô 

subterrâneas57, assim como ações58 relacionadas às obras do Metrô, então em cons-

trução (LEVY,1985).  

A Emurb trabalhou com a Companhia do Metrô tanto para desapropriar as grandes 

áreas necessárias à implantação das estações e linhas, quanto para recuperar áreas 

 

56 Lei nº 7670, de 24 de novembro de 1971. Autoriza a constituição da Empresa Municipal de 
Urbanização - Emurb, e dá outras providências.  
57 Na gestão do Prefeito Miguel Colassuono (1973-1974), o projeto da Nova Paulista foi redu-
zido às obras de alargamento da via. As atribuições da EMURB também foram diminuídas, 
restringindo-se aos trabalhos de reurbanização de Santana e Jabaquara, além da realização 
de quatro projetos CURA. 
58 Os projetos da EMURB para as estações de Metrô são abordados aqui pois se relacionam 
à implantação do Metrô, iniciada no período objeto do presente capítulo, ainda que tenham 
se efetivado ao longo da década de 1970. 
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sob intensa transformação em Santana e no Jabaquara – onde se localizavam as 

estações terminais da Linha Norte-Sul (atual Linha 1-Azul). 

Sendo ambas instituições de caráter municipal, foi estabelecida uma 
divisão de atribuições. Enquanto o Metrô era responsável pelo plane-
jamento das linhas e pelo projeto das estações e demais equipamen-
tos operacionais, a Emurb se ocupava de planos de reurbanização das 
áreas diretamente servidas pela rede. A despeito dos vários projetos 
realizados, poucos foram implementados, restando em seu lugar cha-
gas urbanas ainda hoje abertas. (ANELLI, 2007b, on-line) 

A Emurb também foi em São Paulo a coordenadora do programa Comunidades Urba-

nas de Recuperação Acelerada (Cura), do Banco Nacional de Habitação (BNH), ela-

borando diretrizes para quatro áreas inicialmente indicadas em 1973, quando a Pre-

feitura aderiu ao programa, nos bairros de Santana, Jabaquara, Vila das Mercês e 

Itaquera (LUCCHESE59, 2004, apud ANELLI, 2007b). Já na gestão do Prefeito Olavo 

Setúbal (1975-1979), os investimentos do BNH foram concentrados em áreas ao 

longo do Metrô Leste-Oeste (atual Linha 3-Vermelha), entre as estações Brás e Bres-

ser.  

Essa mudança de área de ação estava associada aos estudos da Cogep para regu-

lamentar o uso e ocupação do solo no trecho contido entre as estações Brás e Tatu-

apé do Metrô, e que subsidiaram a criação da Zona Metrô-Leste (ZML) no zoneamento 

municipal em 197560. A ZML foi objeto de estudos específicos para implantação de 

linhas e estações, mas também de sistema viário, estações de transferência, terminais 

de ônibus, equipamentos comunitários, áreas verdes, unidades habitacionais e co-

merciais. Moura (2016, p. 212) pondera que o objetivo da ZML era “regular áreas do 

entorno metroviário que, sabidamente, estavam sujeitas a profundas alterações de 

sua dinâmica cotidiana após a implantação do metrô”, configurando uma tentativa de 

indução de usos planejados e contenção da especulação por meio da criação de áreas 

de interesse em seu perímetro. 

 

59 LUCCHESE, Maria Cecilia. Curam-se cidades: uma proposta urbanística da década de 
70. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 
60 Lei nº 8.328, de 2 dezembro de 1975, Artigo 22. 
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Figura 19: Mapa de Zoneamento 1972. 
Fonte: FELDMAN, 2005. 
 

 

Figura 20: Zona Metrô Leste  
Fonte: SÃO PAULO; COGEP, 1979 (adaptado). 
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Figura 21: Modelo de organização do espaço metropolitano da RMSP proposto pelo 
PMDI para 1990. 
Fonte: SÃO PAULO; GEGRAN, 1971.
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2.1.4 A emergência do planejamento metropolitano 

 

Nas grandes cidades do mundo, os anos 1960 são marcados pelos processos de ex-

pansão urbana que ultrapassam os limites municipais, e para os quais os planos ter-

ritoriais introduzem um novo nível de planejamento anterior ao da planificação urbana. 

Baseados na ideia da planificação regional, tais esforços buscavam delimitar os efei-

tos territoriais de infraestruturas, articulando as obras executadas por diferentes agen-

tes públicos de modo a planejar a programação de investimentos.  

Dessa maneira, mesmo sem desaparecer, os instrumentos de tra-
çado, que inicialmente tinham cedido espaço a instrumentos normati-
vos, sob a figura de parâmetros de uso do solo e da formação da cons-
trução, agora abriam caminho aos instrumentos de programação de 
investimentos e de operações de desenvolvimento urbano. Esse tipo 
de cidade metropolitana, que chegou ao seu apogeu nos anos 1960, 
ainda hoje continua em vigência na concepção das classes dominan-
tes e seus aparelhos técnicos que resistem em aceitar o fim de um 
período ‘tão feliz’ da expansão do urbano. Nesse período, definiu-se 
um inoperante planejamento em cascata, no qual o projeto dependia 
do planejamento urbano e este do territorial, postura que ainda per-
siste em grande parte da legislação relativa ao planejamento urbanís-
tico ocidental. (VALLEJO, 2015, p. 21) 

Consolida-se assim, na segunda metade dos anos 1960, a abordagem de planeja-

mento centrada na definição das grandes redes territoriais de infraestruturas, assim 

como a programação de seus investimentos e a responsabilidade por sua execução, 

articulada aos equipamentos que organizam o funcionamento de um território. A me-

trópole é então a escala em que são tomadas as decisões que visam enfrentar o con-

gestionamento da cidade central, buscando uma distribuição mais equilibrada e des-

centralizada de atividades – mas que também viabiliza os interesses do sistema eco-

nômico na ampliação da ocupação do território (VALLEJO, 2015).  

As grandes infraestruturas viárias planejadas em escala regional vão então comportar 

a expansão ilimitada dessa ocupação, permitindo novas localizações para atividades 

produtivas e grandes equipamentos que evitarão as cidades saturadas. Mais do que 

isso, a escala regional de planejamento oferecia um caráter ‘planificado’ para uma 

ocupação territorial em proporções até então inéditas e que ocorria, de fato, de ma-

neira descoordenada.  

Portanto, o planejamento territorial significou não só a criação de um 
marco conceitual novo, mas também um conjunto de técnicas, cujo 
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objetivo final pretendia ser a coordenação das grandes atuações infra-
estruturais do território e destas com o urbanístico, cuja organização, 
por sua vez, devia responder ao esquema de expectativas territoriais 
criado por essas situações. [...] De qualquer forma, o novo instrumento 
de planejamento abrigava duas ambições: a coordenação da produ-
ção de grandes infraestruturas no território e a coerência dos pla-
nos urbanísticos que constavam nele. (VALLEJO, 2005, p. 248-
249, grifos nossos) 

 

O Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Grande São Paulo (1971) 

Em São Paulo, essa busca pela coordenação das grandes infraestruturas e pela coe-

rência dos planos urbanísticos dos entes que constituíam o território começa a ser 

institucionalizada em março de 1967 pela criação do Grupo Executivo da Grande São 

Paulo (Gegran), que tinha por objetivo planejar o desenvolvimento metropolitano, co-

ordenar os investimentos estaduais na região e propor sua entidade gestora. Assim, 

é publicado pelo Gegran em 1971 o Plano Metropolitano de Desenvolvimento In-
tegrado da Grande São Paulo (PMDI), elaborado pelas empresas Asplan S/A – As-

sessoria em Planejamento, GPI – Grupo de Planejamento Integrado Ltda., Neves & 

Paoliello – Sociedade Civil Ltda., SOTEPLAN e a americana PADCO INC – Planning 

and Development Collaborative International. O trabalho foi desenvolvido a partir de 

estudos iniciados em 1969, usando inclusive informações advindas do PUB, e contou 

com financiamento do Serfhau.  

A Grande São Paulo contava então com 8,1 milhões de habitantes e concentrava 40% 

da produção industrial do Brasil – sendo que a capital já tinha o 4o maior orçamento 

do país. O crescimento populacional seguia acelerado (5,4 % ao ano), e o estudo 

previa a continuidade desse processo projetando 12 milhões de habitantes em 1980 

e 17 milhões em 199061 (SÃO PAULO; GEGRAN, 1971).  

Nesse contexto, os principais problemas identificados e que receberam propostas e 

diretrizes a longo prazo e medidas concretas a médio prazo (para o período 1970-

1980) foram saneamento (esgotamento sanitário, abastecimento de água, drenagem 

e controle de enchentes, limpeza pública e poluição do ar), circulação e transportes 

(viário principal, sistema de transporte coletivo principal, transporte de carga, 

 

61 Os Censos IBGE contabilizaram 12.588.725 de habitantes na Região Metropolitana de São 
Paulo em 1980 e 15.444.941 em 1991. 
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aeroportuário) e desenvolvimento urbano (espaços abertos, uso e ocupação do solo). 

O PMDI propôs soluções metropolitanas também para as infraestruturas de energia, 

comunicações e abastecimento de alimentos.  

Além das propostas físicas, o PMDI concebeu um mecanismo coordenador das ativi-

dades do Governo do Estado na área metropolitana, ou seja, a própria entidade me-

tropolitana. Sua institucionalização é recomendada com a criação de um órgão da 

administração estadual para coordenar os órgãos setoriais executivos do Estado que 

agem na área metropolitana, inclusive os que viessem a ser criados para implantar as 

vias expressas e a renovação urbana. Há ainda propostas para o financiamento do 

programa metropolitano, desenvolvimento econômico e social.  

Quanto às propostas de transportes, o PMDI realizou compatibilização e avaliação 

dos estudos anteriores (Metrô, PUB e o Estudo do Sistema Básico de Transportes), 

que já vinham sendo objeto de muitas discussões públicas e debates técnicos (Figura 

22).  

 
 
Figura 22: Conceito adotado para estruturação da RMSP pelo PMDI.  
Fonte: SÃO PAULO; GEGRAN, 1971. 
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Configura-se, assim, como um documento inserido no processo de planejamento do 

período, registrando – e enfatizando – a urgência e a necessidade de coordenação no 

campo dos transportes. Isso revela a percepção dos atores sociais então envolvidos 

nessa atividade sobre a centralidade do planejamento das infraestruturas para a arti-

culação do território. 

Na prática, os componentes articuladores da estrutura urbana, espe-
cialmente as redes de transporte, ganharam durante esse período 
uma importância superior ao já relevante papel que a legislação urba-
nística anterior lhe havia conferido. Porém, sob uma nova perspectiva: 
somente um determinado estrato dessas redes, aquele destinado a 
sustentar as relações urbanas mais intensas e de maior percurso, tem 
a importância de organizar o território, que, portanto, deveria centrali-
zar a atenção técnica. O aparecimento do novo nível de planejamento 
já se justificava a partir desse fato, a coordenação daquilo do qual de-
pendia a ‘articulação do território’, e que, realmente, estava centrada 
na definição de redes de infraestruturas. (VALLEJO, 2005, p. 250) 

 

O Plano Diretor Viário (1971) 

O trabalho de compatibilização promovido nos estudos para o PMDI elaborou uma 

revisão das recomendações anteriormente apresentadas e indicou a necessidade 

posterior de outros estudos de engenharia de tráfego. Assim, ainda em 1971, foi ela-

borado o Plano Diretor Viário – Sistema de Vias Expressas, fruto de convênio da 

prefeitura (Grupo Executivo de Planejamento – GEP, Secretaria Municipal de Trans-

portes – SMT62) com o governo do estado (Gegran, DER, Metrô) com diretrizes para 

a área metropolitana de São Paulo.  

Concluído em agosto de 1971, estabelecia um programa de obras da estrutura básica 

do sistema de vias expressas, compatibilizando os planos existentes (PUB, PMDI, 

Pequeno Anel Rodoviário, planos do Departamento de Urbanismo para avenidas de 

fundos de vale), com integração com outros meios de transporte (metrô e ferrovias). 

Tinha como conceito básico organizar uma rede viária estabelecida em continuidade 

às rodovias que chegavam à capital (Figura 23). 

Dentro da área urbanizada de São Paulo, todas as rodovias e vias 
expressas propostas deverão formar um único sistema, obedecendo 
aos mesmos padrões, de forma a compor uma malha coerente e ló-
gica, que melhore as condições de circulação na cidade, conferindo-

 

62 A SMT havia sido criada pela Lei nº 7.065 de 30 de outubro de 1967. 
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lhe uma nova dimensão, uma nova escala, ao permitir que o trânsito 
seja canalizado em vias de fluxo contínuo ligando longas distâncias, 
em vez de obriga-lo a infiltrar-se através do sistema arterial e local 
existente, insuficiente para o volume de tráfego que recebe. (SÃO 
PAULO Prefeitura, 1971, p. 5). 

O Plano Diretor Viário indica que o sistema proposto é consequência dos dois tipos 

de polarização diagnosticadas na área metropolitana: a primeira associada à atração 

regional e metropolitana exercida pelo núcleo central, portanto com características 

radiais; a segunda, organizada em grelha, relacionada às ligações entre polos meno-

res de atração dentro do tecido urbano. Assim, o Plano propõe 14 vias expressas de 

primeira categoria e 2 vias de segunda categoria (diametrais L-O, N-S), totalizando 

414,5 km (282 km no MSP e 132,5 km nos outros municípios), descrevendo sucinta-

mente as diretrizes de traçado de cada uma e das intersecções que realizam. O Plano 

descreve ainda o sistema arterial, que contaria com 26 vias em projeto, 3 em obras e 

33 estradas municipais.  

 

 
Figura 23: Vias expressas e arteriais propostas pelo Plano Diretor Viário de 1971.  
Fonte: SÃO PAULO (Prefeitura), 1971. 

 

A partir da proposição do sistema, o Plano Diretor Viário recomenda medidas imedia-

tas para garantir sua exequibilidade, como faixas de restrição de uso do solo junto às 

vias expressas planejadas e reestudos de trechos do Anel Rodoviário para os 
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entroncamentos com essas vias e as rodovias. Elenca ainda as prioridades das vias 

propostas, facilidade de construção das mesmas, obras em andamento e desapropri-

ações já efetuadas. 

 

O Programa de Ação Imediata de Transportes e Tráfego, 1971 

No mesmo momento de desenvolvimento do Plano Diretor Viário, foi elaborado o Pro-
grama de Ação Imediata de Transportes e Tráfego (PAITT), relacionado à melhoria 

da circulação de veículos na operação do sistema viário existente. Com medidas ime-

diatas e de baixo custo – tendo em vista o longo período de construção dos projetos 

mais complexos propostos de metrô e de vias expressas, o PAITT foi encomendado 

pelo Governo do Estado de São Paulo (Secretaria de Economia e Planejamento, Ge-

gran, Secretaria de Transportes e ATCP – Assessoria Técnica de Coordenação e Pla-

nejamento) junto às empresas GPI – Grupo de Planejamento Integrado Ltda. e Plan-

ning and Development Collaborative International – PADCO INC.  

 

 
Figura 24: Vias expressas e arteriais propostas pelo PAITT. 
Fonte: SÃO PAULO; SEP; GEGRAN, 1971. 
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O relatório, concluído em dezembro de 1971, elaborou propostas para um plano de 

classificação viária (Figura 24), recomendações para melhorias de corredores de trá-

fego coletivo (Figura 25), um plano de circulação na área central, cronograma de exe-

cução de obras e diretrizes básicas para normas e padrões da operação de tráfego. 

 

 
Figura 25: Principais corredores de transporte coletivo propostas pelo PAITT.  
Fonte: SÃO PAULO; SEP; GEGRAN, 1971. 
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2.2 Nexos entre planejamento urbano e de transportes em São Paulo entre 
1968 e 1972: atendimento de demandas existentes e estruturação da 
expansão  

Na presente Seção, objetiva-se sintetizar a evolução da articulação das propostas de 

desenvolvimento urbano e definições de uso e ocupação do solo em relação às infra-

estruturas de transporte, no período do primeiro bloco de planos estudados (1968-

1972).  

A História é uma fonte inevitável de conhecimento e cabe extrair dela 
o entendimento sobre a maneira como a construção de infraestruturas 
tem afetado a organização, física e social, da cidade e de seu território. 
Seja como for, dirigir a atenção especialmente para as infraestruturas 
permite uma leitura mais útil da história da cidade, porquanto não será 
possível sair da crise ambiental e territorial do urbano utilizando o 
mesmo tipo de infraestruturas, nem mantendo o mesmo enfoque con-
ceitual no seu projeto. (VALLEJO, 2015, p. 26) 

A lógica verificada nos planos elaborados para a metrópole no período apresenta en-

foques distintos quanto ao papel dos transportes na organização funcional da cidade, 

tanto para a estruturação das áreas já urbanizadas quanto para expansão sobre o 

território adjacente. Objetivava-se enfrentar os desafios impostos pelo intenso pro-

cesso de crescimento populacional – seja o já verificado, seja o projetado para as 

décadas seguintes – por meio de propostas de redes sobre pneus ou sobre trilhos.  

Tais malhas dariam suporte ao crescimento urbano, formando eixos que organizariam 

os tecidos existentes ou que permitiriam a expansão da urbanização por meio de seus 

prolongamentos em todas as direções.  

 

2.2.1 Antecedentes  

 
A concentração industrial na cidade de São Paulo e seu entorno, assim como os pro-

blemas relacionados ao crescimento populacional desde os anos 1920, já haviam en-

caminhado diversos projetos viários propostos pela prefeitura – ainda que muito as-

sociados a planos de embelezamento e à questão sanitária. A implantação de linhas 

de montagem de veículos em série e o boom na aquisição de carros e caminhões, 

entretanto, fez com que esses projetos viários passassem a ter a função de organizar 
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os fluxos na área central, concentradora das atividades econômicas, mas também de 

conectar regiões em consolidação fora dela.  

Essa dupla função de organização do centro e conexão às áreas de expansão tam-

bém é verificada, utilizando o transporte coletivo, no Plano Integrado de Transporte 

da Light, de 1927, que combinava o uso dos bondes a linhas rodando sobre trilhos 

subterrâneos e serviços de ônibus. Entretanto, é o Plano de Avenidas (1930) que 

configura, de fato, o modelo estrutural de transporte (tanto coletivo quanto individual) 

adotado pela cidade para o arranjo de sua área central e sua expansão territorial, 

baseado no sistema rodoviário.  

Os modos de transporte sobre pneus eliminariam os obstáculos físicos ao crescimento 

urbano sem limites, por meio de serviços de ônibus e pela acessibilidade por automó-

veis particulares, e alteraria o padrão de realização dos deslocamentos urbanos, por 

modo coletivo e sobre trilhos (bondes e trens), que até então predominava na cidade. 

O sistema rodoviário implantado viabilizaria o modelo de expansão horizontal da ci-

dade, com a ocupação extensiva das periferias, mas também a intensificação do uso 

do solo nas áreas mais centrais pelas novas articulações que permitia nos tecidos 

mais consolidados. 

O Plano de Avenidas, entretanto, não realiza proposições para o uso do solo associ-

adas às propostas viárias, sem indicação de localização de áreas industriais e comer-

ciais, por exemplo. Há apenas propostas de localização de equipamentos de trans-

porte (terminais, portos fluviais e entrepostos) e áreas verdes (parques na várzea do 

Tietê e cabeceiras do Ipiranga). Por outro lado, suas propostas foram fundamentais 

para promover a ampliação da área associada às funções do centro de São Paulo, 

como as relativas ao Anel de Irradiação e à Segunda Perimetral – que contornariam 

vales de difícil urbanização e aumentariam as possibilidades de aproveitamento de 

seu entorno imediato.  

O Ante-Projeto de um Sistema de Transporte Rápido Metropolitano, que Prestes 

Maia elabora em 1956, reforça a proposição do projeto da Segunda Perimetral e ou-

tros melhoramentos viários e ligações que julga essenciais à cidade dentro da lógica 

de estruturação rodoviária do Plano de Avenidas – mesmo que dentro de um plano 

encomendado para a qualificação do modo de transportes coletivos. Novamente, a 

intenção era organizar o centro e conecta-lo às áreas de expansão, função também 
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definidora da rede de trilhos proposta pelo Ante-Projeto em linhas radiais, que favore-

ceriam a tendência já verificada de desconcentração populacional da área central.  

Sua proposta para intervenção na cidade restringe-se às infraestruturas de transporte 

e tráfego sem alterar a lógica do uso do solo nem de crescimento. Em verdade, tais 

infraestruturas deveriam apoiar os padrões de crescimento já verificados, assumindo 

que o aumento do número e das distâncias de viagens realçavam a importância da 

implantação do metropolitano. A assunção do inevitável crescimento da cidade e das 

relações socioeconômicas entre São Paulo e os municípios vizinhos também era pre-

sente no estudo elaborado pela SAGMACS que, mesmo sem configurar um plano, 

elaborou propostas de ligações viárias e de transporte coletivo rápido para garantir 

conexões metropolitanas e estruturar o crescimento em andamento.  

Em contraposição, o Plano Regional de São Paulo (1954) evidencia postura total-

mente distinta para a solução dos problemas de congestão da cidade, assumindo que 

melhorias no sistema de transporte gerariam mais congestionamento no centro. As-

sim, o enquadramento do organismo urbano em um sistema regional proposto por 

Anhaia Mello, dentro da estratégia de reversão do ciclo metropolitano e de polinucle-

ação, defende a ideia das unidades de vizinhança da cidade-região para suprimir ou 

atenuar os ‘traffic generators’.  

Isso significaria, à luz de conceitos atuais, uma medida de gestão de demanda por 

transportes, ou seja, unidades semiautônomas que prescindiriam da realização de 

grande número de viagens regionais dada a proximidade dos diversos elementos que 

compõem a vida cotidiana. O Plano não trata com profundidade dos elementos co-

nectores entre essas unidades de vizinhança, mas enfatiza a necessidade de controle 

da ocupação do solo por meio de legislação para viabilizar a distribuição de usos ur-

banos que configurariam a polinucleação da cidade-região.  

Essa ideia de que os problemas da cidade exigiriam controle por meio de zoneamento 

construiu-se na Prefeitura da capital a partir do final dos anos 1940, e se tornaria o 

principal instrumento de planejamento na história da cidade. O zoneamento passou a 

ser visto como elemento prático inseparável de um plano, um instrumento de aplica-

ção efetiva para enfrentar especialmente as questões associadas à intensificação das 

atividades imobiliárias e ao congestionamento. Os instrumentos normativos ganharam 
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mais força que os de desenho, tornando-se o modelo de organização global da cidade 

capaz de efetivar os objetivos de um plano.   

A ideia de zoneamento em São Paulo, desde a década de 1940, tem como referência 

a forma desse instrumento desenvolvido nos Estados Unidos segundo conceitos como 

a hierarquia organizacional e funcional, a unidade de vizinhança, a cidade polinucle-

ada, a superquadra e a cidade jardim. A estrutura da cidade passaria a ser definida 

pelos conceitos de uso e função, de modo que o sistema de transportes passa a ser 

visto como subordinado à organização funcional para articular as atividades.  

Assim, o período específico da pesquisa inicia-se, do ponto de vista da articulação 

das propostas de infraestruturas de transporte coletivo ao planejamento urbano, à luz 

de duas abordagens decisivas para o enquadramento do tema em São Paulo. Primei-

ramente, a do atendimento de demandas existentes nas áreas já urbanizadas, conju-

gado à estruturação da expansão urbana. Ademais, formula-se a associação da solu-

ção dos problemas urbanos ao uso de instrumentos normativos globais para controlar 

a distribuição e densidade de usos urbanos, com o Zoneamento sobrepondo-se ao 

desenho urbano como opção capaz de efetivar os objetivos de um plano. 

 

2.2.2 A integração das propostas de infraestrutura de transporte coletivo ao planeja-

mento urbano nos planos do final dos anos 1960 

 

A percepção do potencial indutor de crescimento urbano a partir da implantação de 

infraestruturas de transporte é evidenciada nos planos realizados em São Paulo no 

final da década de 1960 tanto nas propostas para os modos coletivos sobre trilhos 

quanto nas elaboradas para os individuais sobre pneus. Sobre as últimas, merece 

destaque o projeto do Anel Viário, que se mostra preocupado com a ausência de in-

formações sobre uso do solo na cidade, fundamental para produzir dados e correla-

ções entre crescimento e geração de demanda de transporte. Além disso, o docu-

mento mostrava ciência de que a implantação do sistema provocaria alterações do 

uso solo em seu entorno que, inevitavelmente, gerariam maiores carregamentos ao 

Anel projetado. 
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Do ponto de vista dos transportes coletivos, foco da pesquisa, tanto o PUB quanto o 

Plano do Metrô enfatizam em seus documentos finais a necessidade de articulação  

entre a implantação de sistemas de transporte e planejamento urbano. Vale ressaltar 

que os dois planos foram elaborados quase que concomitantemente: o Plano do Metrô 

cita a elaboração do PUB, o qual, por sua vez, incorpora as recomendações de rede 

formuladas pelos Consórcio HMD, como visto adiante.   

 

O Plano HMD do Metrô e a expectativa de adensamento junto à rede 

No Plano do Metrô de 1968, a crítica às intervenções em transportes já implantadas 

para São Paulo, que não foram acompanhadas por iniciativas de ordenamento do uso 

do solo ou de compreensão de dinâmicas metropolitanas, indica como os consultores 

envolvidos no Plano recomendavam a articulação entre o planejamento do desenvol-

vimento urbano e a estruturação setorial da cidade, a ser orientada pelo mesmo. 

Esse necessário planejamento de uso do solo recomendado relacionava-se ao poten-

cial do Metrô de dinamização do meio urbano por conjugar a eficiência do transporte 

sobre trilhos (um dos símbolos da revolução industrial), com alta velocidade operaci-

onal, à adequação física e harmônica ao espaço urbano. O Metrô, diferentemente dos 

trens de subúrbio (e com um nível de serviço muito melhor) não constituiria barreiras 

físicas para a cidade, sendo subterrâneo ou elevado, e suas estações se converteriam 

em polos que atrairiam e provocariam crescimento ao seu redor. 

Nesse sentido, o Plano HMD apresenta uma tese de cidade futura de limitação da 

expansão urbana e de adensamento, o que justificaria a implantação do Metrô para 

estruturar o crescimento interno à mancha urbana.  

Considerando os aspectos geomorfológicos do sítio metropolitano de 
São Paulo, pode-se concluir que a área comprometida com a urba-
nização já atingiu, em muitas direções, os limites impostos pelas 
barreiras naturais. [...] A análise socioeconômica indica que os fato-
res que determinaram, até o presente, a concentração de atividades, 
populações e investimentos na região deverão manter-se atuantes 
nos mesmos níveis, nos próximos anos. Assim é de se esperar o 
prosseguimento do atual ritmo de desenvolvimento, não obstante 
a tese de que apenas um pequeno acréscimo relativo da área a 
ser urbanizada ocorrerá nos próximos vinte anos.  [...]  Portanto, o 
desenvolvimento da área metropolitana nos próximos vinte anos 
deverá ocorrer dentro dos atuais limites físicos, determinando 
consequentemente o adensamento gradativo de todos os usos 
na área em geral. Esse adensamento será conseguido pela 
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incorporação de terrenos livres aos diferentes usos, bem como pelo 
maior aproveitamento dos terrenos já ocupados. (HOCHTIEF / 
MONTREAL / DECONSULT, 1969, p. 120)  

 

A intrínseca relação entre as propostas de desenvolvimento do PUB e suas redes de 

transporte 

O PUB apresentou um plano de longo prazo que conjugava uso do solo e transporte, 

por meio do adensamento da região central associado ao de centros regionais e dos 

chamados “Corredores de Atividades Múltiplas” junto às linhas de metrô. Para tal, in-

corporou uma legislação de zoneamento para disciplinar o desenvolvimento da cidade 

e concretizar suas diretrizes de adensamento e diversificação de atividades de ma-

neira ancorada pela rede de transportes.  

O Plano defende que a defasagem dos serviços públicos, que atingia principalmente 

a população da periferia, explicaria a concentração excessiva da população e dos 

empregos nas áreas centrais mais bem servidas – uma tendência que seria agravada 

se as condições de desequilíbrio fossem mantidas. Assim, no desenvolvimento do 

esquema metropolitano proposto pelo PUB, a busca por uma distribuição equilibrada 

da população e dos empregos na metrópole exigiria o desenvolvimento de um sistema 

de transporte integrado de alta velocidade, integrando o Centro e os bairros com vias 

expressas e linhas de Metrô (tanto as já propostas pelo Plano HMD quanto por novas 

formuladas pelo próprio PUB).  

O Plano Urbanístico Básico consiste primordialmente numa proposta 
de estrutura urbana com ênfase na circulação e transportes, no aden-
samento e polinucleação da cidade. [...] As técnicas de controle do uso 
do solo, notadamente o zoneamento, visaram desenvolver os corre-
dores de atividades múltiplas, estimular os centros de comércio, servi-
ços e áreas industriais, induzir o adensamento e preservar a paisagem 
e locais de interesse histórico. (SOCRATES, 1993, p. 245). 

Anelli (2007a) defende a hipótese de que os corredores de atividades múltiplas do 

Plano Urbanístico Básico constituem-se como desenvolvimento do conceito de cidade 

proposto pelo grupo STAM (Liliana Guedes, Joaquim Guedes, Domingos de Azevedo 

e Carlos Milan) no concurso para Brasília, em 1957, e nas diretrizes do Plano Prelimi-

nar de Urbanismo, proposto para Jorge Wilheim para Curitiba em 1965. Ambos arti-

culam os parâmetros de uso do solo para concentrar alta densidade linearmente nos 

eixos de circulação viária e de transporte coletivo – ideia que seria seguida pela PMDI. 
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É constantemente reforçado no PUB o compromisso em proporcionar capacidade de 

vias e equipamentos de transporte coletivo que atendam adequadamente à demanda, 

de modo que o planejamento das alternativas de transporte foi relacionado às densi-

dades de população e emprego existentes ou previstas para cada região da cidade. 

Trata-se de uma radical integração conceitual entre as políticas de uso do solo e trans-

porte. 

Os sistemas de transporte não podem ser considerados isoladamente, 
mas precisam ser relacionados ao uso da área a que servem. As vias 
e os equipamentos de transporte coletivo servem às atividades sociais 
e econômicas da população e, assim, existe estreita relação entre os 
sistemas de transporte e a estrutura urbana. Na medida em que cada 
alternativa de transporte é baseada em uma hipótese específica de 
uso do solo, a própria estrutura urbana é influenciada pelas possibili-
dades técnicas de transporte. (SÃO PAULO, 1969, p.178) 

Para elaborar as alternativas de transporte, foram considerados três modelos de de-

senvolvimento urbano que variavam quanto à intensidade do uso do solo projetado 

pelas características de zoneamento proposto e que, portanto, determinavam os tipos 

de sistemas de transporte adequados a cada área da cidade. Assim, quanto mais alta 

a densidade populacional do conjunto de cada modelo, maior o tamanho relativo do 

sistema de Metrô frente aos sistemas de ônibus e transporte particular. Se as centra-

lidades tivessem um desenvolvimento linear, corredores de transporte coletivo de alta 

capacidade atenderiam a demanda de viagens, assim como nos subcentros de alta 

densidade. Por outro lado, se houvesse desenvolvimento de muitos núcleos disper-

sos, o Metrô daria lugar a vias expressas e serviços de ônibus.  

De qualquer forma, a estrutura viária básica proposta, que variava em extensão ou 

capacidade em razão dos três modelos de desenvolvimento urbano, configurava uma 

grelha (com eixos norte-sul e leste-oeste) de vias expressas que organizava múltiplas 

centralidades, distinguindo-se das propostas de planos anteriores, sempre radiocon-

cêntricas.  

 

2.2.3 Os herdeiros do Planejamento Integrado do PUB: o desenvolvimento urbano 

organizado pelas infraestruturas no PMDI e PDDI 
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O PMDI, cujas propostas de estruturação viária (tanto de vias expressas quanto de 

rede de metrô) assemelham-se às do PUB, buscou compatibilizar suas proposições 

de planejamento à escala da área urbanizada contínua da metrópole. Nesse sentido, 

adota uma política de acentuar a tendência polarizadora dos eixos de transporte rá-

pido de massa sobre trilhos, justificada pelo fato de que os mesmos só teriam condi-

ções de funcionamento eficiente se servissem a uma área de alta densidade de uso. 

Para tal, propõe um Sistema de Corredores Urbanos, eixos de adensamento junto aos 

sistemas de transporte.  

O assentamento populacional deverá ser gradativamente concentrado 
em corredores ao longo desse sistema de transportes. Isso corres-
ponde a uma política de adensamento populacional geral mais intenso 
junto aos corredores. A política geral de assentamento populacional é 
caracterizada pelo princípio de ‘descentralização concentrada’ na 
forma de estruturas lineares. (SÃO PAULO; GEGRAN, 1971, p. 10) 

As estruturas lineares de que trata o plano tinham o objetivo de não repetir a estrutura 

radioconcêntrica existente na metrópole, formando novos corredores urbanos a partir 

de linhas de transporte coletivo de massa. O documento do PMDI indica que, “também 

do ponto de vista social, a formação estrutural em corredor é apontada como a mais 

aberta e propícia ao contato direto pessoa a pessoa, considerado elemento funda-

mental e desejável da aglomeração urbana democrática” (SÃO PAULO; GEGRAN, 

1971, p. 159). 

Tais corredores seriam implantados no espigão central (Av. Paulista, uma centralidade 

consolidada) e junto às ferrovias historicamente implantadas nos grandes vales da 

cidade63 – onde já se verificava a tendência de esvaziamento do parque industrial, 

além da oportunidade de aproveitar infraestruturas de transportes coletivos existentes. 

As premissas teóricas do conceito atribuem importância decisiva aos 
sistemas de transporte na estratégia de definição da estrutura prevista. 
São as linhas ferroviárias suburbanas atualmente existentes que 
fornecem o suporte de acessibilidade indispensável à constituição 
dos corredores metropolitanos. (SÃO PAULO; GEGRAN, 1971, p. 
159, grifos nossos) 

 O deslocamento de indústrias em direção à periferia permitiria nesses vales novas 

áreas liberadas para desenvolvimento, cuja organização espacial ocorreria segundo 

 

63 Fora da capital, o PMDI previa ainda um quarto corredor urbano, que se formaria ao longo 
do Anel Ferroviário de Santo Amaro e Suzano, passando por Ribeirão Pires. 
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o conceito dos corredores urbanos metropolitanos – áreas de maior densidade demo-

gráfica e de concentração de atividades terciárias que se justificavam pela possibili-

dade de diminuição dos trajetos diários da população. 

A proposta de estrutura de Área Central Principal Metropolitana, con-
tida no Conceito que ora se expõe, busca portanto desenvolver três 
eixos lineares contíguos ao centro histórico fazendo parte dos três 
grandes corredores urbanos de nível Metropolitano [...] É funda-
mental para a formação desses eixos a existência de linhas SRTM 
(Sistema Rápido de Transporte de Massa). Por essa razão, ao longo 
do vale do Rio Tietê, o conceito propõe a organização do eixo principal 
(que deverá ser o de maior expressão metropolitana) a partir das fer-
rovias que lhe correm paralelo. Ao longo do Rio Pinheiros, o conceito 
propõe a organização do centro linear ao longo da ferrovia ali exis-
tente; e, ao longo do Tamanduateí, propõe que se implante um centro 
linear em continuidade com a E.F. Santos-Jundiaí. Todas as ferro-
vias, desse modo, deverão ser gradativamente transformadas em 
metrô, na medida da implantação de tais centros lineares. (SÃO 
PAULO; GEGRAN, 1971, p. 20-21, grifos nossos) 

Os corredores urbanos seriam apoiados ainda pelo sistema de vias arteriais especiais 

e vias expressas. Para cada corredor haveria ao menos uma via expressa lateral aos 

seus perímetros , organizando um sistema bimodal de transporte, garantindo acessi-

bilidade por automóvel, ônibus, caminhões e transporte de massa. Os corredores se-

riam interligados entre si por um sistema de vias arteriais que formaria uma malha 

convergente aos vales do Tietê, Pinheiros e Tamanduateí. 

[...] vemos a cidade organizar pouco a pouco, seu sistema viário de 
ruas e avenidas, traçados de bondes e trens seguindo a regra básica 
do perpendicularismo e paralelismo a vales e espigões. [...] Por isso 
podemos afirmar que se existe um sistema de referência histórica é o 
dos vales e espigões. Por isso propomos a manutenção desse sistema 
em nível metropolitano, adotando-se os 3 Grande Vales e o Espigão 
Central como as estruturas básicas da metrópole: os corredores urba-
nos. (SÃO PAULO; GEGRAN, 1971, p. 55-56) 

Diferentemente do PMDI e do PUB, o PDDI não utilizou nem a rede de metrô nem o 

sistema viário para concentrar atividades lindeiras. Ao contrário, definiu as vias ex-

pressas e arteriais propostas apenas como elementos de ligação e enquadramento 

de unidades territoriais autônomas, diversificadas e autossuficientes, a serem consti-

tuídas nos perímetros internos previstos pela grelha de vias. Ordenadas pelo Zonea-

mento, tais unidades de vizinhança poderiam ser implantadas antes da construção 

das ligações viárias, sem demandar de imediato recursos, configurando “um modelo 

para a programação de obras, na medida da disponibilidade de recursos, a ser perse-

guido ao longo do tempo” (SOCRATES, 1993, p. 100).  
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2.3 Aspectos técnicos do planejamento de transportes entre 1968 e 1972: 
consultorias internacionais e modelos de transporte 

Mostra-se relevante falar da evolução das técnicas de planejamento dos transportes 

ao longo dos períodos estudados tendo em vista demonstrar como o planejamento 

setorial lançou mão das tecnologias disponíveis para a elaboração de cada plano. 

Verificando-se quais eram os alcances e limites dessas técnicas, indica-se como as 

pressões pelo atendimento da demanda foram sendo enfrentadas na condução das 

atividades propositivas a partir de previsões cientificas quanto aos fenômenos urba-

nos que encaminhavam a ação. 

O papel das infraestruturas na construção da cidade moderna tem sido 
tão poderoso que, durante o século XIX, a engenharia protagonizou o 
planejamento e a gestão urbana. Já a partir das três primeiras décadas 
do século XX, essa disciplina cedeu seu papel de destaque à arquite-
tura. Essa mudança de liderança se deu na mesma época da profunda 
transformação do planejamento urbano que trouxe o Movimento Mo-
derno, quando se tornou prioritária a construção da cidade em função 
do problema da moradia. A engenharia pareceu não haver entendido 
o novo planejamento carregado de abstração, e, em consequência, 
dedicou-se à concepção e dimensionamento de novas redes, como as 
do automóvel, as elétricas, as de telecomunicações, etc. Esse fato não 
significou, de maneira alguma, que essa disciplina tivesse perdido seu 
impacto na organização da cidade, que estouraria a partir das redes 
construídas pela engenharia. (VALLEJO, 2015, p. 26-27) 

 

2.3.1 Antecedentes 

 

Desde a década de 1930, os modelos de urbanismo europeus já não marcavam mais 

as ações públicas em São Paulo e a difusão do urbanismo americano entre profissio-

nais brasileiros traz à cidade um conjunto de ideias, práticas e modelos de instituições 

americanas. O plano elaborado por Robert Moses documenta tal presença, com re-

comendações advindas de sua experiência em Nova York, inclusive com indicação de 

índices de referência, parâmetros de cálculo (como os de número de vagas de gara-

gem a serem exigidos nas edificações), de projeto viário (como os aspectos de geo-

metria viária específicos para vias expressas) e regras de trânsito (cobrança por es-

tacionamentos rotativos no sistema viário, modernização dos semáforos, controle de 

velocidade e aumento de segurança). 
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Por outro lado, a influência internacional ocorreria também pela presença da 

SAGMACS na cidade, com suas técnicas de levantamento e sistematização dos co-

nhecimentos da metrópole para orientar a ação e os investimentos da prefeitura, além 

de proposições gerais que influenciariam as posturas do PUB e do PMDI. Assim, o 

Mouvement Économie et Humanisme, do padre dominicano francês Louis-Joseph Le-

bret, trouxe à cidade técnicas até então inéditas no planejamento municipal, como 

mapas e gráficos analíticos. Além disso, configurou processo pedagógico para profis-

sionais de diferentes áreas que viriam a trabalhar posteriormente tanto na administra-

ção municipal quanto nos planos urbanos contratados junto a consultorias nas déca-

das seguintes. 

 

2.3.2 As consultorias internacionais e a emergência das técnicas de planejamento 

de transportes 

 

Nos anos 1960, a contratação de consultorias estrangeiras para a elaboração de pla-

nos no Brasil passou a significar trazer para o país os experts internacionais do pla-

nejamento moderno, reformulado por métodos que permitiriam compreender as con-

sequências da implantação de infraestruturas e equipamentos no território. À luz de 

uma visão sistêmica dos fenômenos urbanos, tais métodos indicavam ser possível 

entender a cidade e seu equilíbrio a partir de um conjunto de atividades e relações 

regidas em função de variáveis passíveis de formulação e medição.  

Para conhecer a lógica ou as lógicas subjacentes a esse equilíbrio, o 
novo método analítico de urbanismo se apoiou no estudo do compor-
tamento espacial das diferentes atividades humanas, entendendo que 
as decisões de localização espacial de cada atividade são tomadas 
por meio de resoluções racionais que maximizam o benefício econô-
mico ou social dessa atividade. O Urbanismo e as técnicas de plane-
jamento relacionavam, assim, os estudos de fatores de localização 
que haviam iluminado a economia urbana não só com as ideias já ex-
postas da Escola de Chicago, mas também com as teorias de lugar 
central de campos de influência desenvolvidas por economistas como 
Walter Christaller e August Lösch. (VALLEJO, p. 252-253) 

Os modelos de simulação quantitativa foram então criados para detectar as mudanças 

de relações vinculadas às intervenções previstas para cidade. Assim, a engenharia 

de tráfego começou a estimar a quantidade de viagens previstas de acordo com a 
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localização espacial das atividades, assim como os resultados espaciais da localiza-

ção de atividades a partir de alterações nas redes de infraestruturas.  

A engenharia de transportes tinha escolhido medir as relações a partir 
das localizações concretas das atividades, enquanto o planejamento 
urbanístico havia se proposto a percorrer o caminho inverso. Esse pro-
cesso teve início com a descoberta de fórmulas que reproduziam um 
fenômeno simples, como a quantidade da localização. Posterior-
mente, os modelos tornar-se-iam mais complexos, até chegar à ambi-
ção de querer delimitar as opções de planejamento e decidir qual é a 
organização ótima de um território. (VALLEJO, 2015, p. 253) 

O modelo criado por Ira Lowry em 1964, por exemplo, utiliza prognósticos econômicos 

para estimar, em função da acessibilidade propiciada pelas redes de transporte, a 

distribuição espacial da população do emprego – os quais, por sua vez, geravam ser-

viços e mais empregos, com reflexos na localização definitiva das atividades.  

A decisão de planejamento centrar-se-ia, portanto, em escolher quais 
redes de transporte e quais opções básicas de localização que ativi-
dades econômicas produziriam a distribuição territorial desejada das 
atividades urbanas. [...] A disponibilidade de ferramentas informatiza-
das e a promessa de desenvolvimento da cibernética prediziam o fu-
turo. Por outro lado, à medida que se confiava no poder organizador 
das redes de infraestrutura, passou-se, progressivamente, a colocar 
mais ênfase na análise da lógica funcional de cada uma delas, como 
se o seu funcionamento fosse a condição determinante para uma dis-
posição mais eficaz das atividades no território. Assim, os critérios de 
dimensionamento das redes de infraestruturas, fundamentalmente as 
de transporte, assumiram um papel substitutivo de uma visão mais 
global do planejamento urbano. [...] O aperfeiçoamento dos modelos 
de demanda aplicados à previsão do trânsito e a evolução das próprias 
técnicas do dimensionamento e do projeto das infraestruturas foram 
criando uma normativa própria para esses modelos. A normativa ficou 
cada vez mais ausente das características específicas do espaço ur-
bano, que, contudo, foi intensamente alterado e condicionado. 
(VALLEJO, 2015, p. 254) 

A chegada desses modelos aos órgãos públicos em São Paulo ocorreu em trabalhos 

feitos por meio de contratação externa de consórcios de empresas de consultoria na-

cionais e internacionais para elaboração dos planos e projetos estudados no presente 

capítulo. No São Paulo Inner Belt Highway, por exemplo, os estudos de viabilidade 

foram amparados por cálculo de prognósticos de viagens, análise socioeconômica e 

retorno de investimento, fazendo-se comparações entre os investimentos necessários 

(projetos, construção e desapropriação) e os benefícios decorrentes – notadamente a 

economia dos usuários do Anel em comparação com os custos de usar as vias exis-

tentes, tendo em vista os custos de tempo e com o veículo.  
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Para tal, foram feitas projeções de crescimento dos fatores econômicos por meio de 

séries históricas, além de estudos de tráfego (contagens classificadas de tráfego, 

screnlines, OD de veículos em cordonline, velocidade, OD de caminhões interna e 

cordonline) e utilizados os dados da Pesquisa OD do Metrô de 1967. Para as simula-

ções, foi definida uma rede de tráfego com 1.227 links em 206 zonas OD (usadas pelo 

Metrô), na qual foi feita alocação de matrizes origem-destino por computação digital 

em Nova York, na Service Bureau Corporation, utilizando-se de uma computador IBM 

7094 (segundo descrição constante do documento de projetos) – o qual forneceu re-

sultados de total de veículos X quilômetros percorridos, volume de tráfego em cada 

link e movimentos nas intersecções.  

O Plano HMD do Metrô também se apresenta como tendo sido desenvolvido de 

acordo com as mais modernas técnicas de análise, configurando-se como um estudo 

pioneiro no Brasil ao se valer de recursos possibilitados pelos modernos computado-

res eletrônicos. Novamente, destaca-se o uso do computador eletrônico para aplica-

ção de modelos matemáticos de simulação. 

[...] pela primeira vez na América do Sul, foram utilizados os mais mo-
dernos processos de planejamento de transporte urbano, em especial 
as pesquisas de campo e modelos matemáticos preconizados pelo 
‘Bureau of Public Roads’ do Governo dos E.U.A. Foi usado também o 
computador IBM 7094 da SBC (Bureau de serviços da IBM de Nova 
Iorque) para aplicação de modelos matemáticos. (HOCHTIEF / 
MONTREAL / DECONSULT, 1969, p.13) 

 

2.3.3 Os modelos de transporte do PUB 

 

O Volume IV do PUB, específico do tema Circulação e Transportes, foi desenvolvido 

a partir dos dados obtidos na primeira grande pesquisa de transportes realizada na 

região, a Pesquisa Origem-Destino conduzida em 1967 para o planejamento do Metrô 

da capital. Tais informações encaminharam, no PUB, as projeções de viagens para o 

ano de 1990 alinhadas às práticas e técnicas de planejamento. 

No desenvolvimento das principais recomendações para o transporte, 
foram usados, para a projeção das viagens futuras, os mais modernos 
métodos de computação, permitindo tirar conclusões lógicas sobre a 
extensão e a configuração básica de um sistema de transporte funci-
onal. (SÃO PAULO, 1969, p. 250-251).  



 137 

Para cada um dos dois modelos iniciais de uso do solo formulados pelo PUB, foram 

desenvolvidas duas alternativas de redes de transportes: um sistema orientado para 

o transporte individual, que compreendia extensa rede de vias expressas combinada 

a um sistema de trânsito rápido64 (constituído pelas linhas férreas existentes e de uma 

pequena rede de Metrô); e um sistema orientado para o transporte coletivo, que con-

tava com uma menor extensão de vias expressas complementada por sistema relati-

vamente extenso de Metrô e estradas de ferro. Em todos os casos os sistemas estru-

turais deveriam ser complementados por vias arteriais, linhas de ônibus, dutos, termi-

nais de carga e de passageiros e aeroportos.  

Todavia, os volumes de tráfego resultantes dos testes realizados nesses dois primei-

ros modelos de uso do solo não se adequavam à oferta dos sistemas de transportes 

avaliados, mesmo com as duas diferenciações realizadas na orientação de sistemas. 

No Modelo 1 de uso do solo, o sistema de transporte coletivo e as vias expressas 

mostraram-se extremamente sobrecarregados, enquanto no Modelo 2 os volumes nas 

vias expressas superariam suas capacidades e diversos trechos do sistema do Metrô 

teriam demandas muito abaixo de sua capacidade. A partir disso foi elaborado um 

terceiro Modelo, acompanhado de nova alternativa de sistema de transportes, que 

resultou em volumes de transporte coletivo um pouco mais altos e volumes viários 

muito mais baixos, quando comparados com o Modelo 2. 

O resultado dessas simulações é apresentado no Plano com dados sobre produção 

de viagens, tempo médio de viagem, distribuição de frequências dos tempos de via-

gem, desenho de curvas isócronas, entre outros parâmetros típicos das práticas de 

planejamento de transporte. Entretanto, mesmo com as alterações feitas na modela-

gem de uso do solo ou na ênfase no transporte individual e coletivo, o Plano indica 

que nem mesmo a terceira proposta levaria a um cenário futuro equilibrado: tratava-

se do problema do desequilíbrio histórico na distribuição de população e empregos na 

cidade. 

Quando os volumes de tráfego foram comparados com as capacida-
des, observaram-se vários graus de sobrecarga em todas as alterna-
tivas e uma análise minuciosa revelou que os mesmos se deviam a 
grandes concentrações de população, concentrações de emprego 

 

64 O termo ‘trânsito rápido’ era uma tradução inusitada (e com potencial de interpretação equi-
vocada) do inglês ‘rapid transit’, termo que trata de transporte coletivo de massa sobre trilhos 
em vias segregadas, e não trânsito de veículos.  
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industrial, desequilíbrio entre a população e o emprego em várias 
áreas, e, acima de tudo, o volume enorme de pessoas, empregos e 
atividades socioeconômicas aglomerado em uma área relativamente 
pequena. (SÃO PAULO, 1969, p. 204-205) 

O PUB não explicita a extensão dos graus de sobrecarga verificados, mas indica que 

se concentram na área central do município, o que condicionaria o limite da implanta-

ção de soluções tanto em relação à ampliação do sistema viário quanto da participa-

ção do transporte coletivo, deixando para a população a função de buscar uma redis-

tribuição mais equilibrada. 

[...] uma vez que na parte central do sistema viário a malha prevista 
representa o máximo de vias que podem ser construídas, o problema 
das sobrecargas não será resolvido simplesmente mediante a reco-
mendação de mais vias. Nem seria realístico transferir para os trans-
portes coletivos um volume substancial das viagens por carro, visto 
que 59% de todas as viagens carregadas naquele sistema já repre-
sentam uma percentagem elevada. [...] Entretanto, diante dos conges-
tionamentos resultantes, as pessoas serão motivadas a escolher me-
lhores locais de moradia, trabalho, compras e negócios. Isso poderá 
resultar num menor número de habitantes e de proprietários de carros 
do que os projetados nas áreas sobrecarregadas. [...] Isso deverá es-
palhar os volumes de tráfego de maneira mais uniforme, em toda a 
extensão do sistema, e resultará em fluxo geral mais livre do que 
aquele indicado pelos volumes de tráfego resultantes dos testes. (SÃO 
PAULO, 1969, p. 231) 

Tendo sido preconizado que o planejamento das alternativas de transporte do Plano 

seria relacionado às densidades de população e emprego existentes ou previstas, o 

planejamento integrado encontrava aí um limite de empregabilidade – seja pela opção 

em não calibrar a distribuição das atividades urbanas na modelagem urbanística 

(ainda que o PUB recomende uma metrópole descentralizada e polinucleada), ou pela 

crença de que não poderia haver incremento na capacidade da rede de transporte 

coletivo para atender as viagens resultantes do modelo de uso do solo (acompanhado 

na insistência no predomínio do sistema de vias expressas).  
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CAPÍTULO 3:  Crescimento, crises e a revisão do planejamento 
urbano integrado 

 

3.1 Planejamento urbano e de transportes em São Paulo entre 1972 e 1995: 
do Milagre Econômico à nova economia mundial. 

3.1.1 O apogeu do crescimento econômico e a crise dos anos 1980 

 

A indústria brasileira chegou aos anos 1970 em franco crescimento, destacadamente 

após 1967, com a reestruturação dos mecanismos de financiamento público e privado 

a partir das reformas bancária65 e fiscal66 da presidência do General Humberto de 

Alencar Castello Branco (1964-1967). Em novembro de 197167, nos anos de chumbo 

da presidência do General Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), é lançado o Plano 

Nacional de Desenvolvimento (PND), buscando aproveitar a conjuntura favorável da 

economia internacional. Assim, o período entre 1969 e 1973 ficou conhecido como a 

época do Milagre Econômico brasileiro, com o PIB do país crescendo a uma taxa de 

quase 12% ao ano.  

Nesse contexto de prosperidade econômica – e com a indústria brasileira concentrada 

em território paulista68 – a população da Grande São Paulo alcançou 8,1 milhões de 

habitantes em 1970, resultado do intenso crescimento demográfico das décadas an-

teriores (5,49% a.a. nos anos 1950 e 5,85% a.a. na década de 1960). O aumento 

 

65 As reformas financeiras deste período incluíram a Lei 4.595, de 31/12/64, instituindo a re-
forma bancária; a Lei 4.380, de 21/8/64, que instituiu o Sistema Financeiro da Habitação 
(SFH); a Lei 4.728, de 14/7/65, que estabeleceu a reforma do mercado de capitais (PAULA, 
1998). 
66 A Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, instituiu o novo Sistema Tributário Nacional. 
67  Lei 5.727, de 4 de novembro de 1971.  Dispõe sobre o Primeiro Plano Nacional de Desen-
volvimento (PND), para o período de 1972 a 1974. 
68 Negri (1996, p. 141) indica que “Em 1959, São Paulo concentrava 55,6% do VTI da indústria 
de transformação industrial do país, que em 1967 subiria a 57,3% e, em 1970, a 58,1% - o 
mais elevado índice de concentração da indústria brasileira neste século”. O autor ainda des-
taca que “Entre 1970 e 1975, o produto industrial de São Paulo teve crescimento da ordem 
de 15,1% anual, duplicando seu VTI em meia década” (NEGRI, 1996, p. 152). 
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acelerado da população manteve-se a partir de então, e a RMSP chegaria a 12,6 

milhões de pessoas em 1980, quando nela se concentrava quase metade da popula-

ção do estado (25.375.199 habitantes). Isso representou uma taxa de crescimento da 

ordem de 4,46% ao ano na década de 1970, sendo mais da metade desse cresci-

mento resultante dos fluxos migratórios para a região. Associada ao incremento po-

pulacional, a área urbanizada da Grande São Paulo passou dos 874,5 km2 de 1962 

para 1.160,7 km2 em 1974; na capital, de 598,5 km2 para 678,1 km2 (SÃO PAULO, 

2006).  

Com a crescente concentração populacional na região metropolitana 
de São Paulo, em fins da década de 1960 e início da de 1970, explici-
tam-se também as primeiras manifestações do que se denominou 
‘caos urbano’: crescimento desordenado da cidade, resultando em 
maior dispêndio com transportes urbanos deteriorados, degradação 
de mananciais, poluição do ar e dos recursos hídricos, problemas 
crescentes com enchentes, deseconomias de aglomeração, etc. Pro-
blemas que assumiriam dimensão crítica durante o regime auto-
ritário, pós-1964, em que o crescimento econômico coincide com 
um significativo aumento da desigualdade. (NEGRI, 1996, p. 141, 
grifos nossos) 

Os problemas decorrentes da urbanização acelerada tomavam grandes proporções 

na região, com aumento da poluição ambiental e das deficiências no acesso a sane-

amento básico, educação e saúde69 (NEGRI, 1996). Kowarick, Brant e Camargo70 

(1976, apud LEVY, 1985, p. 71) destacam que o funcionamento do sistema viário tam-

bém era crítico, dado que o número de veículos na capital havia crescido, entre 1960 

e 1974, de 120.000 para quase 1.000.000 unidades. Por modo coletivo, a população 

comprometia 11,5% do salário em 197071 – sendo que o gasto em transporte 

 

69 Como exemplo, as taxas de mortalidade infantil, que haviam diminuído nas duas décadas 
anteriores, voltaram a se elevar entre 1960 e 1973, e a subnutrição atingia 52% da população 
da capital e era a causa de 28% dos óbitos de pessoas com menos de um ano de vida 
(KOWARICK, 1982, apud LEVY, 1985, p. 70). 
70 KOWARICK, Lúcio; BRANT, Vinicius Caldeira; CAMARGO, Cândido Procópio de (orgs.). 
São Paulo 1975: crescimento e pobreza. São Paulo: Loyola, 1976. 
71 Arantes (2009, p. 116) indica que esse fenômeno é “resultante de uma urbanização base-
ada na casa própria (em vez do aluguel), que tende a fixar o trabalhador no bairro, no mesmo 
momento em que ocorre a intensificação da mobilidade do emprego. Ou seja, a transformação 
do trabalhador em pequeno proprietário tornou-se fonte adicional de dificuldades de vida”. 
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representava 2,9% do salário em 1958 (KOWARICK; BRANT; CAMARGO72, 1976, 

apud ARANTES, 2009, p. 116).  

Arantes (2009, p. 116) indica ainda que esse fenômeno é “resultante de uma urbani-

zação baseada na casa própria (em vez do aluguel), que tende a fixar o trabalhador 

no bairro, no mesmo momento em que ocorre a intensificação da mobilidade do em-

prego”. Todavia, mesmo com a ampliação da transformação de trabalhadores em pe-

quenos proprietários urbanos, a precariedade das condições habitacionais aumen-

tava: somente no Município de São Paulo, 130.000 pessoas viviam em favelas em 

1975, número que chegaria a 500.000 em 1980. No mesmo período, os moradores de 

cortiços na capital passam de 615.000 para 800.000 (KOWARICK73, 1982, apud 

LEVY, 1985, p. 70).  

O crescimento industrial do país chegou a 15,8% em 1973, mas a partir daí inicia-se 

um período de desaceleração, com o setor secundário crescendo 8,4% em 1974 e 

4,5% em 1975, acompanhando quedas no ritmo de crescimento do PIB. Os sinais de 

esgotamento do modelo econômico do regime militar começavam a surgir, e a desa-

celeração da economia vai se estender por todo o período de 1974 a 1980 (NEGRI, 

1996). As exportações perdem a intensidade e a dívida externa começa a se tornar 

uma ameaça – especialmente pela grande elevação dos preços do petróleo devido 

aos eventos74 de 1973 e, ainda mais após o choque de 1979, que provocaram grande 

crise mundial (LEVY, 1985).  

A crise econômica minava as bases de financiamento público dos gastos sociais do 

Welfare State nos países ocidentais devido aos déficits fiscais associados à diminui-

ção das receitas em um contexto de queda de atividade econômica. Além disso, o 

aumento do desemprego e de processos inflacionários elevavam as despesas 

 

72 KOWARICK, Lúcio; BRANT, Vinicius Caldeira; CAMARGO, Cândido Procópio de (orgs.). 
São Paulo 1975: crescimento e pobreza. São Paulo: Loyola, 1976. 
73 KOWARICK, Lucio. O Preço do Progresso: Crescimento Econômico, Pauperização e Es-
poliação Urbana. In: MOISES, J.A. et al. Cidade, Povo e Poder. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1982. 
74 Em 1973, os países do Oriente Médio diminuíram a produção de petróleo, elevando o preço 
do barril de US$ 2,90 para US$ 11,65 em apenas três meses, impactando fortemente a eco-
nomia brasileira – então dependente do petróleo importado – e a balança comercial do país. 
A importação de petróleo bruto no Brasil em 1970 totalizava US$ 236,1 milhões (9,4% do valor 
total das importações) e chegaria a US$ 9.844,1 milhões em 1980 – o que representava 42,9% 
do total de importações (BARAT e NAZARETH, 1984). 
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públicas, de modo que os Estados se tornavam cada vez mais impossibilitados de 

atender às demandas de suas sociedades. Tal contexto tornou-se propício a questio-

namentos sobre o papel do Estado na economia, especialmente no aspecto da cen-

tralização e da burocratização excessivas, de modo que as políticas econômicas key-

nesianas começam a dar espaço a abordagens mais neoliberais. 

A performance de baixo crescimento com aceleração inflacionária e 
desequilíbrios financeiros dos Estados parece ter gerado um conflito 
entre política econômica e política social destruindo aquele ‘círculo vir-
tuoso do pós-guerra’. Mais ainda, parece ter sido definitivamente aba-
lado o consenso quanto à possibilidade de se assegurar o crescimento 
econômico conjugado com a tentativa de contra-restar a tendência à 
desigualdade e injustiça sociais através de transferências de renda e 
gastos de governos. Do mesmo modo, pareceria ter diminuído a 
crença na capacidade de gerenciamento, pelo Estado, dos vários de-
sequilíbrios, dado o declínio mesmo da capacidade de governar, seja 
por envelhecimento dos mecanismos de política, seja pela profunda 
crise de confiança que afeta a relação governantes-governados 
(DRAIBE e HENRIQUE, 1988, p. 54-55) 

No Brasil, os esboços limitados de implantação de um Welfare State e de políticas 

keynesianas – que inspiraram os planos urbanos elaborados (e não implantados) no 

início da década de 1970 – mostraram-se incapazes de resistir à crise que se instalou 

nos anos 1980, mesmo com significativo crescimento da economia no período ante-

rior. Nesse sentido, Negri (1996, p. 144) destaca que o PIB nacional havia aumentado, 

entre 1940 e 1980, à média de 6,9% ao ano, período em que a renda per capita foi 

multiplicada por cinco – ainda que fortemente marcada pela desigualdade social. A 

década de 1980 inicia-se, entretanto, com uma conjuntura de recessão e elevação do 

desemprego até então inédito no Brasil, com a produção industrial estagnando-se. 

Durante a década de 1980 a indústria brasileira teve um desempenho 
considerado sofrível, resultado das políticas de ajuste macroeconô-
mico do início da década e da trajetória da inflação crônica do seu 
final. A taxa de crescimento do período foi bem inferior à da década 
anterior, mas houve decréscimo absoluto do produto industrial [redu-
ção de 6,4%], com crescimento única e exclusivamente na indústria 
extrativa, basicamente devido ao petróleo. (NEGRI, 1996, p. 154) 

 

3.1.2 Crise industrial na RMSP 

 

A crise brasileira do início da década de 1980 foi fortemente sentida na indústria da 

RMSP, especialmente no Município de São Paulo – que teve o valor real de sua 
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transformação industrial reduzido em 7,9% no período de 1980 a 1985 (NEGRI, 1996). 

Se em 1970, somente a capital e a região do ABC respondiam juntos por 38% do VTI 

nacional, essa participação – já reduzida a 27,3% em 1980 – chegaria a 20,9% em 

1985 (ACCA, 2006), muito associada também às medidas de descentralização produ-

tiva promovidas pelo governo federal desde 1971 e ao fortalecimento dos movimentos 

sindicais na região. Contudo, relaciona-se muito às deseconomias de aglomeração 

que afetavam a indústria na metrópole – legislação ambiental, congestionamentos, 

custo da mão de obra e da terra.   

Com o crescimento da cidade, elevavam-se os custos locacionais para todas as ativi-

dades produtivas, de modo que somente as empresas que necessariamente precisa-

vam das vantagens de aglomeração oferecidas por centros maiores – e que conse-

guissem arcar com custos mais elevados pela natureza especializada de suas ativi-

dades – mantêm-se na cidade. Assim, as deseconomias urbanas associam-se a um 

período de transformação da antiga metrópole industrial em centro financeiro do país, 

polo de atividades econômicas em que se desenvolvem serviços cada vez mais es-

pecializados (AZZONI, 1986).  

Para a indústria, entretanto, a capital paulista ainda oferecia economias de aglomera-

ção relevantes (economias de escala, localização e urbanização) mas que, de acordo 

com Azzoni75 (1986, apud NEGRI, 1996), assumiriam uma dimensão regional. As van-

tagens oferecidas pela concentração populacional e de serviços na metrópole teriam 

um efeito dilatado no território paulista, e não somente nas áreas urbanizadas da Re-

gião Metropolitana de São Paulo. Assim, a metrópole torna-se um ‘centro aglomera-

tivo’ da indústria paulista, de modo que as áreas no anel em volta da RMSP desen-

volvem-se em estreita relação com a capital e suas economias de aglomeração, mas 

sem os altos custos locacionais do centro. Negri explica o conceito de Azzoni (1986) 

sintetizando que  

a atração regional transcende o âmbito do urbano, enquanto os custos 
locacionais são basicamente urbanos [...] ‘longe de constituir-se um 
sinal de reversão da polarização, o fenômeno observado em São 
Paulo estaria mais próximo de um espraiamento da indústria dentro 
da área mais industrializada do país, em um processo do tipo ‘descon-
centração concentrada’. Seria aproximadamente um tipo de 

 

75 AZZONI, Carlos Roberto. A lógica da dispersão da indústria no estado de São Paulo. Estu-
dos Econômicos, São Paulo, IPE-USP, 1986, n.16 (Especial) 
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suburbanização das atividades industriais em âmbito mais abran-
gente, o que é possível pelas oportunidades abertas pelo desenvolvi-
mento tecnológico, em um sentido amplo, para separação das ativida-
des produtivas das atividades de comando empresarial’. (NEGRI, 
1996, p. 17) 

Dessa maneira, as economias de aglomeração (especialmente as de urbanização) da 

RMSP estendem-se para além da metrópole, tornando-se economias de regionaliza-

ção que afetam as cidades num raio de cerca de 150 quilômetros76 a partir da RMSP. 

Esse conjunto de cidades forma então um ‘campo aglomerativo’ com poucas diferen-

ças quanto às economias de aglomeração, mas com custos locacionais distintos de 

acordo com o tamanho das cidades – que passam a atrair atividades econômicas mais 

diversificadas. Esse processo de espraiamento da indústria da Região Metropolitana 

de São Paulo para o seu entorno – a ‘desconcentração concentrada’ que Azzoni77 

(1986, apud NEGRI, 1996, p.17) indicou ter ocorrido na década de 1970 em São Paulo 

– aprofunda-se na década de 1980 e provoca transformações também dentro do ter-

ritório metropolitano a partir de então. 

De um lado, diversos espaços destinados à produção industrial na metrópole tornam-

se ociosos, fazendo com que os planos urbanos começassem a incluir em suas pautas 

o tema da renovação urbana (como nos corredores urbanos de nível Metropolitano do 

PMDI, juntos às ferrovias nos grandes vales da metrópole). Por outro lado, ganha 

força a demanda pela implantação de infraestruturas que permitam melhorar a articu-

lação física entre a RMSP e o território que influencia diretamente.  

Nesse quadro, as relações internas à metrópole também demandam novas estruturas, 

dado o ganho de complexidade e de densidade da ocupação residencial periférica. 

Baltrusis & Ottaviano (2009) e Nobre (2011) indicam então um novo patamar do es-

praiamento da área urbanizada da metrópole associado à implantação de loteamentos 

e condomínios residenciais para renda média nos municípios a oeste da capital, já a 

partir da década de 1970. Tais processos ocorrem em Barueri, Carapicuíba, Cotia e 

 

76 Esse território será objeto formal de estudos pela Emplasa a partir de 1992, denominado 
‘Região de Planejamento de Interesse Metropolitano’, ‘Complexo Metropolitano Expandido’ 
ou ‘Macrometrópole’ (SÃO PAULO e EMPLASA, 1992) 
77 AZZONI, Carlos Roberto. A lógica da dispersão da indústria no estado de São Paulo. Estu-
dos Econômicos, São Paulo, IPE-USP, 1986, n.16 (Especial) 
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Embu apoiados pelas rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco, que ligam a capital 

ao interior.  

Contudo, persistem as deficiências herdadas do período anterior da cidade industrial 

(a desigualdade social e a precariedade da urbanização) e a falta de adequação física 

da cidade às suas funções de principal centro econômico brasileiro – especialmente 

em sua infraestrutura de transportes. Tudo isso ocorria em um contexto que já vinha 

sendo marcado, desde meados dos anos 1970, por críticas aos enfoques tecnocráti-

cos e funcionais do planejamento que formulavam as respostas aos problemas urba-

nos acumulados, conforme tratado a seguir. 

 

3.1.3 A crítica ao enfoque tecnocrático do planejamento urbano e de transporte 

 

Vallejo (2015) indica que a crise econômica mundial associada aos choques do petró-

leo evidenciou quão pródigos eram os grandes investimentos em infraestruturas que 

promoviam a expansão urbana, tanto do ponto de vista dos custos financeiros das 

obras quanto de consumo exagerado do solo e de recursos energéticos. Além disso, 

o acirramento da desigualdade social e os resultados negativos dessas infraestruturas 

na paisagem urbana ganhavam contornos crônicos, provocando reações quanto à 

forma estabelecida de planejamento e intervenção nas cidades. Verifica-se então um 

movimento geral de crítica aos enfoques tecnocráticos e funcionais do planejamento 

ao longo da década de 1970, tanto por parte dos técnicos envolvidos na atividade 

quanto por novos movimentos sociais urbanos, que pressionam por mudanças nos 

rumos dessa atividade em São Paulo depois dos grandes planos integrados tratados 

no Capítulo 2. 

Na transição da década de 1960 para 1970, houve um aumento no 
mundo dos movimentos contrários não só ao modelo de planejamento 
vigente de incentivo às autopistas, que representava a destruição das 
cidades, mas também ao planejamento tecnocrático que a justificava. 
Esses movimentos urbanos, um fenômeno novo na tradição reivindi-
catória das classes populares, deram um salto qualitativo em suas exi-
gências. Além de moradia, emprego e transporte, passaram a reivin-
dicar o seu ‘direito à cidade’. (VALLEJO, 2015, p. 263) 

A reinvindicação pelo ‘direito à cidade’ nos movimentos sociais urbanos foi influenci-

ada pelo trabalho de Henri Lefebvre (‘O direito à cidade’, 1968), que coloca a vida 
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cotidiana na cidade como arena da luta política (LEFEBVRE, 1969), e posteriormente 

pelos de Manuel Castells (‘A questão urbana’, 1972), tratando do papel dos movimen-

tos sociais pela luta por acesso a equipamentos de consumo coletivo (CASTELLS, 

2000), e de David Harvey (‘A justiça social e a cidade’, 1973), que propõe um urba-

nismo humanizante (HARVEY, 1980).  

Destacava-se, a partir da obra desses intelectuais, que as pautas funcionais e setori-

ais excluíam o papel fundamental dos conflitos nas cidades, e que a urbanização, 

mais do que um modo de organização espacial de população, era essencialmente a 

expressão de um sistema de valores. Emergia assim uma concepção de planejamento 

urbano que se preocupava em recuperar a cidade já construída por meio de novos e 

diferentes instrumentos urbanísticos (VALLEJO, 2015). 

Essas ideias conquistaram a imaginação de planejadores, arquitetos, 
advogados e cientistas sociais, que promoveram os movimentos soci-
ais urbanos e acabaram se tornando líderes de Ongs e de governos 
locais. (HOLSTON78, 2013, p. 438, apud TAVOLARI, 2016) 

Arantes (2009, p. 126) trata da influência dessas ideias em intelectuais79 em São 

Paulo ainda nos anos 1970, indicando que havia uma opção política por essa aborda-

gem, de modo a “caracterizar a emergência de um novo sujeito político – o cidadão 

organizado em associações territoriais e movimentos urbanos – e de propor políticas 

públicas mais democráticas, prevendo o fim do regime militar”. Buscava-se, assim, 

orientar as ações institucionais e das organizações da sociedade civil no enfrenta-

mento dos atrasos e da desigualdade que marcavam a metrópole, à luz de temas 

como migração, especulação e ganhos imobiliários, autoconstrução de moradias, re-

lações de produção, cultura urbana, pobreza, transportes, produção habitacional e 

expansão periférica.  

Esse ideário ganha espaço nos meios acadêmicos e movimentos sociais, mas só che-

gará com consistência aos órgãos públicos que desenvolvem planos urbanos quando, 

após a redemocratização, forem ocupados por administrações progressistas na se-

gunda metade da década de 1980. Assim, a revisão dos documentos do planejamento 

 

78 HOLSTON, James. Cidadania insurgente. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 
79 Arantes (2009) cita trabalhos de intelectuais como Francisco de Oliveira, Lúcio Kowarick, 
Vinicius Caldeira Brant, Cândido Procópio de Camargo, Ermínia Maricato, Raquel Rolnik, Na-
bil Bonduki, Rodrigo Lefévre, Paul Singer e Gabriel Bolaffi. 
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integrado produzidos em São Paulo no início dos anos 1970 (PMDI e PDDI) resultará 

em planos com críticas ainda incipientes ao modo de operação do planejamento até 

então adotado.  

Tanto no Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado – Revisão e Atualização 

(PMDI-II), quanto no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São 

Paulo II (PDDI II), ambos de 1982, os novos posicionamentos não estarão associados 

aos temas do direito à cidade, mas sim aos efeitos das crises econômicas e fiscais na 

RMSP e às dificuldades da administração pública em planejar e coordenar ações in-

tegradas no enfrentamento dos desafios técnicos e políticos cada vez mais complexos 

do funcionamento do organismo metropolitano.  

 

3.1.4 A revisão do planejamento integrado em São Paulo 

 

A frustração quanto aos resultados da abordagem ampla e integrada dos planos do 

início dos anos 1970 em São Paulo revela-se, no início da década de 1980, nos do-

cumentos produzidos como revisões80 do PMDI (pelo Governo do Estado de São 

Paulo) e do PDDI (pela prefeitura da capital). Primeiramente, acumulavam-se os atra-

sos na implantação de variadas infraestruturas, motivados pelo descolamento das 

mesmas com a real capacidade de ação municipal, ou porque não haviam logrado 

consenso político. Ainda que a Linha Norte-Sul do metrô estivesse em implantação81, 

a rede de vias expressas não foi viabilizada (embora diversas avenidas e infraestru-

turas tenham sido construídas no período82) e os modelos planejados para a estrutu-

ração da cidade não foram adotados pelos governos ao longo da década – exceto 

 

80 Todas essas revisões são produzidas internamente às esferas de governo estadual e mu-
nicipal, sem consultorias externas. 
81 Em 1974 o Metrô iniciou a sua operação comercial, no trecho Jabaquara – Vila Mariana da 
Linha 1-Azul (Norte-Sul), estendido em 1975 até a Estação Liberdade e em 1978 à Estação 
Sé. Em 1979, já funcionava o primeiro trecho da Linha 3-Vermelha (Leste-Oeste) entre Sé e 
Brás, prolongado até Bresser em 1980 e Tatuapé em 1981.  
82 Acerca das diversas obras viárias dos anos 1970, Vasconcellos (1999, p. 181) considera 
que “é importante observar que o conjunto de vias e estruturas ampliadas ou construídas não 
caracteriza uma rede de vias expressas, como aquela imaginada no início da década de 70 e 
não concretizada, mas um conjunto de ajustes, ligações e ampliações de uma rede viária 
básica já delineada na sua maior parte, mas ainda frágil e descontínua”.  
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pelo Zoneamento, esse sim, institucionalizado e incrementado em todo o período 

(FELDMAN, 2005).  

Emergiram ainda, após o choque do petróleo de 1973 e da crise mundial dele decor-

rente, resistências aos investimentos vultosos em sistema viário – protagonistas dos 

planos integrados – tendo em vista tanto os recursos necessários para sua implanta-

ção e seus efeitos nocivos à paisagem urbana, quanto a dependência energética do 

petróleo associada ao transporte individual motorizado. O agravamento das desigual-

dades sociais e da expansão urbana descontrolada eram cada vez mais visíveis, prin-

cipalmente a questão habitacional, e vinha acompanhado por sinais do esgotamento 

do modelo econômico do regime militar, inflação e crise fiscal. As deseconomias de 

aglomeração para a atividade industrial na RMSP aumentavam e surgiam os primeiros 

sinais de alteração da lógica produtiva regional – resultados da incipiente relocação 

da atividade industrial fora da metrópole e do papel crescente do setor terciário na 

cidade. 

Nesse contexto, o planejamento metropolitano em São Paulo ganha em complexi-

dade, com a criação e recriação de instituições dedicadas ao tema, mas que enfren-

tam dificuldades políticas de operação e buscam novas formas de realizar seus pla-

nos. O período será marcado também pela implementação e reconfiguração de ór-

gãos setoriais dedicados aos transportes metropolitanos, que ganham espaço privile-

giado no processo de planejamento urbano, conforme tratado na análise do PMDI-II, 

a seguir.  

 

O Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado – Revisão e Atualização (1982) 

No Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), de 1971, brevemente comen-

tado no início do item 3.1.1, o governo federal planejou políticas de investimentos na 

infraestrutura econômica e social nas principais regiões brasileiras, buscando enfren-

tar os problemas que a urbanização deficiente criava, mas também desconcentrar e 

descentralizar as atividades produtivas no território nacional. Propunha-se, nesse sen-

tido, “instituir as primeiras regiões metropolitanas do país, principalmente o Grande 

Rio e a Grande São Paulo, como mecanismo coordenador da atuação dos governos 
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federal, estadual e municipal” (BRASIL, 1971, p. 26) – o que ocorreria com a Lei Fe-

deral Complementar no 14, de 197383.  

Em 197484, essa diretriz nacional de coordenação territorial do desenvolvimento foi 

aprofundada na Região Metropolitana de São Paulo com a criação, pelo executivo 

paulista, do Sistema de Planejamento e Administração Metropolitana (Spam), vincu-

lado à Secretaria de Economia e Planejamento, em substituição ao antigo Grupo Exe-

cutivo da Grande São Paulo (Gegran). A Empresa Metropolitana de Planejamento da 

Grande São Paulo S.A. (Emplasa) tornou-se o órgão técnico e executivo da política 

metropolitana do Spam e seria responsável a partir de então pelos planos e projetos 

na escala da metrópole, como a Lei de Proteção aos Mananciais85 e a Lei de Zonea-

mento Industrial86. 

Em 197787 os órgãos do Spam foram alocados na Secretaria de Estado dos Negócios 

Metropolitanos (SNM), na qual foram criados88 o Sistema Metropolitano de Transpor-

tes Urbanos e a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. 

(EMTU)89. Em 197890 a Prefeitura de São Paulo deixou de manter o controle acionário 

da Companhia do Metrô, associando-a ao Sistema Metropolitano de Transportes Pú-

blicos de Passageiros da Região Metropolitana da Grande São Paulo – portanto, à 

 

83 A Lei Federal Complementar no 14, 1973, nos termos do artigo 164 da Constituição Federal 
de 1967, institucionalizou as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Ale-
gre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza, com a fixação de normas federais de ges-
tão metropolitana. A Região Metropolitana do Rio de Janeiro seria criada somente pela Lei 
Complementar no 20, de 1o de julho de 1974, após a fusão dos antigos estados do Rio de 
Janeiro e da Guanabara. 
84 Lei Complementar de São Paulo no 94, de 29 de maio de 1974, regulamentada pelo Decreto 
nº 6.111/1975. O SPAM era formado pelo Conselho Consultivo - Consulti, pelo Conselho De-
liberativo - Codegran, pelo Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento - Fumefi, 
pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos S.A. – EMTU, e pela Empresa Metropo-
litana de Planejamento da Grande São Paulo S.A. – Emplasa. 
85 Lei Estadual 898/1975,  
86 Lei Estadual 1.817/1978. 
87 Lei Complementar nº 144, de 22 de setembro de 1976, regulamentada pelo Decreto no 
10.951, de 13 de dezembro de 1977. 
88 Lei nº 1.492, de 13 de dezembro de 1977, regulamentada pelo Decreto no 11.575, de 16 de 
maio de 1978. 
89 O Decreto Estadual nº 15.319 viria a incorporar a EMTU à Emplasa em 1980. 
90 Lei no 8.830, de 12 de dezembro de 1978. 
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SNM. Em 1988, a SNM passou a denominar-se Secretaria de Habitação e Desenvol-

vimento Urbano (SHDU), mantendo o transporte e o planejamento metropolitanos en-

tre suas competências até 1991, quando foi criada a Secretaria de Transportes Me-

tropolitanos91 (STM) e os órgãos do Spam passaram para a Secretaria de Planeja-

mento e Gestão92. Portanto, durante toda a década de 1980, tanto o planejamento 

metropolitano (órgãos do Spam) quanto as principais empresas responsáveis pelo 

transporte nessa escala93 (EMTU e Metrô) estavam alocados em uma única secreta-

ria. 

Nesse contexto institucional, a Emplasa elaborou, no início da década de 198094, uma 

revisão do PMDI de 1971 que resultou em um novo plano de desenvolvimento para a 

região, o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado – Revisão e Atuali-
zação 1981/82 (PMDI-II). Concluído em dezembro de 198295, na gestão do Governa-

dor José Maria Marin96 (1982-1983), envolveu reuniões de estudo realizadas pela Em-

plasa desde 1977 com o objetivo de atualizar o PMDI original, constituindo o “escrutí-

nio detalhado do conjunto de diretrizes e proposições constantes do PMDI em sua 

 

91 Lei nº 7.450, de 16 de julho de 1991. 
92 O Decreto no 33.130, de 15 de março de 1991, vinculou à Secretaria de Planejamento e 
Gestão o Conselho Consultivo Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Grande São 
Paulo - CONSULTI, o Conselho Deliberativo da Grande São Paulo - CODEGRAN; a Secreta-
ria do Conselho Consultivo Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Grande São 
Paulo e do Conselho Deliberativo da Grande São Paulo; o Fundo Metropolitano de Financia-
mento e Investimento - FUMEFI, e a Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São 
Paulo S.A. - EMPLASA. 
93 É relevante destacar, entretanto, que os trens de subúrbio operados pela CBTU e FEPASA 
não estavam sob responsabilidade da SNM. Somente com a criação da CPTM em 1992 esse 
modo de transporte vincula-se a uma secretaria estadual dedicada à metrópole – a Secretaria 
de Transportes Metropolitanos.  
94 A revisão do PDDI vinculava-se à diretriz do Decreto Federal nº 85.916, de 15 de abril de 
1981, em cujo Art. 2º indica que “Os investimentos e incentivos da Administração Pública 
Federal, direta e indireta, a serem aplicados nas Regiões Metropolitanas serão previamente 
compatibilizados com os planos metropolitanos de desenvolvimento” (SÃO PAULO; 
EMPLASA, 1994). 
95 O PMDI-II, em sua versão preliminar, foi aprovado pelo Codegran, mas sua versão final não 
chegou a ser apreciada (SÃO PAULO; EMPLASA, 1994). 
96 Marin havia sido vice-governador de 1979 a 1982, na gestão de Paulo Maluf – que renunciou 
ao cargo para disputar as eleições para deputado federal, deixando Marin como governador 
por dez meses. 
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versão original” (SÃO PAULO; EMPLASA, 1981, p. 16)97, à luz da recessão econô-

mica mundial que o próprio plano destacava naquele momento:  

A conjuntura em que ingressou a economia brasileira a partir de mea-
dos da década de 70, portanto, logo após a elaboração do PMDI ori-
ginal, ensejou fortes e bruscas reversões de expectativa. Passou-se 
de um clima quase de euforia que caracterizara, ao final da década de 
60 e início da década de 70, o quadro de perspectivas de desenvolvi-
mento econômico do país, para um quadro caracterizado por uma pro-
blemática crescente e de difícil controle. Caracterizou-se, logo, o fenô-
meno conotado como ‘crise do modelo de desenvolvimento’ que fora 
adotado pelo país com maior ênfase a partir do 2º após-guerra e com 
expressão mais acentuada nos períodos finais das décadas de 60 e 
70, respectivamente. (SÃO PAULO; EMPLASA, 1982, p. 53-54, grifos 
nossos) 

Assim, a revisão procedeu a avaliações acerca da validade e pertinência das propos-

tas do PMDI original, ainda que apenas em alguns setores de análise, tendo em vista 

as limitações financeiras daquele momento de ‘reversões de expectativa’. O PMDI-II 

dedica, de fato, grande parte de suas apreciações aos desafios então enfrentados na 

gestão metropolitana, especialmente quanto à “ausência de um regime definido e es-

pecífico para aprovação, implementação e controle das diretrizes metropolitanas [...] 

[mas marcado por] centralização excessiva do processo de decisão” (SÃO PAULO; 

EMPLASA, 1982, p. 172). Nesse sentido, o documento considera que há grandes im-

passes para o planejamento metropolitano: 

Do ponto de vista jurídico-institucional, a superação de todos os pro-
blemas que embaraçam o Sistema de Planejamento e Administração 
da Região Metropolitana de São Paulo supõe, em primeiro lugar, uma 
iniciativa política no sentido de revitalizar o sistema atual com aprovei-
tamento efetivo de todas as suas potencialidades, pelo Estado, a partir 
do cumprimento da legislação vigente. (SÃO PAULO; EMPLASA, 
1982, p. 174) 

Tendo como horizonte temporal o ano de 1990, quando se projetava que a população 

metropolitana chegaria a 17.477.831 habitantes98, o PMDI-II elabora proposições ge-

rais de políticas de desenvolvimento econômico e social99 – em muitos casos, bas-

tante genéricas – e de uso do solo, com definição de áreas para expansão urbana, 

 

97 O documento citado, de 1981, é elemento preparatório da elaboração final do PMDI-II em 
1982.  
98 O Censo IBGE de 1991 contabilizaria 15.444.941 habitantes na RMSP. 
99 Fomento às atividades produtivas (setores primário, secundário e terciário), saúde, educa-
ção, lazer, abastecimento e habitação (SÃO PAULO e EMPLASA, 1982). 
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áreas agrícolas e áreas de proteção ambiental100. Para a infraestrutura regional bá-

sica, entretanto, elenca proposições mais específicas para energia, recursos hídricos, 

saneamento e transportes – sendo esse último objeto de maior detalhamento de dire-

trizes que as demais, propondo:  

Consolidar um sistema de transportes de nível metropolitano para 
a Região que atenda às necessidades de ligação entre seus polos de 
desenvolvimento e apresente características físico-operacionais ade-
quadas aos fluxos de transporte coletivo, de carga e individual, abran-
gendo como pontos principais: 

- estabelecimento de um sistema de ônibus de média capacidade 
que se equipare aos sistemas sobre trilhos quanto à sua função estru-
turadora e que se articule àqueles através de terminais de integração, 
compondo assim um sistema estrutural de transporte coletivo;  

- estabelecimento de sistema de terminais rodoviários de passagei-
ros atendendo às viagens de média e longa distância; 

- ampliação e desenvolvimento dos programas de modernização do 
sistema ferroviário suburbano inclusive nos aspectos de material 
rodante, via permanente, sinalização e integração com os demais mo-
dos de transporte;  

- estabelecer um sistema tarifário de abrangência metropolitana 
que, além de completar e assegurar a integração física e operacional 
do Sistema de Transporte Coletivo, permita a adoção de políticas de 
fundo social na fixação dos valores das tarifas;  

- criar um sistema integrado de cargas, estabelecendo uma política 
de rotas e terminais para distribuição e coleta de mercadorias compa-
tíveis com a Região;  

- prover uma instrumentação jurídico/institucional que permita a 
implementação do Sistema de Transportes a nível metropolitano, de 
forma a garantir sua organização, operação e funcionalidade. (SÃO 
PAULO; EMPLASA, 1982, p. 100-101, grifos nossos) 

Assim, do ponto de vista dos transportes coletivos, o PMDI-II aponta para ações ope-

racionais (sistema integrado de cargas, instrumentação jurídica e institucional para 

gestão da rede, sistema tarifário metropolitano) e implantação de infraestruturas 

 

100 Propostas especialmente relacionadas à Lei de Proteção aos Mananciais de 1975 
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(sistema de ônibus de média capacidade101, modernização do sistema ferroviário su-

burbano102 e terminais rodoviários de passageiros103).  

Todavia, entre suas ‘Proposições Específicas’, não chega a propor desenho de redes 

de transporte ou linhas prioritárias, adotando uma rede de corredores de ônibus, trens 

e metrôs sem mencionar qualquer tipo de detalhamento de projeto (traçado, horizonte 

de implantação, estudo prévio) ou operacional (demanda, capacidade), ou mesmo ex-

plicar a que plano ou projeto anterior se refere. A única espacialização apresentada 

da rede de transporte é a reproduzida na Figura 26, que distingue, sem muitas infor-

mações, os corredores previstos de transporte coletivo sobre pneus e trilhos.  

As diretrizes para os transportes constantes do PMDI-II (especialmente a rede de tró-

lebus) associam-se a estudos que vinham sendo feitos desde o final da década de 

1970: o Estudo do Sistema de Transporte Urbano de Passageiros da RMSP (Sis-
tran), desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo entre 1974 1976, e atualizado para 

o âmbito metropolitano entre 1978 e 1979 pela EMTU na proposta da Rede Metropo-

litana de Ônibus (RMO); e o Plano Integrado de Transportes (PIT), de 1976, formu-

lado em convênio entre Secretaria Municipal de Transportes (SMT104), Departamento 

 

101 Proposta concretizada em dezembro de 1988 com a conclusão do primeiro trecho do Cor-
redor ABD (operado pela EMTU, com trólebus) entre os Terminais Metropolitanos Ferrazópo-
lis (São Bernardo do Campo) e São Mateus (São Paulo), passando por Santo André. Em 
outubro de 1990 foi inaugurado o trecho entre os terminais São Bernardo, Piraporinha, Dia-
dema e Jabaquara, totalizando 33 quilômetros de corredores. Em julho de 2010 mais 12 qui-
lômetros na extensão foram concluídos entre Diadema e a Estação Berrini da CPTM, em São 
Paulo. 
102 Essa modernização só começaria de fato a ocorrer com a criação da Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos – CPTM, em 1992. 
103 O PMDI-II não lista quais seriam esses terminais, nem em quais municípios seriam insta-
lados. É possível que tenham sido adotadas as proposições do Plano Integrado de Terminais 
de Passageiros – Piterp, elaborado pela Companhia do Metrô e pelo Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem – DNER em 1978 (SILVEIRA, 2011), prevendo-se 3 terminais na 
RMSP (Jabaquara, Tietê e Barra Funda). O Terminal Intermunicipal do Jabaquara já havia 
sido inaugurado em 1977, o Terminal Interestadual do Glicério em 1978 (temporário), e em 
maio de 1982 o Terminal Rodoviário do Tietê já estava em funcionamento (todos então ope-
rados pela Companhia do Metrô). Assim, após o PMDI-II, na capital, seria implantado somente 
o Terminal Intermodal da Barra Funda, em 1988. 
104 Criada em 1967, a SMT havia sido reestruturada pela Lei 7.698 de 24 de fevereiro de 1972. 
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do Sistema Viário (DSV), Companhia Municipal de Transportes Coletivo (CMTC)105, e 

Companhia do Metrô.  

 
Figura 26: Estrutura urbana adotada pelo PMDI-II. 
Fonte: SÃO PAULO, 1982. 

 

105 O Decreto-Lei Municipal nº 365, de 10 de outubro de 1946, constituiu a Companhia Muni-
cipal de Transportes Coletivo (CMTC) como uma empresa de prestação de serviços de trans-
porte público na cidade de São Paulo no prazo de 30 anos. No ano seguinte, a prefeitura 
transferiu o patrimônio da São Paulo Tramway Light and Power Company Limited, até então 
responsável pelos transportes coletivos na cidade, para a CMTC. A concessão foi renovada 
pela Lei nº 8.424, de 18 de agosto de 1976, e regulamentada pelo Decreto nº 14.621/1977.  
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O Sistran tinha como diretrizes a prioridade para o transporte coletivo nos novos in-

vestimentos e no uso do sistema viário existente, inclusive com restrições ao uso do 

automóvel em áreas centrais, além de promover coordenação dos investimentos e da 

operação do sistema de transporte coletivo com integração física e tarifária. Reco-

mendava ainda utilizar recursos obtidos junto aos usuários de automóveis para o fi-

nanciamento dos investimentos viários. Abordava também a necessidade de indução 

do desenvolvimento urbano nas áreas já servidas de infraestrutura, e evita-lo nas 

áreas da metrópole não compatíveis à urbanização, especialmente junto aos manan-

ciais na região sul e reservas ao norte (ANTP, 2012). 

Silveira (2011) indica que o Sistran havia elaborado uma reorganização do sistema de 

transporte coletivo por ônibus, tendo como base a implantação de uma rede de 33 

linhas estruturais de trólebus, em corredores exclusivos, simulados em um modelo de 

transporte inovador. Desde os estudos do Geipot para o Pequeno Anel Viário já se 

utilizavam em São Paulo modelos tradicionais de transporte para teste de alternativas 

de redes, previsão de demanda de viagem e alocação de tráfego. Entretanto, Lopes 

e Pietrantonio (2010) ressaltam que o Sistran desenvolveu o primeiro modelo inte-

grado de uso do solo e transportes106 para simulação de redes de transporte na me-

trópole – pioneiro inclusive internacionalmente.  

Já o PIT enfatizava a necessidade de integração física, operacional e tarifária de toda 

a rede multimodal de transportes, formando um sistema hierarquizado. Propunha-se 

que o Metrô desempenhasse o papel estrutural mais importante na rede107, “em torno 

do qual todo o sistema deveria ser organizado, com a inclusão de terminais de trans-

ferência junto às estações e organização de linhas alimentadoras, tudo de forma arti-

culada como estava previsto no Sistran” (SILVEIRA, 2011, p. 144). No PIT aparece, 

pela primeira vez na cidade, a recomendação de segregação de faixas para o trans-

porte coletivo, subsidiada por experiências realizadas nos Estados Unidos (ANTP 

2012). 

 

106 A distinção entre os modelos de transporte tradicionais e os integrados é tratada na Sube-
ção 3.3.1. 
107 O primeiro trecho do Metrô, entre Jabaquara e Vila Mariana, estava operando desde 1974 
com capacidade ociosa de 75%, já que sua integração aos demais meios de transporte ainda 
não tinha sido efetuada (SÃO PAULO e SMT, 2004) 
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Se, por um lado, o PMDI-II indica somente diretrizes gerais para o setor de transporte 

coletivos, como ações operacionais e implantação de infraestruturas sem especifici-

dades, quanto à proposição de redes viárias o plano não faz qualquer menção – de 

modo que as vias expressas do PMDI de 1971 desaparecem do elenco revisado de 

propostas em 1982. Nesse sentido, o PMDI-II inclusive coloca ênfase no transporte 

coletivo como modo de reduzir a dependência dos derivados de petróleo que carac-

teriza o transporte individual motorizado, à luz de uma preocupação explícita quanto 

à racionalização do consumo de energia: 

No que respeita (sic) à energia ligada aos transportes as colocações 
podem ser bem mais categóricas. Elas apontam primeiramente, à con-
solidação definitiva dos modos coletivos, devidamente diversificados 
e racionalizados, como estruturadores do sistema em seu conjunto. 
Num segundo plano inclui-se como diretriz geral, de teor também ca-
tegórico, a da ampliação do uso de energia elétrica nas redes de co-
letivos, na medida máxima possível. (SÃO PAULO e EMPLASA, 1982, 
p. 97) 

Ainda como contraponto ao plano metropolitano de 1971, a elaboração do PMDI-II 

incorporava certa crítica à forma centralizada de planejamento que a antecedera 

quanto à sua viabilidade e legitimidade. Assume, para tal, desde seus estudos prévios, 

que o planejamento urbano e regional deveria ser mais ‘realista’ e articulado às de-

mandas e propostas produzidas fora da esfera de planejamento metropolitano. 

Passou-se, no país, de uma visão inicial do planejamento urbano e 
regional fortemente centralizadora, na qual o plano comparecia como 
que o crivo definitivo do conjunto das ações governamentais, numa 
posição quase que de censura às proposições dos diversos setores 
da administração, para uma posição mais realista, mais orgânica, na 
qual o plano comparece, antes de tudo, como elemento de serviço, 
colocado a serviço das iniciativas legitimamente emanadas daqueles 
setores, com vistas ao seu enriquecimento, à eliminação de seus 
eventuais desencontros ou incompatibilidades, bem como a uma afe-
rição mais rigorosa da legitimidade social dos diversos progra-
mas que caracterizam a ação de governo. (SÃO PAULO e 
EMPLASA, 1981, p. 10, grifos nossos) 

Ao mencionar os ‘diversos setores da administração’, o PMDI-II acena para a valori-

zação da atividade de planejamento setorial, ou seja, as definições advindas das 

áreas técnicas específicas da administração pública, em detrimento a um pensamento 

centralizado. Assume, dessa forma, que o planejamento metropolitano deveria absor-

ver as diretrizes advindas de áreas técnicas, em um processo de alimentação mútua, 

abrindo mão do planejamento setorial devido ao forte dinamismo da RMSP. Assim, 

ainda que as diretrizes elaboradas no âmbito do planejamento metropolitano tivessem 
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a missão de orientar os planos setoriais, as esferas de ação de planejamento setorial 

também deveriam oferecer subsídios às atividades do planejamento geral. 

Seria, na verdade, de todo irrealista e alienada a pretensão de, numa 
área tão extensa, tão múltipla, tão dependente de um conjunto de 
sistemas de infraestrutura de tecnologia altamente diversificada 
como é esta região metropolitana, implantar-se o sistema de planeja-
mento totalmente centralizado. Ao contrário, e é esse entendimento 
que permeia, hoje, o conjunto de dispositivos metropolitanos de pla-
nejamento de administração. Há de admitir-se que o planejamento 
aplicado à região metropolitana poderá e deverá incorporar, ab-
sorver compreensivamente diretrizes e planejamentos cuja defi-
nição se dê em áreas técnicas setoriais. Fica, assim, desde logo, 
rejeitada qualquer perspectiva de parte do planejamento metropolitano 
de substituir-se ou de trazer para sua alçada o planejamento de ní-
vel setorial. Trata-se, antes, de estabelecer com este planejamento 
setorial um intercâmbio dialético, de alimentação mútua, que enri-
queça simultaneamente o quadro das diretrizes centrais regionais e o 
quadro das diretrizes setoriais. (SÃO PAULO e EMPLASA, 1981, p. 
10-11, grifos nossos) 

A elaboração do PMDI-II buscou, assim, enfatizar a articulação necessária entre pla-

nos gerais, planos setoriais e entre estes e os programas de implantação, mas de 

modo que o plano metropolitano não pretendesse abranger os planos setoriais, e que 

os mesmos fossem incorporados ao quadro de uma elaboração de planejamento ge-

ral. O documento explicita que é “preferível que o planejamento setorial se desenvolva 

sob responsabilidade direta dos agentes executivos” e que “o dispositivo central de 

planejamento só se encarregará de realizar planos setoriais junto a campos onde se 

verifique ‘vácuo institucional’ ” (SÃO PAULO e EMPLASA, 1982, p. 48). Para ilustrar 

essa lógica do processo de planejamento defendido pelo PMDI-II, o documento apre-

senta o gráfico reproduzido na Figura 27 e a descrição transcrita a seguir. 

Distingue-se na figura, três esferas de planejamento, a saber: plane-
jamento geral, planejamento setorial e ação. Todas essas esferas, 
que correspondem a funções básicas do planejamento metropolitano, 
acham-se presentes, com intensidades variáveis ao longo do pro-
cesso daquele planejamento. Em tese, uma proposição ou diretriz 
deve percorrer as três esferas, originando-se na de planejamento 
geral, desenvolvendo-se na de planejamento setorial e culmi-
nando com a realização, lograda através da ação sobre a Região. 
[...] Verifica-se que os espaços correspondentes aos planos setoriais 
associados a uma diretriz típica apresentam com ambas as esferas 
limítrofes, a do planejamento geral e da ação, áreas de sobreposição, 
verdadeiros ‘nódulos de articulação’ que vêm a se constituir no ele-
mento fundamental para operação consequente de todo processo. É 
através da operação adequada desses ‘nódulos’, consistentes na 
transmissão e na tradução adequada para a esfera do planeja-
mento setorial das orientações básicas ou políticas setoriais 
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emanadas e trabalhadas na esfera do planejamento geral, que se 
logrará a desejável continuidade de concepção e a compatibilidade 
entre as diretrizes/proposições globais da região e a setoriais e/ou lo-
calizadas territorialmente. (SÃO PAULO e EMPLASA, 1982, p. 46-47, 
grifos nossos) 

Esse registro da concepção do processo de planejamento em cascata exposta no 

PMDI-II representava a exclusão do planejamento setorial da elaboração do docu-

mento de planejamento geral da RMSP – postura que resultou em um plano concei-

tualmente muito diferente do PMDI-I. Isso ocorreu especialmente no setor de trans-

portes, já que o plano de 1971 havia congregado e compatibilizado as propostas se-

toriais advindas de estudos anteriores (como os do Metrô e o do Sistema Básico de 

Transportes) dentro de seu processo de elaboração, inclusive propondo alterações, e 

apresentando-as no seu documento final.  

 

 

Figura 27: Esferas do planejamento metropolitano adotados pelo PMDI-II. 
Fonte: SÃO PAULO, 1982. 
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Uma outra distinção refere-se à elaboração de planos de transporte após a conclusão 

desses planos metropolitanos. Enquanto o PMDI havia encaminhado diretamente tra-

balhos de detalhamentos setoriais de transporte (como o PAITT e o Plano Diretor Vi-

ário) baseados nos desenhos de redes por ele formulados, o PMDI-II nem chega a ser 

citado no Plano Metropolitano de Transporte (PMT), analisado a seguir, elaborado 

pela Diretoria de Transporte Metropolitano108 da própria Emplasa desde 1981 e con-

cluído após a publicação do plano metropolitano, em 1983.  

 

O Plano Metropolitano de Transporte (1983) 

Desenvolvido pela Emplasa a partir de 1981 e concluído em 1983 na gestão do Go-

vernador André Franco Montoro (1983-1987), o Plano Metropolitano de Transporte 
(PMT) objetivava o estabelecimento de um Sistema de Transporte Metropolitano para 

garantir a organização, a operação e a funcionalidade da rede de circulação 

(SILVEIRA, 2011). Para tal, indica corredores exclusivos e integração intermodal para 

o atendimento dos novos polos regionais que então se consolidavam.  

O PMT apresenta-se como documento de diretrizes para um sistema de transporte 

metropolitano fruto de dois processos de desenvolvimento. Primeiramente, por meio 

da incorporação do estudo da RMO – o qual, por sua vez, originava-se de comple-

mentações ao Sistran. A partir daí, foi elaborada uma proposta básica que foi então 

submetida ao debate público nos chamados ‘Seminários Regionais de Avaliação do 

PMT’, ocorridas no ano de 1983 atendendo à política de aumento da participação so-

cial do programa de governo estadual de Montoro. Como resultado do processo, em 

dezembro daquele ano são entregues proposições em um programa de médio prazo 

(1984-1987) e um plano de longo prazo (para 1995). 

Em seu diagnóstico, o PMT destaca a carência de ligações perimetrais, trata de as-

pectos institucionais e tarifários, custos e tempo de deslocamentos, além do processo 

de “descentralização de atividades e de população e consequente fortalecimento da 

estrutura de polos regionais na RMSP” (SÃO PAULO e EMPLASA, 1983, p. 8). Nesse 

 

108 Vale destacar novamente que, de 1978 a 1991, os órgãos setoriais de transportes (tanto o 
Metrô quanto a EMTU) estavam alocados na Secretaria dos Negócios Metropolitanos, a 
mesma em que estava a Emplasa. 
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sentido, verificava-se na região um processo de descentralização em que se consoli-

davam polos terciários, especialmente na região da Av. Paulista e nos bairros de Pi-

nheiros, Itaim, Vila Mariana, Lapa, Santo Amaro, Vila Maria e Vila Guilherme, assim 

como no município de Osasco. Tais polos regionais, em um contexto em que o cres-

cimento dos empregos do setor terciário vinha se mostrando maior que o da indústria, 

aumentavam a influência sobre os deslocamentos da população, embora o centro 

continuasse como grande polarizador de viagens. 

Para o enfrentamento do quadro diagnosticado, propõe uma rede estrutural de trans-

porte rápido de massa (trem metropolitano e metrô) complementada com cerca de 

300 km de linhas estruturais de média capacidade operadas em um suporte viário 

adequado e exclusivo, que interligaria os polos regionais mais importantes em escala 

metropolitana. Indica que, para promover uma melhor coordenação do transporte ao 

espaço urbano, seria necessário priorizar “a implantação dessa rede estrutural em 

corredores com alta potencialidade de desenvolvimento” (SÃO PAULO e EMPLASA, 

1983, p. 18). Para economizar combustíveis derivados de petróleo, a rede estrutural 

deveria ser operada com veículos de tração preferencialmente elétrica. 

A proposta do sistema de transporte metropolitano foi montada com modalidades e 

subsistemas locais hierarquizados, complementares e integrados física, tarifária e 

operacionalmente. Para facilitar a operação dos sistemas locais, propõe inclusive um 

programa de pavimentação de áreas ocupadas por população de baixa renda. 

Na rede estrutural, o PMT previu a remodelação dos trens de subúrbio da Fepasa e 

da RFFSA, a continuidade da Linha Leste-Oeste do Metrô indo até Barra Funda (a 

Oeste) e Penha (a Leste), a construção da terceira linha entre os bairros do Paraíso 

e Vila Madalena (futura Linha 2-Verde) e da quarta linha (futura Linha 4-Amarela). 

Recomendou ainda a implantação do Corredor ABD, cujos estudos estavam sendo 

executados sob coordenação da SNM e Emplasa, com participação da Secretaria de 

Estado dos Negócios dos Transportes, através da DERSA, das prefeituras municipais 

envolvidas e pela CET.  
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Figura 28: Proposta de um Sistema de Transporte Metropolitano, constante do PMT.  
Fonte: SÃO PAULO; EMPLASA, 1983. 
 

O Corredor ABD, entre as avenidas Cupecê e Aricanduva, serviria aos municípios da 

capital, Diadema, São Bernardo e Santo André, mas previa-se que a Rede Metropoli-

tana de Trólebus (RMT) atenderia ainda Taboão da Serra, Osasco e Guarulhos, todos 
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servidos por um conjunto de vinte e dois terminais109. Para implantar tal rede, o PMT 

indicava que o sistema viário deveria sofrer intervenções de modo a adequá-lo à pri-

orização do transporte coletivo, formando uma Rede Viária Metropolitana – ideia que 

aparecerá regularmente nos planos de transporte da RMSP110.  

Dessas intervenções deverá surgir o conceito de Rede Viária Metro-
politana, para a qual deve ser criada uma legislação específica que 
garanta a continuidade da mesma, eliminando-se assim os problemas 
de tráfego oriundos da falta de continuidade da malha atual. (SÃO 
PAULO e EMPLASA, 1983, p. 40). 

Assim, ainda que apresente diretrizes convergentes ao PMDI-II, como a ênfase na 

criação de uma rede de corredores de ônibus movidos a energia elétrica, o PMT não 

configura um documento de detalhamentos de propostas advindas do plano metropo-

litano de 1982, mas sim de proposições a partir de revisão e complementação dos 

estudos setoriais anteriores (Sistran, PIT e RMO).  

 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São Paulo II (1982) 

A revisão do PDDI111 da capital foi elaborada pela Secretaria Municipal de Planeja-

mento (Sempla) da Prefeitura de São Paulo e entregue em dezembro de 1982112 como 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São Paulo II – PDDI 
II, tendo como período de planejamento os anos de 1985 a 1995113. O documento, 

que não chegou a ser enviado à Câmara Municipal, apresentava-se como um plano 

indicativo para o desenvolvimento urbano, com estratégias de ação do poder munici-

pal. Configuraria, assim, uma orientação para o planejamento global da cidade em 

 

109 Foram recomendados os seguintes terminais de trólebus: São Mateus, Santo André Norte, 
Santo André Sul, São Bernardo, Piraporinha, Sacomã, Jabaquara, Rudge Ramos, Brooklin, 
Pinheiros, Taboão da Serra, Guarulhos, Santo Amaro, Campo Limpo, Borba Gato, Monções, 
Vila Nova Cachoeirinha, Penha, Carrão, Osasco, São Miguel Paulista, Vila Galvão. 
110 Essa ideia seria retomada em 1995 com os estudos para o Sistema Viário Metropolitano – 
SIVIM, elaborado pela Emplasa. Reaparecerá ainda no Pitu 2020 e no Pitu 2025. 
111 Lei 7.688/1971. 
112 Gestão do Prefeito Antônio Salim Curiati (1982-1983). 
113 O PDDI-II estimou na RMSP 15.401.107 habitantes no ano de 1985 (9.805.272 na capital), 
e 20.522.186. em 1990 (12.201.197 na capital). A projeção mostrou-se superestimada, já que 
o Censo IBGE 1991 contabilizou 15.444.941 pessoas na RMSP e 9.646.185 habitantes na 
capital. 
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função de seus problemas sociais e econômicos, associando definições para a imple-

mentação e gestão de serviços públicos municipais à revisão global da Lei de Uso e 

Ocupação do Solo.  

De acordo com os censos do IBGE, entre 1970 e 1980 o município havia passado de 

5,9 para 8,5 milhões de habitantes, e a área metropolitana de 8,1 para 12,5 milhões, 

de modo que PDDI de 1971, depois de 11 anos de vigência, era considerado supe-

rado.  

Tornou-se assim evidente que o Poder Público começou a enfrentar 
dificuldades para dar resposta às novas demandas sociais, na falta de 
um planejamento que desse conta das causas estruturais mais pro-
fundas que as geram. Dentre estas, podemos destacar desde já – pela 
importância que assumirão no novo PDDI-II – aquelas ligadas ao pro-
cesso econômico de produção, apropriação e aproveitamento do 
espaço urbano, neles incluídos os sistemas de serviços públicos 
fundamentais”. (SÃO PAULO; SEMPLA, 1982, p. 2, grifos nossos). 

O PDDI-II objetivava, de acordo com a apresentação inicial114 do documento, produzir 

transformações estruturais do espaço urbano para melhorar a qualidade de vida e 

aumentar a eficiência econômica da cidade – que abrigava 75% dos empregos da 

RMSP (64% dos industriais e 82% dos terciários) (SÃO PAULO; SEMPLA, 1982). O 

tema econômico aparece significativamente no documento, tendo em vista o contexto 

da dívida externa e da queda na arrecadação municipal, o que ofereceria poucas pos-

sibilidades de intervenção pública na cidade. 

O PDDI-II registra uma perspectiva pessimista (ou de fato realista) para o futuro, pre-

vendo redução dos níveis salariais, aumento de subemprego, aumento de demanda 

por serviços públicos assistenciais gratuitos e pressão sobre o Estado. Acredita-se, 

assim, que as políticas para a cidade perderiam investimentos públicos tendo em vista 

os gastos essenciais que seriam destinados ao atendimento das necessidades mais 

básicas da população. As políticas de austeridade diminuiriam os investimentos públi-

cos na cidade – revelando a perda da crença no papel do Estado como indutor de 

desenvolvimento e reversão do contexto de crise. 

O processo de austeridade que preside e continuará presidindo as po-
líticas de gastos públicos irá acentuar-se nos próximos anos, tornando 
impraticável a continuidade dos investimentos de grande porte, a 

 

114Texto de apresentação do PDDI-II assinado pelo então secretário municipal de planeja-
mento, Eng. Luiz Antônio Naves Junqueira (SÃO PAULO; SEMPLA, 1982). 
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menos que sejam lastreadas na real capacidade orçamentária do po-
der público. (SÃO PAULO; SEMPLA, 1982, p. 19). 

Apesar de destacar que o percurso de planejamento da cidade desde os 1960115 foi 

fundamental para o amadurecimento da concepção da problemática urbana, defende 

que a tarefa de revisar o Plano Diretor da cidade deveria ser fundamentada em  

técnicas de planejamento mais atualizadas, que permitissem estimar 
e avaliar os efeitos sobre a cidade atual e futura, de hipóteses rela-
tivas às intervenções de importância estrutural, particularmente 
aquelas concernentes ao sistema principal de transportes e a nor-
mas de uso e ocupação do solo. Nesse sentido, mostrou-se especi-
almente importante o emprego de uma tecnologia de simulação do fu-
turo desenvolvimento urbano que fosse adequada à escala de com-
plexidade da cidade. (SÃO PAULO; SEMPLA, 1982, p. 2, grifos nos-
sos)  

O documento assume que os problemas urbanos que devem ser tratados por uma 

prefeitura relacionam-se intimamente ao processo pelo qual o espaço urbano é apro-

priado, produzido e utilizado, compreendendo-o como “o conjunto organizado de imó-

veis, infraestruturas e ambientes que representam para a população seu quadro ma-

terial de vida urbana e, para a economia, a infraestrutura indispensável a seu bom 

desempenho e expansão” (SÃO PAULO; SEMPLA, 1982, p. 3-4). O Plano assume 

que esse processo se vincula à deterioração do meio ambiente, tanto pelo congestio-

namento de veículos nas áreas centrais quanto pela expansão periférica em áreas de 

proteção de recursos naturais.  

Da mesma forma, indica que o padrão de desenvolvimento urbano estaria relacionado 

à queda da eficiência econômica da cidade, associada aos custos crescentes de ur-

banização devido à expansão periférica, aos investimentos necessários à adequação 

de áreas que se adensam e à subutilização de áreas já equipadas. Assim, o docu-

mento evidencia como a pauta das infraestruturas (ou ausência delas) fazia-se pre-

sente e relevante, tanto do ponto de vista de seus custos quanto de sua otimização – 

para a qual o planejamento do uso do solo desempenharia papel fundamental.  

O PDDI-II destaca ainda que o processo de apropriação, produção e uso do espaço 

urbano em São Paulo gera diversos problemas de ordem social, agravando a preca-

riedade da qualidade de vida na cidade, especialmente para a população de baixa 

 

115 O PDDI-II cita nominalmente o PUB, o PDDI e os estudos setoriais de transportes (espe-
cialmente o do Metrô) e de recursos hídricos. 



 165 

renda, a qual “crescentemente se manifesta e terá que ser reconhecida pela prefei-

tura” (SÃO PAULO; SEMPLA, 1982, p. 4). Nesse sentido, revela reconhecimento de 

que a pauta do ‘direito à cidade’ estava presente nos movimentos sociais urbanos – 

ainda que não estivessem efetivamente inseridos na agenda pública governamental. 

Em seu diagnóstico sobre os problemas da estrutura física da cidade, enfatiza que 

sua causa é a conjugação da excessiva concentração de imóveis e equipamentos na 

área central à sistemática dispersão periférica e precária. Assim, assume que  

não se trata de atuar sobre os resultados do processo, mas sobre o 
próprio processo, que é de natureza fundamentalmente econômica, 
envolvendo, portanto, os interesses dos agentes privados e públi-
cos que nele comparecem. Daí o fato do objeto central desde PDDI-II 
ser o processo de produção, apropriação e utilização do espaço ur-
bano. (SÃO PAULO; SEMPLA, 1982, p. 4, grifos nossos) 

Para atuar sobre esse processo de natureza econômica e influenciar os aspectos es-

truturais da ação dos agentes privados e públicos nele envolvidos, o PDDI-II elaborou 

diretrizes consideradas as mais realistas possíveis de acordo com as possibilidades 

jurídico-administrativas da prefeitura: regulamentação do uso do solo (parcelamento, 

edificação e uso de terrenos) e diretrizes para implantação de equipamentos públicos, 

sistema viário e transportes, além de ações localizadas de urbanização em certas 

áreas. Contrapondo-se aos planos que o antecederam, o documento explicita o com-

prometimento de suas propostas com a 

observância estrita às condições gerais de viabilidade, particularmente 
quanto ao volume de investimentos previstos. Isso é importante 
que ocorra, particularmente onde falharam os planos anteriores: na 
área estratégica das obras viárias e de transportes, superdimensio-
nadas seja no PUB, seja no Plano Metropolitano de Desenvolvimento 
Integrado/PMDI, seja no PDDI-I em vigor. (SÃO PAULO; SEMPLA, 
1982, p. 6, grifos nossos) 

Nesse sentido, o PDDI-II assume uma postura modesta nas propostas para o sistema 

de transportes, enfatizando que a implantação de novas vias é improvável (dada a 

falta de recursos) mas que seria possível e necessário melhorar a operação do sis-

tema viário existente por meio da engenharia de tráfego116. Nesse sentido, rejeita tanto 

a implantação de novas vias expressas (exceto as complementações às marginais 

 

116 A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) já havia sido criada pela Lei n° 8.394, de 
28 de maio de 1976, em processo descrito e analisado por Vasconcellos (1999). 
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dos rios Pinheiros e Tietê), quanto a implantação de novas vias que pudessem contri-

buir para a expansão da mancha urbana.  

Entretanto, o plano prevê a construção, a médio prazo, de vias associadas a obras de 

saneamento, “uma vez que os programas para esse fim dependem de recursos de 

fontes não municipais” (SÃO PAULO; SEMPLA, 1982, p. 147). Tratava-se da linha de 

crédito do Financiamento e/ou Refinanciamento para Implantação e/ou Melhoria de 

Sistemas de Drenagem (Fidren)117, do Plano Nacional de Saneamento Básico (Pla-

nasa), que viabilizou a canalização de muitos córregos na capital combinada à im-

plantação de avenidas junto a eles (GROSTEIN e TRAVASSOS, 2008).  

Entretanto, como se vê no PDDI-II, a escolha de quais vias seriam abertas não res-

ponderia a uma rede viária constituinte de um plano, mas sim à disponibilidade de 

recursos destinados a outra política setorial. 

Deste modo, a expansão do sistema viário passa a ser executada de 
forma assistemática, observando-se uma aleatoriedade na proposição 
e construção de avenidas de fundo de vale que em sua maioria não 
mais fazem parte de planos viários ou planos diretores, transfor-
mando-se em projetos independentes entre si, estratégia que marcou 
definitivamente o destino dos fundos de vale no município. 
(GROSTEIN e TRAVASSOS, 2008, p. 384).  

O PDDI-II recomenda que sejam feitas apenas obras de pequeno e médio porte no 

sistema viário para favorecer os transportes coletivos, seja eliminando gargalos pon-

tuais para o fluxo de ônibus, seja implantando faixas e corredores exclusivos de ônibus 

– utilizando-se preferencialmente os trólebus. Nesse sentido, propõe que a operação 

do sistema coletivo deveria ser prioritária para o poder público, promovendo nele in-

tegração física, operacional e tarifária.  

Apesar de não ser específico na recomendação do desenho de redes de transporte118 

– não há indicação das vias que teriam gargalos resolvidos, do traçado de corredores 

e faixas de ônibus, nem das avenidas resultantes da canalização de córregos – a 

abordagem do plano se baseia em um planejamento estratégico da estrutura urbana 

 

117 Grostein e Travassos (2008, p. 385) indicam que o Município de São Paulo teve projetos 
financiados pelo Fidren no convênio BNH/ PMSP de 1974, no Programa Municipal de Drena-
gem de 1978, entre outros.  
118 Assim como o PMDI-II, as conceituações para os transportes coletivos do PDDI-II prova-
velmente se relacionam ao Estudo do Sistema de Transporte Urbano de Passageiros da 
RMSP – Sistran, e ao Plano Integrado de Transportes – PIT, de 1976.  
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a partir da conjugação das definições de uso do solo e a capacidade do sistema de 

transporte em atender às demandas geradas pelas mesmas.  

Em todas as análises da aglomeração tem-se enfatizado a importância 
de certos elementos ‘estruturais’, notadamente o sistema principal de 
transportes. São elementos que, por se alterarem mais dificilmente e 
sustentarem processos cumulativos de uso do solo, apresentam-
se como de maior inércia, podendo definir por décadas a matriz domi-
nante de relacionamento espacial e de distribuição de atividades no 
sítio urbano. Vale destacar, portanto, a importância da estrutura ur-
bana global da cidade, característica de cada estágio de desenvolvi-
mento histórico, como matriz condicionadora e, em certa medida, de-
terminante do comportamento dos agentes que demandam e produ-
zem o espaço urbano. (SÃO PAULO; SEMPLA, 1982, p. 30, grifos 
nossos) 

Para avaliar essa relação entre uso do solo e transporte, o PDDI-II indicava a utiliza-

ção de um modelo computacional de simulação, o Modelo de Uso do Solo e Trans-

portes (MUT), preparado pela Coordenadoria Geral de Planejamento (Cogep) desde 

1977 no escopo do projeto “Modelo Urbano da Região Metropolitana da Grande São 

Paulo” a partir do Sistran. O MUT foi pensado como uma ferramenta para teste e 

avaliação de políticas de planejamento, o qual incluiria aspectos de uso do solo, habi-

tação, transportes e infraestrutura urbana (LOPES, 2003). Ainda que tenha constituído 

um estudo pioneiro internacionalmente no uso de modelos integrados de simulação 

de transporte, sua alta complexidade e as dificuldades institucionais e computacionais 

tornaram o MUT pouco operacional (LOPES e PIETRANTONIO, 2010), sem resulta-

dos práticos na definição do Zoneamento em São Paulo.  

Entretanto, o apelo ao MUT representava uma inovação nas técnicas de planejamento 

urbano com uma nova abordagem do planejamento do uso do solo municipal, em 

detrimento do desenho da cidade, da ideia de unidade de vizinhança ou do zonea-

mento histórica e socialmente construído. Trata-se da indicação, em uma proposta de 

Plano Diretor para a capital, da utilização de uma ferramenta computacional, típica de 

um ramo técnico específico e setorial, para calcular a capacidade das infraestruturas 

de transporte e embasar definições acerca da distribuição espacial de atividades ur-

banas. Essa corrente de pensamento urbanístico ecoa até o presente em todo o 

mundo, em metodologias como o Transit Oriented Development, como se verificará 

mais adiante. 
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Figura 29: Potencial de Aglomeração apresentado pelo PDDI-II de acordo com o MUT. 
Fonte: SÃO PAULO; SEMPLA, 1982. 

 

3.1.5 Respostas do planejamento à crise dos anos 1980 

 

Redemocratização e planejamento urbano na capital paulista 

Conforme introduzido no item 3.1.3, a crítica ao enfoque tecnocrático do planejamento 

desde os anos 1970 estava ligada ao fortalecimento do cidadão como sujeito político 

que, organizado em associações territoriais e movimentos urbanos, reivindicava polí-

ticas públicas mais democráticas para o enfrentamento dos atrasos e da desigualdade 

nas cidades. Trabalhos como os de Rodrigues (1981; 1988), Jacobi (1986), Maricato 

(1987), Sader (1988), Villaça (1999) e Arantes (2009), entre muitos outros, indicam 

como a politização do urbano ocorre pela entrada na cena política desses atores.  

Os anos de 1970 marcaram uma nova etapa na consciência popular 
urbana no Brasil, com o fortalecimento dos movimentos populares. 
Nos anos de 1980, especialmente com a mobilização estimulada pelas 
possibilidades — embora limitadas — de influenciar na elaboração da 
nova Constituição do país, esses movimentos cresceram muito em or-
ganização, adesões e atuação. (VILAÇA, 1999, p. 231) 
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Os grupos sociais que viviam nas comunidades carentes tornaram-se sujeitos coleti-

vos atuando junto aos Governos Locais a partir do enfraquecimento do mito do plane-

jamento racional. Assim, nos anos 1980, emergiram iniciativas para que o processo 

de organização do espaço e o modelo de desenvolvimento urbano passassem a ser 

discutidos com a população, à luz da gestão democrática das cidades, da justa distri-

buição de bens e serviços urbanos e da recuperação ambiental da cidade. O planeja-

mento urbano seria então colocado como uma extensão do processo de decisão po-

lítica (COELHO, 1990), e não mais uma visão idealizada ancorada no discurso com-

petente e no saber técnico, que se contrapunha aos problemas da realidade por meio 

da ideologia do desenvolvimentismo (ROLNIK et al., 1990). 

[...] no modelo anterior tradicional de planejamento urbano, partia-se 
de uma visão de cidade ideal para alcançar, através dos planos, um 
ordenamento racional que fosse capaz de fazer a cidade funcionar e 
tratavam-se os conflitos como desvios das normas e padrões que 
deveriam imperar na cidade. (ANTONUCCI, 1999, p. 62) 

Após a redemocratização (1985) e no contexto da Assembleia Nacional Constituinte 

(1987-1988), consolidou-se o chamado Movimento Nacional pela Reforma Urbana 

(MNRU) com a elaboração de uma proposta de Emenda Popular à Constituição que 

incluía reivindicações de entidades populares relativas a habitação, transporte, gestão 

urbana e propriedade imobiliária nas cidades (VILLAÇA, 1999). Nas negociações do 

MNRU na Constituinte para assegurar que os direitos das populações marginalizadas 

nas cidades fossem incorporados pelo ordenamento jurídico que então se criava, a 

figura do Plano Diretor emergiu como uma possibilidade de instrumento que viabiliza-

ria uma política urbana mais inclusiva (CARDOSO, 1997).  

Entretanto, isso se daria sob nova configuração, muito distinta dos conceitos e conte-

údos dos antigos planos diretores integrados. Conforme indicado por Antonucci (1999, 

p. 64), “assumido pelo MNRU, o Plano Diretor deveria ter um papel político e a parti-

cipação popular deveria ser o elemento essencial e imprescindível para sua elabora-

ção”.  
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Assim, a Constituição Federal de 1988 incluiu um capítulo pioneiro119 sobre política 

urbana (Art. 182 e Art.183), base de uma nova ordem jurídico-urbanística que torna a 

esfera municipal a principal responsável pela implementação da política de desenvol-

vimento e de expansão urbana, tendo o Plano Diretor como instrumento básico. Exige-

se a participação popular na instituição e implementação do plano, que deve ter como 

diretriz a promoção de ações e medidas para a propriedade urbana atender à sua 

função social. Para tal, a Constituição prevê instrumentos urbanísticos como parcela-

mento ou edificação compulsórios, imposto sobre a propriedade predial e territorial 

urbana progressivo no tempo, desapropriação e usucapião de imóveis urbanos. 

Somente com a aprovação do Estatuto da Cidade120, em 2001, seria consolidado um 

amplo rol de instrumentos urbanísticos que permitiriam maiores inovações quanto à 

recuperação da mais-valia urbana, regularização fundiária e indução de transforma-

ções no espaço das cidades. Entretanto, o novo arcabouço jurídico constitucional le-

vou a uma série de experiências locais importantes já ao longo da década de 1990, 

com muitos municípios aprovando novas leis urbanísticas e ambientais.  

Isso incluiu alguns planos diretores e novas estratégias e processos que estabeleciam 

novas relações entre os setores estatal, privado e comunitário. Destacaram-se novos 

programas de regularização fundiária, definição de políticas públicas em “conferências 

da cidade”, zonas especiais de interesse social e processos inovadores de orçamento 

participativo (CARVALHO e ROSSBACH, 2010). 

 

O planejamento urbano no município de São Paulo após o PDDI-II 

Na capital paulista, depois da tentativa de revisão do PDDI de 1971 realizada pelo 

PDDI-II de 1982, foram produzidos novos estudos e projetos de Plano Diretor em 

1983, 1985, 1987, 1988, 1991, 1996 e 1997, todos elaborados internamente na pre-

feitura da capital, conforme analisado adiante. Todavia, as propostas não foram efeti-

vadas, tendo sido aprovado somente o precário plano proposto em 1988. De qualquer 

 

119 Até a Constituição Federal de 1988, não existiam dispositivos constitucionais específicos 
para guiar o processo de desenvolvimento urbano e para determinar as condições de gestão 
urbana. 
120 Lei Federal 10.257, 10 de julho de 2001 
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forma, tais documentos registraram as posturas da prática do planejamento urbano 

na capital até a virada do milênio, marcadas pelo foco no aparato normativo de regu-

lação do uso do solo, especialmente associado à criação de instrumentos que permi-

tissem parcerias entre o poder público municipal e a iniciativa privada. Destaca-se, 

nesse sentido, a conceituação da outorga onerosa do direito de construir e das ope-

rações urbanas, como mecanismos de flexibilização do zoneamento para indução de 

transformações na cidade – expediente que permanece entre as práticas de planeja-

mento da cidade até hoje.  

Além dos temas normativos, as pautas funcionais e setoriais predominam nos planos 

elaborados no período, mantendo a exclusão, no planejamento urbano, do papel dos 

conflitos sociais nas cidades e da participação popular nas decisões. Tal quadro só 

seria alterado pela proposta do Plano Diretor de 1991 que, elaborado já à luz da Cons-

tituição Federal de 1988 por uma administração muito vinculada a movimentos popu-

lares e a profissionais neles engajados, promoveu processos participativos amplos – 

ainda que sem efetividade na aprovação legal da proposta. 

Vale destacar, ainda, que as pautas funcionais e setoriais presentes nos planos dire-

tores municipais após a redemocratização acompanham a mudança de postura do 

PDDI-II de não elaborar, compatibilizar ou analisar propostas específicas associadas 

aos transportes. São apresentadas somente diretrizes gerais de concepção e papel 

do transporte coletivo, por exemplo, sem detalhamentos de redes ou traçados. Por 

outro lado, a ideia de utilização de modelos integrados de transporte e uso do solo 

como instrumento de planejamento, como a presente no PDDI-II, não volta à pauta do 

planejamento municipal. 

Isso não quer dizer que no período não tenham sido realizados planos setoriais de 

transportes no município, mas todos apresentaram foco predominantemente operaci-

onal. Silveira (2011) indica no período o Programa de Ação Imediata da Rede Metro-

politana de Trólebus (PAI), de 1983, que promoveu a revisão de prioridades de im-

plantação da rede de trólebus e corredores de ônibus mantendo-os como base da 

reorganização da rede de transporte urbano; o Plano Municipal de Transportes Cole-

tivos (PMTC) de 1985, que retomava a concepção de uma rede de corredores de 

trólebus; e o Plano Municipal de Transporte e Tráfego (PMTT) de 1985, voltado ao 

ordenamento do tráfego e do transporte coletivo sobre pneus, especialmente com o 
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uso de trólebus. Conforme indicado a seguir, as proposições desses planos setoriais 

não seriam discutidas pelos planos diretores elaborados no período. 

 

Propostas de planos diretores em São Paulo (1983 a 1997) 

O PDDI de 1971 esteve vigente no município de São Paulo até a aprovação da Lei do 

Plano Diretor de 1988121, mas a década contou com diversas tentativas de revisão 

além do PDDI-II de 1982. Já em 1983, o documento ‘Plano Diretor do Município de 

São Paulo – 1ª etapa: Objetivos e Diretrizes Gerais’, elaborado pela Secretaria Muni-

cipal de Planejamento (Sempla), apresentava propostas para induzir o processo de 

produção e estruturação da cidade ainda na gestão de Antônio Salim Curiati – que 

publicou o PDDI-II de 1982, ainda que desenvolvido na gestão de Reynaldo Emygdio 

de Barros (1979-1982).  

No contexto da redemocratização, dos debates sobre a futura nova Constituição e da 

crise da primeira metade da ‘década perdida’, a gestão do Prefeito Mario Covas (1983-

1985) – que tinha como Secretário de Planejamento o arquiteto Jorge Wilheim – pu-

blicou a proposta de Plano Diretor do Município de São Paulo de 1985. O docu-

mento, com sugestões para um horizonte de 15 anos (ano 2000), enfatizava a quase 

total perda da capacidade de investir, gerada pela centralização de recursos financei-

ros no Governo Federal.  

Entretanto, o plano apresenta um escopo amplo de considerações para os setores de 

educação (creches, pré-escola, primeiro grau, merenda escolar), saúde (hospitais, lei-

tos); abastecimento alimentar, limpeza pública, coleta de lixo, destinação de resíduos 

e cemitérios. Diagnostica as questões do meio ambiente urbano (relevo, drenagem, 

impermeabilização do solo, fragilidade dos solos e erosão, além da poluição do ar), 

do sistema de áreas verdes e parques. Trata ainda de demografia, crise econômica 

(desemprego) e finanças municipais (orçamento, investimentos, receitas e déficit). 

 

121 Lei no 10.676, de 7 de novembro de 1988. 
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Do ponto de vista do desenvolvimento territorial, indica a estagnação da área cen-

tral122, com deslocamento de atividades para a região da Av. Paulista, revertendo a 

superocupação do solo e congestionamento do centro. No anel intermediário123 da 

cidade, defende que há razoáveis condições de acessibilidade e infraestrutura, com 

vazios que podem ser ocupados, ainda que seus bairros não se interligassem sufici-

entemente entre si – relacionado ao padrão radioconcêntrico do sistema viário insta-

lado124. Já no anel periférico, onde a ocupação do solo era rarefeita, indica que as 

condições habitacionais são precárias, com o sistema de transporte incompleto e de-

ficiente.  

Ainda acerca das infraestruturas, trata de drenagem (córregos canalizados ou não, 

áreas e populações atingidas por enchentes), pavimentação (oferta e déficit de vias 

pavimentadas), iluminação (oferta e déficit de vias pavimentadas), abastecimento de 

água e esgotamento sanitário (sistemas produtores de água da RMSP, previsão da 

demanda por água, estações de tratamento de esgoto).  

Quanto aos problemas na infraestrutura de transportes coletivos – então responsáveis 

por 64,3% do total de viagens, sendo 50,7% somente por ônibus125, diagnostica altos 

 

122 Segundo o documento, a deterioração central atingia o Parque Dom Pedro II (com seus 
viadutos), o bairro da Luz, Campos Elíseos, Liberdade e Bela Vista. Entretanto, o Plano indica 
que a área central ainda concentrava 40% dos destinos de viagem realizadas no município. 
123 Bairros como Ermelino Matarazzo, Santana, Freguesia do Ó, Lapa, Santo Amaro e Jaba-
quara. 
124 O documento resume assim a situação: “Do ponto de vista da acessibilidade, a Cidade 
expandiu-se ao longo das únicas vias consolidadas: as estradas que ligavam São Paulo ao 
Porto de Santos (Vale do Tamanduateí, Estrada de Ferro Santos-Jundiaí e Estrada do Mar), 
ao Vale do Paraíba e à longínqua Capital Federal (Vale do Tietê e Vale do Paraíba, Estrada 
de Ferro Central do Brasil, Via Dutra), ao vasto interior, demandando a região de Campinas 
(Vale do Tietê, Estrada Velha de Campinas e Estradas de Ferro Paulista e Santos-Jundiaí) e 
à região de Sorocaba (Caminho da Consolação, Estrada de Ferro Sorocabana). Formou-se 
assim um conjunto de vias radioconcêntricas, que garantiam o acesso a glebas potencial-
mente urbanizáveis, ao longo de corredores e, ocasionalmente, encontrando vilarejos con-
temporâneos a São Paulo (São Miguel, São Bernardo, Pinheiros, Vila Mariana, Osasco, etc.). 
[...] Embora o crescimento neste século, mormente na década de 50, em que aumentou a 
migração interna, tenha prosseguido e, com o adensamento, tenha a trama viária da Cidade 
se tornado mais complexa, continua presente a força estruturante dos primitivos vetores viá-
rios acima apontados. [...] A rapidez da ocupação, a topografia acidentada e a escassez de 
recursos mantiveram insuficientes as alternativas viárias. O transporte público, neste século, 
além de sobre trilhos (trem e bonde), deu-se sobre pneus, aproveitando as vias existentes, 
reafirmando as tendências radioconcêntricas.” (SÃO PAULO, 1985, p. 26). 
125 O documento não indica a fonte desses dados. 
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tempos de viagens e altas tarifas. Para enfrentar a questão, indica a necessidade de 

implantar mais corredores exclusivos – a cargo da Companhia Municipal de Transpor-

tes Coletivos (CMTC) – e integrar a operação da rede de ônibus à do sistema sobre 

trilhos. Destaca ainda a necessidade de enfrentar o desequilíbrio na relação entre o 

número de empregos e o número de habitantes residentes das diversas regiões, que 

agravava a necessidade de longas viagens na cidade. 

O esforço da CMTC está hoje, em grande parte, voltado para a im-
plantação de uma extensa rede de trólebus. Esta implantação foi sub-
dividida em cinco etapas distintas, compreendendo a primeira 61,8 km 
de linhas, de um total de 427,3 km. A CMTC considera o trólebus como 
um sistema de maior capacidade e não apenas como um ônibus de 
mais baixo custo de operação. Destaque-se, entretanto, que o padrão 
operacional das linhas implantadas ainda não atingiu o nível previsto 
por falta de condições operacionais necessárias, isto é, medidas de 
segregação de tráfego que privilegiem o trólebus, tais como faixa pri-
vativa, canaleta e prioridade dos semáforos. (SÃO PAULO, 1985, p. 
87). 

A participação dos gastos com transportes no orçamento familiar estava cada vez 

maior, ligado ao aumento tanto dos gastos com combustíveis (aumento da posse de 

automóvel) quanto do índice de mobilidade – maior número de viagens realizadas 

diariamente, provocado pelas maiores distâncias entre residência e trabalho e pelo 

crescimento da renda. O documento indica que o prolongamento contínuo dos eixos 

radiais levou à expansão da fronteira urbana, aumentando tanto a pressão da de-

manda nos corredores principais quanto as distâncias percorridas no sistema de trans-

porte – elevando os custos de infraestrutura.  

Estas características da estrutura urbana e do sistema viário favore-
ceram a função polarizadora da Área Central e sobrecarregaram os 
principais corredores radiais. Além disso, o transporte de parcelas 
crescentes da população de uma periferia cada vez mais distante faz 
com que se elevem os custos de transporte não só para o usuário 
(tarifas), mas também para o Poder Público, assim como aumenta o 
tempo de transporte para a população. [...] O sistema viário existente 
apresenta descontinuidades físicas em muitas de suas principais vias 
estruturais, o que compromete sua capacidade e gera insuficiência de 
ligações entre os bairros da periferia e entre os corredores que partem 
da Área Central, aumentando desnecessariamente os percursos e a 
duração das viagens. Esta situação é agravada pela inexistência de 
separação funcional entre os tráfegos das diferentes modalidades 
(carga, transporte coletivo, tráfego geral), resultado da utilização ina-
dequada do sistema viário, o que acarreta congestionamentos e dimi-
nuição das velocidades operacionais e compromete o desempenho do 
transporte. (SÃO PAULO, 1985, p. 81).  
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Além das preocupações com a infraestrutura e com o modelo de expansão da cidade, 

a proposta de Plano Diretor de 1985 sinaliza para novas possibilidades de financia-

mento de intervenções urbanas – dada a perda da capacidade municipal de investir 

no contexto da crise dos anos 1980. Para tal, utiliza conceitos como a participação do 

município nos benefícios decorrentes da valorização imobiliária gerada por investi-

mentos públicos, a utilização da transferência do potencial construtivo, de mecanis-

mos tributários e incentivos fiscais para utilização de terrenos ociosos.  

Além disso, registra a necessidade de alterações no regime jurídico da propriedade 

imobiliária urbana no Brasil tendo em vista a execução de políticas fundiárias e inter-

venções públicas pela Prefeitura. Nesse sentido, recomenda a adoção de novos ins-

trumentos legais126, como o direito de preempção, direito de superfície, uso compul-

sório do solo e tributação progressiva.   

O Plano de 1985 registra também a possibilidade de implantação de operações urba-

nas – definidas como intervenções conjuntas privado/público, por iniciativa deste. 

Trata-se, aqui, do primeiro aceno ao uso de Parcerias Público-Privadas (PPP) para 

políticas de desenvolvimento urbano na capital. Esse caminho seria continuado na 

administração seguinte, na gestão do prefeito Jânio Quadros (1986-1988), pela insti-

tuição das Operações Interligadas em 1986, na chamada Lei do Desfavelamento127, 

instrumento polêmico que permitia que a iniciativa privada pagasse pela construção 

de moradias populares em troca da revisão de índices construtivos e de usos do zo-

neamento128.  

 

126 Havia então no Brasil diversas iniciativas de proposição de novas formas de instrumentos 
urbanísticos para regular transformações das cidades. Nesse sentido, por exemplo, Resende 
et al. (2009) descrevem o processo de criação do conceito de Solo Criado no Brasil naquele 
momento.  
127 Lei nº 10.209 de 9 de dezembro de 1986.  
128 A Lei nº 10.209 foi modificada pela Lei no 11.773, de 18 de maio de 1995, que “passou a 
permitir a revisão dos índices urbanísticos e dos parâmetros de uso e ocupação do solo de 
qualquer terreno da cidade mediante contrapartida financeira vinculada ao Fundo Municipal 
de Habitação (FMH), com exceção dos imóveis localizados em determinadas zonas e os con-
tidos nos perímetros das operações urbanas” (NOBRE, 2016, p. 173). Em 2001, após Ação 
Direta de Inconstitucionalidade essas leis foram declaradas inconstitucionais. 
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O Plano de 1985 não foi transformado em lei, levando a gestão de Jânio Quadros a 

fazer sua primeira tentativa de elaboração de um plano diretor em 1987129, com um 

documento normativo elaborado pela Sempla para orientar transformações na gestão 

do planejamento urbano – incluindo maior participação do setor privado nas interven-

ções urbanas. A proposta introduziu a possibilidade de uso das áreas dominiais por 

particulares, reforçava a necessidade de o município participar dos benefícios da va-

lorização imobiliária resultante dos investimentos públicos e previa a implantação de 

alíquotas progressivas do IPTU nas áreas de operações urbanas (ANTONUCCI, 

1999). No ano seguinte, nova proposta é elaborada e enviada130 à Câmara Municipal, 

que então é aprovada131 por decurso de prazo132 instituindo o Plano Diretor de 1988. 

O Plano configurava modesto conjunto de alterações na Lei de Zoneamento de 1972, 

como definição do coeficiente de aproveitamento máximo igual a 4, sem alterações 

significativas no processo de planejamento da cidade (GIAQUINTO, 2009). Entre-

tanto, a Lei acena para utilização de instrumentos urbanísticos novos, como o Imposto 

Territorial Progressivo e a urbanização compulsória – de modo a induzir o uso de 

terrenos ociosos, conforme previsto na recém-promulgada Constituição Federal.  

A lei também previa a transferência de potencial construtivo, seja para viabilizar per-

mutas entre lotes de uma mesma quadra, seja para estimular ampliação do sistema 

de áreas verdes pela preservação de áreas com vegetação. Além disso, reforçou o 

arcabouço jurídico do mecanismo das Operações Interligadas, já muito contestado à 

época, e introduziu a previsão de utilização dos instrumentos urbanísticos do solo cri-

ado e de operações urbanas (ANTONUCCI, 1999).  

 

129 Publicação Secretaria Municipal de Planejamento - Sempla nº 92.207 de 22 de julho de 
1987. 
130 Projeto de Lei no 261 de 18 de agosto de 1988. 
131 Lei nº 10.676, de 7 de novembro de 1988. 
132 Por meio desse artifício, um projeto de lei que não fosse votado pelos vereadores no prazo 
determinado tornava-se automática e integralmente promulgado. Como Jânio não dispunha 
de maioria na Câmara para aprovar a Lei, os vereadores que apoiavam o prefeito se ausen-
tavam do plenário quando o projeto estava prestes a entrar em votação, postergando-a, o que 
implicou a sua aprovação por decurso de prazo (GIAQUINTO, 2009). 
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Figura 30: Imagem do PD 1988 
Fonte: Lei nº 10.676, de 7 de novembro de 1988. 
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Na sequência de Jânio Quadros, a gestão de Luiza Erundina (1989-1992) inicia-se em 

um quadro marcado pelo agravamento da questão habitacional133, deficiência de in-

fraestruturas e problemas ambientais, analisado na publicação promovida pela Sem-

pla denominada ‘São Paulo: crise e mudança’ (ROLNIK et al., 1990). Destacavam-se 

ainda – após dez anos de crise, estagnação econômica e poucos investimentos pú-

blicos – os desequilíbrios no uso e na ocupação do solo, a escassez de áreas edificá-

veis devido ao zoneamento, a exclusão socioespacial da população carente e a ina-

dequação do sistema viário e de transportes. Em conjunto, esses aspectos geravam 

sérias consequências, como o aumento do preço da terra, a poluição do ar e as longas 

distâncias percorridas pela população diariamente entre os locais de moradia e traba-

lho (ANTONUCCI, 1999).  

Naquele momento, o pensamento urbanístico crítico aos enfoques tecnocráticos e 

funcionais do planejamento (reinvindicação pelo ‘direito à cidade’ e aproximação aos 

movimentos sociais urbanos), formulados nos anos 1970, ganhavam amplo espaço 

na administração municipal134. Assim, a Sempla desenvolve o Plano Diretor 1991, 
resgatando conceitos dos planos diretores que o antecederam, mas incorporando no-

vas abordagens e metodologias em sua elaboração, à luz das ideias do Movimento 

Nacional pela Reforma Urbana.  

Nesse sentido, o Plano não se coloca como instrumento de desenvolvimento urbano, 

mas sim de reforma urbana, elaborado de forma descentralizada e democrática pelo 

poder público e pela sociedade civil organizada. 

O Plano Diretor-91 pretende ser um instrumento básico de implanta-
ção da Reforma Urbana, tendo como pressuposto o entendimento de 
como é produzida e consumida a cidade e apresentando instrumentos 
de intervenção que possibilitem reduzir desigualdades existentes 
no espaço urbano. (ANTONUCCI, 1999, p. 12, grifos nossos) 

Nas proposições para o uso do solo na cidade, o Plano definia um coeficiente de 

aproveitamento único igual a 1, cujo aumento seria permitido nas chamadas Zonas 

 

133 Cerca de 67% da população paulistana vivia então em condições irregulares, sendo 8,7% 
em favelas, 26,1% em cortiços, 20,9 % em loteamentos clandestinos e 11,3% em casas pre-
cárias (ROLNIK et al., 1990). 
134 O secretário de planejamento era Paul Singer, e Raquel Rolnik dirigia o Departamento de 
Planejamento da Sempla. 
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Adensáveis, em que as condições de meio físico e a disponibilidade geral de infraes-

truturas permitissem intensificação de uso.  

A delimitação das zonas adensável e não adensável tem como inten-
ção: desconcentrar a atividade imobiliária, abrindo campo de investi-
mentos em áreas com potencial em termos de infraestrutura; diminuir 
o número de viagens intra-urbanas entre áreas residenciais e áreas 
onde há empregos e serviços; incentivar o aumento de oferta de terra 
e área edificada, especialmente habitacional, na cidade; determinar 
para a área rural: aumento de área urbanizável, definição de áreas 
produtivas e preservação de recursos naturais. (ANTONUCCI, 1999, 
p. 83-84) 

Tal incremento no coeficiente de aproveitamento seria limitado por estoques máximos 

de área edificável (previstos distintamente para usos residenciais ou não residenciais) 

para cada Zona Adensável, e condicionados ao pagamento de Outorga Onerosa do 

Direito de Construir. Os recursos assim obtidos seriam destinados a um Fundo de 

Urbanização, que funcionaria como instrumento de distribuição dos ônus e dos bene-

fícios da urbanização ao financiar projetos de habitação de interesse social e de infra-

estrutura de transportes, além da criação e manutenção de áreas verdes municipais. 

Já a Política de Transportes presente na proposta do Plano de 1991 é marcada por 

diretrizes genéricas, sem detalhamento, mesmo que demonstrasse compreender a 

necessidade de estruturação e priorização do sistema de transporte coletivo – com 

ampliação da rede de faixas exclusivas de ônibus no sistema viário e integração inter-

modal135. Indicava ainda a complementação do sistema viário, com obras para ligar 

corredores radiais, eliminar pontos de congestionamento, melhorar o atendimento da 

periferia e a conexão de rodovias.  

No início de 1991, o Projeto de Lei136 do Plano Diretor da gestão Erundina foi entregue 

à Câmara Municipal, então de maioria oposicionista (LIMA E SILVA, 2017), e o projeto 

foi engavetado. Na sequência, a gestões de Paulo Maluf (1993-1996) e Celso Pitta 

 

135 Apesar do aspecto genérico do tema dos transportes no Plano de 1991, a políticas urbanas 
de transporte na gestão Luiza Erundina em São Paulo foram amplas e inovadoras, conforme 
analisado por Lima e Silva (2017). Além da participação popular na política de transportes, 
destaca-se no período o Projeto Tarifa Zero e a municipalização do transporte coletivo por 
ônibus. Esta última foi institucionalizada pela Lei nº 11.037, de 25 de julho de 1991, enquanto 
o projeto de zerar o preço das tarifas não prosperou. 
136 Projeto de Lei do Executivo nº 2 de 16 de fevereiro de 1991. 
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(1997-2000) não deram muita atenção ao tema, preferindo atuar na cidade por meio 

de grandes investimentos em sistema viário.  

O início da década de 1990 assiste novamente a uma ascensão dos 
investimentos no sistema viário de São Paulo. Sob o pretexto de aliviar 
o trânsito, a gestão de Paulo Maluf realiza obras vultosas – como os 
túneis sob o rio Pinheiros e sob o Parque do Ibirapuera e a canalização 
do córrego da Água Espraiada – concentrando até 20,46% do orça-
mento total do município na então Secretaria de Vias Públicas e dei-
xando uma dívida de mais de R$ 7 bilhões para seu sucessor. 
(IACOVINI, 2013, p. 48)  

Nessas gestões, foram elaboradas internamente à Sempla propostas genéricas de 

Plano Diretor em 1996 e 1997, pouco divulgadas, muito criticadas pela sociedade civil, 

e que nem foram enviadas à Câmara Municipal (PRADO, 1996; PEREIRA, 1997, 

GRILLO, 2013). Entretanto, as ideias de flexibilização pontual da legislação urbanís-

tica e das parcerias público-privadas surgidas na década de 1980 permaneceram na 

pauta municipal – especialmente após a estabilização da economia nacional repre-

sentada pelo Plano Real em 1994.  

Isso ocorreu nas Operações Interligadas (cujo escopo foi ampliado em 1995137) e nas 

Operações Urbanas138 Faria Lima139 e Água Branca140, na gestão Maluf, e Operação 

Urbana Centro141, na de Pitta. Tais operações introduziam na cidade possibilidades 

de exceções à legislação de uso e ocupação do solo e regularização de construções, 

mediante pagamento de outorga onerosa, além de transferência de potencial constru-

tivo em áreas protegidas ou doadas à Prefeitura e cessão onerosa do espaço público 

aéreo e subterrâneo. 

 

137 Conforme Nota 128. 
138 A Lei nº 11.090, de 16 de setembro de 1991, já havia criado (ainda na gestão Erundina) a 
primeira Operação Urbana aprovada na capital, a Operação Urbana do Anhangabaú, cujo 
principal objetivo era a “recuperação de parte dos investimentos públicos que estavam sendo 
feitos na obra do vale do Anhangabaú, iniciada em 1986 na gestão de Jânio Quadros, reali-
zando parte de projeto vencedor de concurso público de projetos realizado em 1981” 
(CASTRO, 2006, p. 64).  
139 Operação Urbana Faria Lima: Lei n° 11. 732, de 14 de março de 1995, regulamentada pelo 
Decreto n° 35.373, de 9 de agosto de 1995. Nessa Operação, foi introduzida como inovação 
a emissão de títulos pela Prefeitura denominados Certificado de Potencial Adicional de Cons-
trução (CEPAC), que correspondiam a alterações no zoneamento vigente quanto a área cons-
truída adicional e permissão de usos (CASTRO, 2006). 
140 Operação Urbana Água Branca: Lei nº 11.774 de 18 de maio de 1995 
141 Operação Urbana Centro: Lei nº 12.349 de 6 de junho de 1997.  
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Somente na gestão de Marta Suplicy (2001-2004) o plano diretor seria retomado e, 

finalmente, em 2002 a cidade teria um novo Plano Diretor Estratégico, como será tra-

tado no item 4.1.1. Da mesma maneira, apenas em 2004 uma nova Lei de Uso e 

Ocupação do Solo alteraria o arcabouço jurídico do zoneamento na capital. 

Na escala da RMSP, as abordagens para lidar com as questões metropolitanas após 

o PMDI-II incluíram um novo plano metropolitano em 1994 e diversos planos setoriais, 

todos elaborados à luz dos preceitos do processo de planejamento em cascata regis-

trado no documento de 1982. Nesse contexto, os efeitos das transformações na com-

posição da economia mundial relacionados ao pós-fordismo142 eram claramente veri-

ficados no Brasil, durante os governos dos presidentes Fernando Collor de Mello 

(1990-1992), Itamar Franco (1992-1994) e Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). 

A Região Metropolitana de São Paulo, centro econômico do país, abrigaria grande 

parte dessas mudanças – o que se expressou também nas práticas de planejamento 

desse território, como apresentado a seguir. 

 

3.1.6 A nova economia mundial e a metrópole 

 

 

142 Cruz (2012, p. 36-37), apoiando-se em Harvey (1992), distingue assim os modelos fordista 
e pós-fordista de produção: “Enquanto o modelo fordista se caracterizava por sistemas de 
produção verticalmente integrados, que alimentam crescentes economias internas, no pós-
fordismo a produção resulta de uma articulação em redes que agregam numerosas pequenas 
e médias empresas adaptadas às mudanças globais da economia. No Fordismo, predominava 
a produção rígida em grandes concentrações industriais. Já no pós-fordismo, a produção é 
predominantemente flexível e voltada para tecnologia de ponta e automatização, configurando 
os tecnopolos. No Fordismo, havia uma grande dependência das matérias-primas e das áreas 
com fontes de energia, seguida por uma concentração dos meios de produção associada a 
jazidas carboníferas e reservas minerais, com intensa utilização de energia em grandes aglo-
merações urbanas. O modelo pós-fordista apresenta, por outro lado, pequena dependência 
das fontes de matérias-primas pesadas, ocorrendo uma descentralização da produção, bus-
cando novas áreas e novas fontes de matérias-primas dentro e fora do país (internacionaliza-
ção da produção). Quanto à produção, na base fordista ela se dá em série para os mercados 
de massa (grande escala), com redução de preços, na intenção de ampliar o mercado de 
consumo, enquanto o pós-fordismo tende a diferenciar produtos para evitar os mercados sa-
turados, priorizando determinados segmentos de consumo. Na organização do trabalho no 
Fordismo ocorre uma separação das funções de concepção (administração, pesquisa e de-
senvolvimento) das funções de produção, ou seja, uma rígida divisão entre o trabalho manual 
e o trabalho intelectual, o que no pós-fordismo é refutado através da valorização do profissio-
nal com múltiplas experiências e criatividade”. 
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A acelerada industrialização brasileira verificada a partir da década de 1960 ocorreu 

também em diversos países do então chamado ‘terceiro mundo’, em um movimento 

de internacionalização da indústria que estabeleceu uma rede de transações em es-

cala mundial, marcada pela dispersão territorial da atividade econômica. Entretanto, 

tal distribuição da produção não foi acompanhada por descentralização da proprie-

dade, de modo que a dispersão de unidades fabris foi seguida por um aumento da 

concentração do poder econômico e, consequentemente, da necessidade de geren-

ciamento e controle centralizados das atividades produtivas (CRUZ, 2012).  

Assim, as transformações na composição da economia mundial entre as décadas de 

1970 e 1990 renovaram e transformaram o papel exercido pelas grandes cidades na 

economia mundial, as quais – por concentrarem o poder econômico – passariam a 

abrigar atividades e serviços especializados cujas funções se mostravam fundamen-

tais para organizar a dispersão global de atividades econômicas. A nova economia 

mundial, dessa maneira, passa a ser compreendida pela emergência das finanças e 

dos serviços especializados como componentes centrais do sistema produtivo, desta-

cando o papel dos mercados financeiros143 e dos bancos, da localização das sedes 

das corporações transnacionais e das empresas que proveem serviços corporativos 

a elas (FRIEDMAN e WOLFF, 1982; SASSEN, 2001).  

Essas atividades encontram-se no fulcro do atual processo de desen-
volvimento econômico, e localizam-se nas cidades, reforçando a ideia 
de que, em cada período histórico, a economia mundial consiste em 
uma combinação distinta de localizações geográficas, espaços produ-
tivos e acertos institucionais. (CRUZ, 2012, p. 44-45) 

Tal movimento nutriu o crescimento dos centros urbanos terciários, que abrigavam 

essas formas específicas de articulação da mobilidade transnacional de capitais entre 

diferentes regiões geográficas. Emergia assim o tipo de organismo urbano denomi-

nado por Sassen (2001) de ‘Cidades Globais’ – metrópoles que, no contexto interna-

cional, destacam-se devido aos fluxos financeiros que geram e pela articulação que 

 

143 Conforme aponta Cruz (2012, p. 46), “Deve ser destacada, nesse quadro, a significativa 
transformação da atividade financeira internacional na década de 1980, quando aconteceu a 
transformação dos instrumentos financeiros existentes (que não configuravam até então pro-
dutos de mercado). Nesse momento, os mercados financeiros complexos, competitivos, ino-
vadores e arriscados tornaram-se as localizações estratégicas para as funções de intermedi-
ação, requerendo ampla infraestrutura e serviços altamente especializados, deixando para 
trás o papel dos bancos, que são um mecanismo simples de intermediação”. 
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estabelecem no aglomerado de cidades do qual depende o funcionamento do capita-

lismo globalizado.  

Tais cidades passaram a configurar os locais-chave para o apoio às corporações no 

novo modelo produtivo, por meio das atividades denominadas producer services (ser-

viços produtivos). Trata-se da prestação de serviços específicos para organizações 

privadas ou governamentais, e não para consumidores finais, configurando insumos 

intermediários necessários aos processos internos das empresas. São atividades fun-

damentais para garantir o controle e o gerenciamento da nova organização da produ-

ção e das finanças, desempenhadas por companhias de armazenagem e distribuição, 

contabilidade, assistência jurídica, serviços de propaganda, impressão, consultoria e 

informática. 

Tais fornecedores de producer services localizam-se nas grandes cidades pois aí ob-

tém benefícios fundamentais das economias de aglomeração e urbanização, como 

concentração de mão de obra qualificada, centros de pesquisa e desenvolvimento, 

instituições de ensino superior, infraestruturas de telecomunicação e informática, en-

tre outros. Ao abrigar atividades, infraestruturas e profissionais específicos que só po-

deriam estar em grandes cidades, configura-se um organismo urbano que, condicio-

nado pelo modo de produção vigente, é concomitantemente agente crucial para o de-

senvolvimento do mesmo.  

Em suma, a metrópole é acima de tudo a expressão de um processo 
de articulação e não de desarticulação do território urbanizado. É esse 
o atributo que a distingue das demais formas de organização territorial. 
Na metrópole moderna o crescimento ilimitado produziu um organismo 
expandido, extenso, multifacetado e setorizado, em que o traçado vi-
ário buscava reforçar a estrutura e fazer frente perante a dispersão; já 
na metrópole contemporânea a forma e a continuidade do tecido ur-
bano deixam de ser metas para tornarem-se condicionantes. As duas 
palavras-chave utilizadas para descrever física e funcionalmente o 
novo organismo, desde os anos 70 quando o fenômeno se tornou pa-
tente, são fragmentação e dispersão. Ambas apontam a tendência do 
território a romper as continuidades urbanas tradicionais (fragmenta-
ção) e, como resposta, gerar núcleos de atividades difusos e insulados 
(dispersão). (MEYER, 2000, p. 7)  

Dessa maneira, formaram-se poderosos núcleos econômicos urbanos baseados em 

atividades de serviços que iam muito além das antigas sedes administrativas da in-

dústria – ao mesmo tempo em que as deficiências infraestruturais e sociais do período 

industrial anterior persistiam e se agravavam em cidades cada vez mais desiguais. 

Nesse sentido, a análise de Borja e Castells (1999) das metrópoles constituintes da 
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rede global de nós que subsidiam capitalismo internacional identificou que, entre elas, 

emergiu uma constante disputa tendo em vista a constante necessidade de atrair no-

vos investimentos globais – em um contexto internacional cada vez mais excludente 

e competitivo.  

Para tal, passaram a utilizar instrumentos de planejamento estratégico baseados em 

programação de investimentos em infraestruturas, projetos urbanísticos e parcerias 

público-privadas para qualificar o desempenho das cidades em suas funções de co-

ordenação da economia. Assim, e apesar do ganho de força econômica desses cen-

tros de decisão, o enfrentamento dos conflitos sociais internos a essas metrópoles – 

suas desigualdades socioespaciais e as demandas por ampliação do acesso a servi-

ços públicos – passam a disputar espaço nas agendas governamentais com os pleitos 

advindos das necessidades de melhorar a inserção da cidade no capitalismo avan-

çado.  

É essa característica distinta de estarem física e socialmente conec-
tadas com o globo e desconectadas do local que torna as megacida-
des uma nova forma urbana. Uma forma caracterizada pelas conexões 
funcionais por ela estabelecidas em vastas extensões de territórios, 
mas com muita descontinuidade em padrões de uso da terra. 
(CASTELLS, 1999, p. 429).  

Dentro desse processo, no Brasil, o urbanismo na periferia do mundo globalizado 

(MARICATO, 2000) representou a qualificação física de setores privilegiados das ci-

dades conectados à economia internacional (projetos urbanos, redes de infraestrutu-

ras), com agravamento da exclusão socioespacial das populações marginalizadas em 

bairros precários.  

Dito de outra forma: os problemas urbanos acumulados na metrópole 
moderna, sobretudo no período de instalação da grande indústria, pas-
sam a coexistir com as exigências e as pressões da ‘nova etapa’ me-
tropolitana, criando um cenário urbano no qual o descompasso entre 
a organização que está sendo superada (a metrópole moderna do es-
tágio industrial) e aquela que se instala (a metrópole contemporânea 
do estágio pós-industrial) é extremamente acentuado. Revelar e ana-
lisar as diversas faces desse quadro urbano, resultantes do conflito 
que se instala entre aspectos deficientes e modernizados, é funda-
mental para entende-las e os conteúdos do processo de transição. 
(MEYER, 2000, p. 6) 

A Região Metropolitana de São Paulo, inserida no novo modelo produtivo pós-fordista 

e principal polo econômico do país, concretizou todos esses temas nas dinâmicas de 

seu território e nas abordagens dos planos urbanos de que foi objeto. As quedas em 
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sua produção industrial nos anos 1980 e 1990 (especialmente nos setores de meta-

lurgia, mecânica, madeira e mobiliário, minerais não metálicos, químicas, borracha, 

transporte, incluindo bens de consumo durável e de bens de capital) e a manutenção 

de instalações pequenas e médias de ramos mais dinâmicos (como têxtil/vestuário, 

gráfico/editoração, material elétrico, eletrônico, comunicação e produtos alimentares), 

indicam parte dessas mudanças produtivas na região144.  

Nesse sentido, as Operações Urbanas implantadas na capital no final dos anos 1990 

(Faria Lima e Água Branca, ambas em 1995, tratadas adiante) representaram instru-

mentos de planejamento baseados em programação de investimentos em infraestru-

turas associados a projetos urbanísticos com parcerias público-privadas para qualifi-

car o desempenho dos trechos da cidade em que incidiam145. Da mesma forma, o 

ideário da parceria com o setor privado e do fomento à competitividade da RMSP no 

contexto econômico nacional e internacional marcarão as proposições do Plano Me-

tropolitano da Grande São Paulo, elaborado em 1994 sob os novos preceitos consti-

tucionais de 1988, analisado mais adiante. 

 

 

144 Diversos autores (CARVALHO, 2000; FERREIRA, 2003; FIX, 2007; entre outros) questio-
nam se São Paulo é ou não uma Cidade Global, ou seja, se a cidade atende de fato aos 
pressupostos desse modelo conceitual, como constituir rota dos grandes fluxos da economia 
global, apresentar significativo processo de desindustrialização estrutural, predominância do 
“terciário avançado” sobre os outros setores da economia. Segundo os autores, trata-se de 
um ideário difundido por atores privados, motivados por interesses imobiliários, que desejam 
pressionar pela aplicação de recursos públicos em regiões já elitizadas, denominadas “cen-
tralidades globais de negócios”.  
145 O instrumento das OUC em São Paulo foi inspirado nas chamadas Zones d’Aménagement 
Concerté (ZAC) francesas que, diferentemente das implantadas em São Paulo (reduzidas a 
rezoneamento das áreas de grande interesse imobiliário), eram marcadas por um forte com-
ponente de projeto urbano associado a pequenos perímetros de intervenção (GRILLO, 2013). 
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A RMSP sob nova ordem constitucional 

Após a Constituição de 1988, que deu competência aos Estados para definir a insti-

tuição e gestão de regiões metropolitanas146, e da Constituição Estadual de 1989147, 

que prevê atuação de entidades articuladoras da execução de funções públicas de 

interesse comum, houve o desenvolvimento de uma legislação estadual sobre a Divi-

são Regional Administrativa. Nesse sentido, a Lei Complementar Estadual 760 de 

1994 estabeleceu diretrizes para a Organização Regional do Estado de São Paulo, 

prevendo para cada região metropolitana paulista um conjunto de instâncias de pla-

nejamento formado por um Conselho de Desenvolvimento, de caráter normativo e de-

liberativo, Fundos de Desenvolvimento e Agências de Desenvolvimento Metropoli-

tano, com articulação entre o estado e os municípios constituintes da região.  

Entretanto, esse modelo – que seria posteriormente aplicado às demais regiões me-

tropolitanas do estado – não chegou a ser implantado na RMSP. De fato, ainda que a 

região já fosse uma unidade administrativa estadual no início dos anos 1990, não ha-

via uma organização que congregasse seus 39 municípios integrantes. Desse modo, 

a atuação do governo do estado era preponderante nas ações na escala metropoli-

tana, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão, que contava desde 1991 com 

as instâncias gerais de planejamento metropolitano (Emplasa, Consulti, Codegran e 

Fumefi)148. Nesse contexto, seria elaborado o Plano Metropolitano da Grande São 

Paulo (PMGSP) em 1994, tratado mais adiante. 

Já para o planejamento e operação dos transportes coletivos na RMSP, o estado ha-

via instituído em 1991 a Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM), além da 

Companhia do Metropolitano, da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos e 

da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), criada149 em 1992. 

 

146 O Artigo 25º da CF, § 3º, indica que “Os Estados poderão, mediante lei complementar, 
instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agru-
pamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução 
de funções públicas de interesse comum”. 
147 A Seção II (Das Entidades Regionais – artigos 153 e 154) da Constituição do Estado de 
São Paulo prevê a criação de regiões metropolitanas e articulação de órgãos e entidades 
regionais e setoriais executoras das funções públicas de interesse comum. 
148 Conforme Nota 92. 
149 Conforme Nota 102. 
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A consolidação do planejamento setorial de transportes na RMSP 

Com a criação da Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM)150 em 1991, na 

gestão do Governador Antônio Fleury Filho (1991-1994), organizou-se uma instituição 

estável, até hoje, para o planejamento, execução, fiscalização e operação da política 

estadual de transportes urbanos de passageiros para as regiões metropolitanas, in-

cluindo os sistemas metroviário, ferroviário, de ônibus e trólebus, e demais divisões 

modais de interesse metropolitano. Nela foram incorporadas a Companhia do Metro-

politano de São Paulo (Metrô) e a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de 

São Paulo S.A. (EMTU-SP). Vinculada à STM, em 1992 foi instituída a Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), para assumir os sistemas de trens da 

RMSP em substituição à Companhia Brasileira de Trens Urbanos / Superintendência 

de Trens Urbanos de São Paulo (CBTU / STU/SP) e à Ferrovia Paulista S/A (Fe-

pasa)151.  

Em 1993, a STM iniciou a organização do Programa Integrado de Transportes Urba-

nos da Região Metropolitana de São Paulo152 e elaborou o Plano Metropolitano de 

Transporte Integrado (PMTI), que sintetizava políticas e projetos existentes buscando 

configurar uma ferramenta de planejamento que, superando o atendimento a tendên-

cias históricas, objetivava a formação de uma ‘visão da cidade’. O PMTI utilizou mé-

todos de análise e simulação de suas propostas em um modelo de transporte tradici-

onal denominado Strategic and Regional Model (Start)153, embrião de um processo 

contínuo de planejamento que a STM passaria a abrigar (SILVEIRA, 2011).  

Em 1995154, já na gestão Covas, os órgãos estaduais do sistema de planejamento 

metropolitano foram incorporados à Secretaria de Transportes Metropolitanos, 

 

150 Conforme Nota 91. 
151 Lei nº 7.861, de 28 de maio de 1992. Entretanto, somente em abril de 1994 a CPTM passa 
a operar efetivamente as atuais Linhas 7, 10, 11 e 12 (da antiga CBTU), e em 1996 as atuais 
Linhas 8 e 9 (da antiga FEPASA). 
152 Decreto n. 36.667, de 20 de abril de 1993. 
153 O Start será o modelo utilizado para a simulação dos impactos das estretégias propostas 
e obtenção dos indicadores de desempenho futuro no Pitu 2020, em 1999. 
154 Decreto n. 39.895, de 1 de janeiro de 1995. 
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tornando-a a instituição em ocorreriam tanto as ações de planejamento setorial quanto 

geral da RMSP. No mesmo ano, foi instituído o Programa Integrado de Transportes 
Urbanos (Pitu)155, programa que objetivava integrar os transportes sob responsabili-

dade do Governo Estado, organizando os investimentos na infraestrutura por meio de 

um processo contínuo de planejamento. Como diretrizes, o Pitu destacava a partici-

pação das prefeituras metropolitanas e dos órgãos de transporte tendo em vista as 

transformações da metrópole e do sistema de transportes (FREDERICO, 2001). 

Nesse momento, Cruz (2012, p. 94-95) indica que, na visão técnica dominante acerca 

do planejamento setorial de transportes, ganhava força a “percepção da necessidade 

da conjugação de políticas de uso do solo às ações de expansão e gerenciamento de 

sistemas de transporte coletivo para torná-los mais equilibrados e eficientes”. Tais de-

sequilíbrios estavam relacionados aos onerosos padrões pendulares de deslocamen-

tos em algumas linhas de transporte sobre trilhos (devido à segregação entre áreas 

residenciais e polos de empregos) e a boa rentabilidade da Linha 1-Azul do Metrô 

(que atravessa bairros com padrões de uso do solo densos e diversificados), eviden-

ciando os caminhos que os sistemas de transporte deveria evitar ou promover para 

aumentar sua sustentabilidade financeira156.  

 

O Plano Metropolitano da Grande São Paulo (1994) 

Nesse contexto, foi elaborado pela Emplasa o Plano Metropolitano da Grande São 
Paulo – PMGSP, concluído em 1994 na gestão Fleury, quando Jorge Wilheim ocu-

pava o cargo de Diretor-Presidente da empresa. Constitui um plano para a RMSP no 

horizonte do ano 2010 nas dimensões do crescimento econômico, equidade social, 

melhora a qualidade de vida e preservação da disponibilidade de recursos naturais. 

 

155 Frederico (2001) salienta que o programa Pitu é um instrumento de trabalho e coordenação 
do conjunto de ações já deflagradas na STM, com recursos, obras, contratos em andamento 
ou em negociação, custos, fontes e responsáveis. Já os planos Pitu (para 2020 e 2025, trata-
dos adiante) são os documentos que identificam, para dado horizonte futuro, a visão de con-
junto do que está no Pitu (programa) e de tudo aquilo que deve se tornar viável para implan-
tação. Assim os Planos ‘Pitu’ configurariam os cenários a serem perseguidos por todos os 
envolvidos na política metropolitana de transportes. 
156 Essas ideias levarão, em 1999, à utilização de uma metodologia muito distinta do praticado 
até então para elaboração de planos de transportes, que resultará no Plano Integrado de 
Transportes Urbanos para 2020 (Pitu 2020), tratado no item 4.1.1. 
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Para tal, propõe “conjuntos de ações necessárias para maximizar as vantagens com-

parativas” (SÃO PAULO e EMPLASA, 1994, p. 11) da Grande São Paulo tendo em 

vista as circunstâncias de riscos e oportunidades de então e do cenário futuro.  

O Censo IBGE havia contado 15.444.941 habitantes na RMSP em 1991, e o PMGSP 

projetava que a região chegaria a 2010 com 20 milhões de residentes157. O plano 

reconhece o papel da Região Metropolitana no cenário nacional – então responsável 

por 18% do PIB brasileiro e 23% da frota nacional de veículos – e da função polariza-

dora da metrópole no contexto de internacionalização da economia, mas também da 

preocupação com a sustentabilidade desse papel face às carências regionais. As-

sume ainda a necessidade de novos formatos de gestão regional a partir da Consti-

tuição Federal de 1988 e da Constituição Estadual de 1989 – que rege as regiões 

metropolitanas paulistas. Na introdução do documento, fica claro que o perfil desejado 

para o PMGSP é o desenvolvimento econômico baseado em parcerias com a iniciativa 

privada, com menor ênfase em proposições físico-espaciais, tendo em vista o incen-

tivo à produtividade na região. 

Diante de tais perspectivas, o Plano de 1994 volta-se, bem mais que 
seus antecedentes, para os aspectos estratégicos do desenvolvi-
mento da Região e leva em devida consideração os riscos e as opor-
tunidades decorrentes das demandas e articulações em uma econo-
mia globalizada e no contexto das previsíveis alterações no sistema 
de produção e circulação de mercadorias. 
Trata-se, nele, não tanto de desenhar novos sistemas e soluções 
de infraestrutura básica regional (já amadurecida e no rumo de po-
líticas mais categóricas e estáveis), mas sim de induzir processos de 
decisões na esfera pública e na atividade privada, que permitam o 
aproveitamento das potencialidades atuais e a inovação nos investi-
mentos de alcance regional.  
Se nos planos antecedentes para a Grande São Paulo prevaleciam as 
propostas normativas e executivas direcionadas ao Poder Público, 
neste busca-se um maior equilíbrio no direcionamento de seus conte-
údos, levando-se em conta as decisões e o potencial do setor pri-
vado com atuação possível na Região. (SÃO PAULO e EMPLASA, 
1994, p. 2, grifos nossos) 

O Plano apresenta amplo diagnóstico das questões demográficas e econômicas da 

RMSP, considerações sobre a atividade industrial, a evolução do setor terciário (e a 

região como polo de serviços), legislação ambiental e urbana, produção flexível (e 

dispersa no Complexo Metropolitano Expandido / Macrometrópole), emprego, renda, 

 

157 O Censo IBGE contaria 19.677.844 habitantes na RMSP em 2010. 
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finanças públicas e estrutura de ocupação (uso do solo, vetores de crescimento, ten-

dências de desenvolvimento). Trata ainda de redes de infraestrutura, como água, es-

goto, resíduos sólidos, energia elétrica e transportes (rede viária, rodovias, ferrovias, 

divisão modal, aeroportos).  

Quanto às perspectivas futuras da Grande São Paulo, o Plano dedica grande espaço 

à exposição da conjuntura internacional do início dos anos 1990 que levou às mudan-

ças no perfil das atividades produtivas e que resultaram em grandes efeitos sobre a 

RMSP. O PMGSP registra de maneira precisa o contexto da metrópole no final do 

milênio e como a situação econômica influencia a prática do planejamento urbano. 

Nesse sentido, destacam-se os seguintes aspectos: 

• Redução das taxas de crescimento demográfico (a TGCA da população na 

RMSP vai de 5,56% a.a. entre 1960 e 1970 para 4,46% entre 1970 e 1980 e 

cai para 1,86% na década de 1980); 

• Diminuição do papel industrial na RMSP, com unidades produtivas mudando-

se para a Macrometrópole; 

• Aumento da escala das atividades terciárias na metrópole, com diversificação 

e sofisticação de serviços e bens comerciais; 

• Crescimento acelerado do setor informal da economia; 

• Emergência das funções de intermediação da produção e de organização dos 

fluxos de distribuição (centros atacadistas, feiras especializadas) e concentra-

ção de dirigentes e técnicos ligados à produção industrial (principalmente os 

integrados aos circuitos da economia internacional); 

• Inserção da RMSP no circuito de metrópoles mundiais articuladas à produção; 

• Primazia crescente do setor financeiro na economia internacional; 

• Expansão dos processos de automatização e robotização e seus reflexos na 

redução de empregos; 

• Aumento da produção e da velocidade do processamento e dos fluxos de da-

dos proporcionados pela informática, com consequente modernização de pro-

cessos e tecnologias; 

• Integração da produção em escala mundial devido aos avanços nos sistemas 

de transportes e telecomunicações; 

• Tendência à formação de grandes complexos de mercados e produção multi-

nacional. 
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Frente à conjuntura exposta, o PMGSP delineia estratégias para o posicionamento da 

RMSP na competição pela manutenção de sua hegemonia como principal polo brasi-

leiro no cenário internacional. Chama a atenção, assim, para o enfrentamento das 

deseconomias de aglomeração na metrópole, necessidade de qualificação de mão-

de-obra, déficits sociais (moradia, educação, segurança pública) e de infraestrutura 

(energia, sistema viário regional, resíduos sólidos). A partir da análise de riscos e po-

tencialidades para a região, cria cenários futuros e indica 300 ações em 84 diretrizes 

reunidas segundo os temas de desenvolvimento, política econômica regional, físico-

territoriais (ambientais), serviços e equipamentos, infraestrutura e institucional. 

No campo dos transportes urbanos e regionais, o PMGSP indica 26 diretrizes que 

incluem melhorias operacionais e de segurança, controle de tráfego, integração mul-

timodal, melhoria dos sistemas de transporte coletivo sobre pneus, ciclovias, expan-

são do metrô, transporte de cargas, terminais de passageiros e navegação no trecho 

metropolitano do Rio Tietê. Para tal, indica que a STM (recém-criada em 1991) con-

solidará o sistema metropolitano de transporte de passageiros, por meio de um pro-

grama para qualificação da rede – denominado no PMGSP como ‘Transporte - SIM: 

Transporte Integrado Metropolitano’, mas nem cita o PMTI de 1993. Trata ainda de 

diretrizes para projetos viários, destacando ações para a implantação dos quatro tre-

chos do Rodoanel (tratado mais adiante).  

O PMGSP não teve como continuidade sua aprovação em lei, como previsto pelo 

documento resultante de seu processo de elaboração, e se iniciava um processo de 

questionamento e diminuição das atribuições do Spam e da Emplasa. As mudanças 

no desenho federativo brasileiro após a Constituição Federal de 1988, com o aumento 

do poder municipal quanto à competência de elaboração de políticas urbanas, impac-

taram a promoção da integração metropolitana com o planejamento dos municípios 

que a constituíam.  

A estabilidade institucional da Emplasa foi afetada pelas mudanças 
que ocorreram na organização federativa brasileira e pela ação polí-
tica (resistência dos municípios e reorganizações feitas pelo governo 
do estado) que alteraram seu escopo de ação. A efetividade do plane-
jamento metropolitano deixou então de apoiar-se estritamente na ati-
vidade técnica para a condução de planos de ação, por exigir articula-
ção e negociação de demandas e poderes pulverizados em diferentes 
entes federativos. (CRUZ, 2012, p. 92) 
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Em 1995158, os órgãos estaduais do sistema de planejamento metropolitano foram 

incorporados à Secretaria de Transportes Metropolitanos, que passou a protagonizar 

a atividade de planejamento na escala da metrópole, especialmente no processo de 

elaboração do Plano Integrado de Transportes Urbano (Pitu 2020), tratado no item 

4.1.1. Entretanto, um outro ator na esfera estadual merece destaque nesse período: 

a Desenvolvimento Rodoviário S/A (DERSA), empresa de economia mista cujo acio-

nista majoritário era o Estado de São Paulo. Fundada em 1969159, havia sido respon-

sável pela implantação das rodovias Imigrantes (1976), Bandeirantes (1978), Traba-

lhadores (1982, atual Ayrton Senna), Hélio Smidt (1985)160 e, a partir de 1995, pela 

implementação do Rodoanel. 

 

158 Conforme Nota 154. 
159 Decreto Lei no 5, de 6 de março de 1969. 
160 A DERSA ainda teria participação na implantação de importantes vias na RMSP, como a 
Estrada Parque Várzea do Tietê (2011), a Avenida Jacu Pêssego (2012), o Complexo Viário 
Polo Itaquera (2014), além da Nova Marginal Tietê (2010) – tratada na Subseção 4.1.2. 



 193 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Estrutura metropolitana proposta para 2010 pelo PMGSP 1994.  
Fonte: SÃO PAULO; EMPLASA, 1994. 
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Figura 32: Traçado dos trechos constituintes do projeto do Rodoanel. 
Fonte: SÃO PAULO; EMPLASA; DERSA, 1995. 
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O Projeto do Rodoanel (1995) 

O processo de abertura comercial por que passou a economia brasileira, tanto pelas 

reformas do governo Collor quanto pela estabilização monetária e inflacionária após 

o Plano Real em 1994, aceleraram a modernização das empresas nacionais e a ado-

ção de práticas de dinamização da produção. Sendo um dos fundamentos do pós-

fordismo, a necessidade de articulação de redes produtivas (que agregam variadas 

empresas pequenas e médias) ganha força no Brasil durante a década de 90 como 

forma de aumentar a competitividade das corporações e o desempenho da economia. 

Braga (2008) indica que as indústrias automobilísticas e as empresas do grande va-

rejo foram as primeiras a se modernizarem nesse aspecto. 

Emergiu assim uma crescente preocupação com o processo logístico que viabiliza o 

funcionamento da cadeia de suprimentos das empresas – o que inclui diversas infra-

estruturas públicas e privadas de apoio, como as de transporte, distribuição e arma-

zenamento, comunicação, desembaraço alfandegário e fiscal. Nesse sentido, eventu-

ais deficiências nessas infraestruturas – especialmente nos sistemas de transporte de 

cargas – constituem gargalos territoriais para o desenvolvimento dessas práticas de 

modernização. 

Do ponto de vista territorial, entendemos a logística como o conjunto 
de competências infraestruturais (transportes, comunicações, arma-
zéns, CLI’s, EADI’s etc.), institucionais (agências reguladoras, licenci-
amento ambiental, concessão de serviços públicos a empresas priva-
das, parcerias público-privadas etc.) e organizacionais (conhecimento 
e estratégias) que podem conferir competitividade a um comparti-
mento geográfico, aos agentes econômicos e cadeias produtivas que 
dele fazem uso. (BRAGA, 2008, p. 70) 

Na RMSP, a questão da infraestrutura de transportes e de logística configurava, já no 

início da década de 1990, um grave gargalo no estado – tanto para cargas destinadas 

à área urbanizada da metrópole quanto para aquelas que precisavam passar pela 

região com outros destinos fora dela (Figura 34). Assim, a qualificação da articulação 

do sistema de rodovias que chegavam à capital colocava-se como resposta aos pro-

blemas logísticos regionais – especialmente com a crença, então muito disseminada, 

de que o trânsito de passagem tinha grande impacto nos problemas de trânsito de 

veículos na cidade.  

Como já visto, o conceito de um anel viário em torno da metrópole já era estudado 

desde a década de 1920, e deu origem às avenidas marginais do Tietê e Pinheiros, 
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nos anos 1950, e aos Mini Anel Viário e Anel Metropolitano, estudados pelo trabalho 

do São Paulo Inner Belt Highway em 1968, resultando posteriormente em avenidas 

como Bandeirantes, Salim Farah Maluf, Jacu-Pêssego, e Roque Petroni/Vicente 

Rao/Cupecê/Eduardo Ramos Esquivel. Tais vias, ao se tornarem saturadas por ca-

racterísticas de sua implantação e pela descontinuidade das obras, perderam a ca-

racterística de vias expressas e ensejaram novas propostas perimetrais não concreti-

zadas, como a Via Perimetral Metropolitana, elaborada em 1989 no governo estadual 

de Orestes Quércia (1987-1991) (MEYER; RAMALHO; CRUZ, 2003). 

A ideia de uma nova perimetral seria viabilizada somente a partir de 1995, quando foi 

divulgado o estudo denominado Anel de Integração Metropolitana (Rodoanel), ela-

borado em conjunto pela Emplasa e pela Dersa. A proposta consistia em uma rodovia 

perimetral junto aos limites da mancha urbana da RMSP, com cerca de 176 quilôme-

tros de extensão e distante entre 20 e 40 quilômetros do centro metropolitano, conec-

tando 10 rodovias que chegam à capital (Figura 32). 
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Figura 33: Propostas históricas de anéis viários metropolitanos na RMSP. 
Fonte: SÃO PAULO; EMPLASA; DERSA, 1995. 
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Figura 34: Principais rotas de carga na RMSP, segundo os estudos para o Rodoanel.  
Fonte: SÃO PAULO; EMPLASA; DERSA, 1995. 
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Caracterizado como rodovia de “classe 0”, por prever somente intersecções com gran-

des rodovias, sem acessos a vias locais (cujos cruzamentos seriam feitos em desní-

vel), o Rodoanel contaria com três a quatro faixas de rolamento por sentido de tráfego, 

canteiro central e velocidade diretriz de 100 km/hora. Sua implantação seria dividida 

em 4 trechos (Sul, Leste, Norte e Oeste – prioritário) e custaria cerca de 2,2 bilhões 

de dólares (SÃO PAULO; EMPLASA; DERSA, 1995).  

Com a proposta de construção do Rodoanel, o governo de São Paulo 
buscava demonstrar que estava se modernizando e melhorando sua 
infraestrutura para possibilitar a instalação de novos empreendimen-
tos privados e para facilitar o processo de circulação de produtos pela 
Região Metropolitana de São Paulo e de escoamento da produção do 
interior do estado para outras regiões do país, seja através de estradas 
que saem da capital ou do porto de Santos. Tratava-se, sobretudo no 
momento em que a região metropolitana de SP sofria os efeitos da 
desindustrialização, de abrir novas frentes de negócios e dinâmica 
econômica, atraindo eventualmente as indústrias da nova fase, mas 
principalmente centrais de distribuição e outras empresas para o es-
tado e para a região. (IACOVINI, 2013, p 75) 

Para viabilizar tamanho investimento, o estudo indicava mecanismos de parceria com 

a iniciativa privada161. Inicialmente, seria utilizado um modelo de concessão após in-

vestimentos estatais, em que o primeiro trecho (Oeste) seria construído 85% com re-

cursos públicos e o restante seria obtido da concessionária que fosse explorá-lo 

quando pronto. Os demais trechos seriam construídos com recursos das empresas 

que ganhassem seus respectivos processos licitatórios de concessão. Aplicava-se as-

sim o princípio do empreendedorismo urbano (HARVEY, 2005), utilizando-se as “par-

cerias público-privadas como forma de viabilizar empreendimentos que atrairiam ou-

tros investimentos privados” (IACOVINI, 2013, p 77).  

Iacovini (2013, p. 76) ainda indica que a ideia de que o Rodoanel aliviaria o trânsito 

na RMSP foi muito reforçada pelo trabalho da mídia na cidade, que “sempre mobilizou 

o trânsito como argumento para justificar a realização do projeto e ainda reforçava 

positivamente o papel deste como indutor de expansão e valorização imobiliária”. 

Nesse sentido, a implementação do Trecho Oeste do Rodoanel trazia a promessa de 

grande alívio do tráfego de cargas no quadrante sudoeste da capital, especialmente 

na Marginal Pinheiros e Avenida dos Bandeirantes – fundamentais para bairros com 

 

161 As concessões comuns haviam sido regulamentadas pela Lei Federai nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, à luz do Art. 175 da Constituição Federal.  
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intensas dinâmicas imobiliárias para alta renda na década de 1990. Por outro lado, 

além do potencial de alívio para o trânsito em áreas já importantes para o mercado 

imobiliário, o Rodoanel viabilizaria também novas frentes de expansão imobiliária no 

entorno da metrópole.  

O Trecho Oeste começou a ser construído em 1998 e inaugurado em 2002; já o trecho 

Sul teve sua inauguração somente em 2010. Ambos foram construídos pela DERSA 

e concedidos, respectivamente, em 2008 à Companhia de Concessões Rodoviárias – 

CCR, e em 2011 à SPMar. O Trecho Leste foi concluído em 2014, construído e explo-

rado pela concessionária do Trecho Sul. O Trecho Norte, atualmente em construção 

pela DERSA, tem previsão de conclusão em 2021, ainda que em 2018 sua operação 

futura já tenha sido outorgada à concessionária EcoRodovias. 
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3.2 Nexos entre planejamento urbano e de transportes em São Paulo entre 
1972 e 1995: tempo de rupturas 

 

3.2.1 A revisão crítica do planejamento integrado: tempo de rupturas 

 

Tanto o PMDI-II quanto o PDDI-II registram uma relevante ruptura na forma de con-

ceber planos urbanos para o Município de São Paulo e para a Região Metropolitana, 

a partir da percepção da obsolescência das formas de planejamento do início dos 

anos 1970. O que se altera nesses planos é que sua função propositiva de redes de 

infraestruturas, associada às definições de desenvolvimento urbano, cede espaço à 

função de coordenação entre as diretrizes de estruturação urbana preparadas pelo 

plano e propostas setoriais formuladas fora de seu processo de elaboração.  

Verifica-se um conjunto de fatores que, registrados nos planos elaborados na primeira 

metade da década de 1980 – tanto em suas concepções teóricas quanto proposições 

práticas – levam a essa ruptura conceitual na forma de se elaborar planos para a 

metrópole de São Paulo. De um lado, havia a frustração quanto à abordagem inte-

grada do início dos anos 1970, tanto pelas dificuldades de ação de coordenação me-

tropolitana quanto pelas obras planejadas e não executadas, por falta de recursos 

financeiros ou políticos. Como reação à frustração, emergia a percepção da necessi-

dade de se buscar, na proposição de infraestruturas, o compromisso com o realismo 

financeiro (dadas as crises econômica e fiscal) e com a legitimidade social e técnica 

(tendo em vista as demandas advindas dos órgãos setoriais que então se consolida-

vam).  

Nesse sentido, o desenvolvimento do Sistran a partir de 1974 (iniciado em convênio 

da Prefeitura com órgãos estaduais de transporte, marca a emergência de um con-

junto de estudos setoriais que pautarão as atividades de planejamento de transportes 

na definição de traçados e prioridades das infraestruturas de circulação Consolida-se 

aqui o ideário do planejamento de transportes em São Paulo que associa responsabi-

lidade no uso de recursos públicos, respaldo técnico e simplificação da coordenação 

metropolitana.  
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O realismo financeiro se dá pela oferta de uma metodologia de priorização de inter-

venções em transportes, com escolhas justificadas tecnicamente entre as que mais 

ofereçam benefícios econômicos na relação entre atendimento de demanda versus 

custos de implantação – oferecendo opções de ações públicas para governos com 

poucos recursos. A legitimidade técnica ocorre pelo uso dos modelos integrados de 

uso do solo e transporte, procedimentos então pioneiros que se apresentavam como 

o estado da arte do assunto no mundo – ainda que levem pelo menos uma década 

para se tornarem efetivamente funcionais em São Paulo. Já a simplificação da coor-

denação metropolitana acontece gradualmente, pelo menos do ponto de vista setorial, 

pela adoção continuada de metodologias de simulação de redes por meio de modelos 

de transporte, tanto pela Prefeitura da Capital quanto pelo Governo do Estado.  

A associação desses fatores, no PMDI-II e no PDDI-II, resulta em planos nos quais a 

função propositiva cede espaço à de coordenação de propostas formuladas fora dele, 

ainda que convergentes com as diretrizes do planejamento geral. O plano torna-se 

assim o resultado das atividades de um fórum de intermediação das demandas dos 

órgãos setoriais, no qual o objetivo é dar coerência a ações organizadas em conjunto. 

Deixa-se de fazer planos que abarquem tudo, para planos que coordenem tudo que é 

feito – e decidido – fora dele. 

Em escala metropolitana, verifica-se como o caráter centralizador do PMDI de 1971, 

concebido pelo Gegran, dissolveu-se ao longo do decênio posterior. A Emplasa do 

início dos anos 1980 dividiu, dessa maneira, a elaboração de seus planos: o PMDI-II 

restringe-se à reunião de diretrizes para o ‘planejamento geral’; já as atividades de 

planejamento setorial, orientados pelas diretrizes plano geral, seriam objeto de planos 

específicos, como o PMT – apoiado na continuidade da aplicação das metodologias 

do Sistran na RMO – e não mais em propostas de um plano geral como o PMDI-II.  

A percepção da obsolescência das formas de planejamento do início dos anos 1970 

também é averiguada no PDDI-II (1982) da Prefeitura de São Paulo, que destacou a 

necessidade de uso de técnicas de planejamento auxiliadas por ferramentas compu-

tacionais que correlacionassem melhor a disponibilidade de infraestruturas de trans-

porte e as definições de uso do solo. Assim, o MUT – modelo também desenvolvido 

a partir do Sistran – embasaria as classificações do solo urbano no plano diretor da 

capital, ainda que seu processo de elaboração ou resultado final não tenham incluído 

o desenho dessas redes, desenvolvidas em planos setoriais como o PIT. 
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No planos ao longo dos anos 1980 e 1990, a exclusão de propostas específicas as-

sociadas aos transportes coletivos nos planos diretores e metropolitanos, e a consoli-

dação da postura de distinção entre as atividades de planejamento geral e setorial do 

PMDI-II e do PDDI-II serão mantidas. A atividade propositiva específica dos transpor-

tes ficará a cargo dos planos e programas desenvolvidos pelos órgãos públicos que 

executavam essas políticas, e o planejamento geral tomará novos rumos, conforme 

tratado a seguir.  

 

3.2.2 O projeto do Rodoanel 

 

O projeto do Rodoanel não configurou um plano de transportes urbanos strictu sensu, 

no sentido de conter proposição de redes ou de um sistema de vias e linhas de distin-

tos modos de transporte162, uma vez que foi concebido e executado como projeto ro-

doviário de uma autoestrada de “classe 0”, sem ligação com vias locais ou áreas lin-

deiras. Tampouco configurou um documento de planejamento urbano, já que não in-

cluía propostas de desenvolvimento associadas às infraestruturas que seriam instala-

das – exceto pela previsão de alguns perímetros em seu entorno destinados a insta-

lações logísticas e parques de preservação natural. 

De fato, ainda que tenha profundo impacto no meio urbano metropolitano, o Rodoanel 

não foi pensado como um sistema de transportes urbanos, e sim como uma rodovia 

regional que incluiria trechos implantados junto a áreas urbanizadas. Evidentemente, 

como projeto rodoviário de alto nível, lançou mão de ferramentas de planejamento de 

transporte, como teste de alternativas de traçado, modelagem de demandas e carre-

gamentos, simulação de receitas com pedágios, análise de áreas de influência, previ-

são de impactos e ações de mitigação – especialmente em seus trechos Norte e Sul, 

que atravessam relevantes áreas de proteção ambiental.  

Entretanto, não incluiu projetos urbanos em seu entorno por não ser compreendido 

em sua concepção como uma infraestrutura urbana. Assim, a função de infraestrutura 

 

162 A proposta original de 1995 continha diretrizes de intermodalidade com ferrovias, mas que 
não se concretizaram. 
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da logística regional definiu sua forma, mas a mesma não acompanhou o desempenho 

das funções urbanas e metropolitanas que também o constituiria. 

Portanto, se o Rodoanel foi concebido como rodovia, é relevante discutir o porquê da 

atenção dada à sua proposta nesse trabalho, tendo em vista que o foco aqui é o es-

tudo dos planos urbanos e de transportes. Primeiramente, sua relevância está em 

indicar como um problema metropolitano (os gargalos da logística regional na área 

urbanizada da RMSP) foi enfrentado pelo governo estadual – protagonista das ações 

públicas na escala da metrópole no momento analisado – por meio de um programa 

de investimentos em infraestruturas de transporte. Além disso, é importante verificar 

que tal programa teve a solução de sua viabilidade financeira prevista por meio de 

instrumentos de parceria público-privada, o que concretiza as posturas adotadas para 

o planejamento metropolitano pelo PMGSP de 1994. 

Por outro lado, o Rodoanel configura “mais uma etapa de um modelo histórico de eixos 

de mobilidade/acessibilidade que induziu o processo de estruturação metropolitana”, 

conforme destacado por Iacovini (2013, p. 71), somando-se a muitos outros eixos vi-

ários (constituintes ou não de planos) implantados na RMSP em seu percurso de de-

senvolvimento. O que se destaca aqui é que finalmente a RMSP logrou adotar, para 

a estruturação de seu território, o modelo das vias expressas desejadas pelos planos 

feitos em São Paulo entre 1968 (PUB) e 1971 (PMDI e PDDI) – ainda que em um 

traçado muito distinto das malhas intraurbanas então previstas.   

O Rodoanel também revela a força que o investimento em infraestrutura rodoviária 

seguiu tendo no ideário de intervenções públicas para qualificação da cidade, e como 

os órgãos setoriais de transporte chegam ao fim do século cacifados para propor sis-

temas de transporte desvinculados de planos urbanos. Essa força setorial se refletirá 

na elaboração do PITU, pela Secretaria de Transportes Metropolitanos, tratado no 

próximo capítulo. 
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3.3 Aspectos técnicos do planejamento de transportes entre 1972 e 1995: a 
emergência dos modelos integrados de transporte 

 

3.3.1 Os modelos integrados de transporte e uso do solo 

 

Conforme já tratado, o apelo ao MUT no PDDI-II representava uma inovação nas téc-

nicas de planejamento urbano com uma nova abordagem do planejamento do uso do 

solo municipal. Trata-se da indicação, em uma proposta de Plano Diretor para a capi-

tal, da utilização de uma ferramenta computacional, típica de um ramo técnico espe-

cífico e setorial, para calcular a capacidade das infraestruturas de transporte e emba-

sar definições acerca da distribuição espacial de atividades urbanas.  

Os modelos tradicionais de transporte já eram utilizados na cidade, como verificado 

desde os estudos e planos nos anos 1960. 

O modelo de transportes tradicional assume que as relações encon-
tradas entre as características de viagens e determinadas caracterís-
ticas socioeconômicas de uma área de estudo podem ser considera-
das estáveis naquela área para um certo período de tempo. Isto per-
mite estimar as alterações que poderiam ocorrer na distribuição de vi-
agens em função de alterações propostas ou esperadas das suas ca-
racterísticas sócio-econômicas e de transportes (como o crescimento 
da população, da renda ou investimentos em infra-estrutura viária). 
(LOPES, 2003 p. 20-21) 

O modelo tradicional é baseado em uma estrutura sequencial de quatro etapas: gera-

ção, interação espacial entre zonas, divisão modal e alocação. Assim, estima-se o 

total de viagens realizadas, que então são distribuídas pelas zonas, divididas de 

acordo com modos de transporte disponíveis, e enfim alocadas, carregando o sistema 

viário.  

Entretanto, o MUT de 1977 (assim como o Sistran de 1974) tinha a distinção de ser 

um modelo integrado de transportes e uso do solo, o qual leva em conta que tal uso 

se altera como resposta a mudanças na infraestrutura de transportes. Tais alterações 

causam efeitos secundários na demanda de viagem, que então se somam aos efeitos 

diretos causados por mudanças na escolha de rotas e modos de viagem. Por serem 
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mais complexos, requerem uma maior quantidade de dados de entrada, sendo mais 

sensíveis a limitações de sua disponibilidade.  

Os modelos integrados de uso do solo e transporte se tornaram uma 
alternativa aos modelos convencionais. Eles se baseiam no fato de 
que, por um lado a distribuição das atividades e suas necessidades de 
interação geram a demanda por transportes, e por outro, a própria 
oferta de infraestrutura de transportes influencia a localização das ati-
vidades. (LOPES, 2003 p. 11) 

O modelo de Lowry, publicado em 1964, configurou o marco pioneiro na proposição 

de modelos integrados de uso do solo e transporte,  

possibilitando representar a relação causal entre distribuição espacial 
de atividades e deslocamento de pessoas levando em conta os efeitos 
de realimentação sobre as atividades decorrentes de alterações na in-
fraestrutura ou nos serviços de transportes, efeitos esses verificados 
através de variações de acessibilidade. (LOPES; PIETRANTONIO, 
2010) 

Devido à complexidade do modelo integrado, somente o modelo tradicional voltou a 

ser usado em São Paulo nos anos 1980 e 1990, como o Start e o EMME, e somente 

no Pitu 2025 um modelo integrado seria utilizado novamente, o Tranus. 
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CAPÍTULO 4:  São Paulo na virada do milênio e as respostas do 
planejamento: grandes planos setoriais de 
transporte coletivo e planos municipais 

 

4.1 Planejamento urbano e de transportes em São Paulo entre 1995 e 2016: 
autonomia e convergência 

4.1.1 Planos gerais e planos setoriais  

 

As experiências de planejamento urbano municipal e metropolitano dos anos 1980 e 

1990 mantiveram, como visto na Subseção 3.1.5, a posição do PDDI-II e do PMDI-II 

de excluir propostas específicas associadas aos transportes coletivos nos planos di-

retores e metropolitanos. Consolidou-se a postura de distinção entre as atividades de 

planejamento geral e setorial, deixando-se a atividade propositiva específica dos 

transportes a cargo dos planos e programas desenvolvidos pelos órgãos públicos que 

executavam essas políticas. Os planos diretores focaram, então, em diretrizes gerais 

para o desenvolvimento da cidade e em formas de viabilizar novos instrumentos ur-

banísticos, via flexibilização da legislação de zoneamento e parcerias público-priva-

das. Já o planejamento metropolitano tratou de indicar recomendações e ações para 

um desenvolvimento estratégico da metrópole no contexto econômico do período.  

Ainda que algumas Operações Urbanas criadas na capital nesse período tenham sido 

ancoradas por intervenções pontuais de infraestruturas viárias163 – o que denota a 

permanência da ideia de associação entre uso do solo e capacidade de suporte das 

infraestruturas –, não se pode dizer que tenha havido efetiva associação entre o pla-

nejamento de redes de transportes e as definições de uso do solo. De fato, o condici-

onamento das decisões de distribuição planejada de atividades urbanas à 

 

163 Na Operação Urbana Centro, a âncora das propostas era a túnel sob o Vale do Anhanga-
baú; na Faria Lima, eram os prolongamentos da avenida homônima. 
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disponibilidade de infraestruturas do sistema de circulação – como no PDDI-II com o 

MUT – não encontrou espaço relevante nos planos elaborados ao longo dos anos 

1980 e 1990.  

Tal ideia será retomada somente pelo Plano Diretor de 2002 (tratado mais adiante), 

reformulada a partir do Pitu 2025 de 2006 (analisado na Subseção 4.1.2) e consoli-

dada no Plano Diretor de 2014 (constante da Subseção 4.1.4). Nesse sentido, a con-

solidação das atividades de planejamento setorial na STM e a postura em relação ao 

transporte do plano diretor aprovado em 2002 na capital revelarão novas posições do 

planejamento praticado em São Paulo, conforme tratado a seguir. 

 

O Pitu 2020 (1999) 

Apesar dos avanços da STM com o PMTI e com o Pitu de 1995, a RMSP ainda não 

contava com um sistema único e integrado de transporte metropolitano formulado a 

partir de um plano abrangente. Para tal, a STM iniciou um processo de planejamento 

da política setorial de transportes que, à luz da preocupação com as políticas de de-

senvolvimento urbano metropolitano, logrou promover novas relações intergoverna-

mentais para articular políticas públicas metropolitanas. Seu objetivo era influenciar 

atividades cujas competências eram exclusivas dos municípios, como as políticas de 

uso e ocupação do solo, vinculando-as à oferta estadual de transporte de massa tendo 

em vista um maior equilíbrio do sistema.  

Assim, foi concluído em setembro de 1999 o Plano Integrado de Transportes Urba-
nos (Pitu 2020), elaborado pela STM e suas empresas vinculadas (Metrô, EMTU, 

CPTM e Emplasa) com consultoria técnica das firmas Setepla Tecnometal Engenha-

ria, TTC Engenharia de Tráfego e Transportes, e Logos Engenharia. O então Secre-

tário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Cláudio de Senna Frederico, indica 

que o Pitu 2020 seria “o sucessor moderno do estudo da rede básica de metrô de 

1968” (FREDERICO, 2001, p. 50). Todavia, além atender à tarefa de definir uma rede 

de metrô, o plano abrange diversos temas do sistema metropolitano de transportes, 

como os sistemas municipais e metropolitanos de ônibus e seus corredores, sistema 

viário, estacionamentos e políticas de gestão de tráfego.  

O Pitu 2020 destaca diversos assuntos em seu diagnóstico, como a função estratégica 

da Região Metropolitana de São Paulo e o congestionamento do sistema de 
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transportes. Os dados da mobilidade urbana metropolitana, oferecidos pela Pesquisa 

Origem Destino de 1997, indicavam que o índice de mobilidade (relação entre o nú-

mero de viagens e o número de habitantes) vinha caindo desde 1977, a taxa de mo-

torização e a frota de automóveis particulares crescendo (especialmente fora da capi-

tal) – com a participação do modo individual alcançando quase a mesma participação 

do modo coletivo no total de viagens motorizadas (PEREIRA, 2013).  

O cenário base do plano é a situação identificada em 1997, quando a RMSP tinha 

16,8 milhões de habitantes e permanecia como o principal polo econômico, a mais 

complexa e diversificada estrutura produtiva e o maior mercado consumidor do país. 

O plano enfatiza que a metrópole era o elo entre a economia brasileira e o capital 

internacional, vivendo transformações estruturais em sua base econômica, ampliando 

e diversificando suas atividades terciárias e alterando sua estrutura industrial. Havia 

significativo decréscimo das taxas de crescimento populacional, com queda nas taxas 

de natalidade e diminuição do ritmo migratório, conforme apontado pelo Censo de 

1991.  

Assinala, ainda, que o padrão de crescimento da metrópole apresentava sinais de 

alteração, de modo que o adensamento passava a tomar o lugar da expansão da área 

urbanizada como modelo de desenvolvimento urbano. 

Com relação ao crescimento urbano, a região defronta-se com o es-
gotamento do modelo histórico de crescimento ‘para fora’, a partir do 
município de São Paulo. As áreas com condições ambientais favorá-
veis já foram ocupadas e as franjas da organização encontram barrei-
ras físicas e legais que nem sempre conseguem frear a expansão ina-
dequada. Atualmente, as tendências apontam para uma inversão no 
modelo histórico de crescimento da região, ou seja, uma retração da 
expansão urbana em direção a periferias cada vez mais distantes e 
reforço à tendência de adensamento das áreas urbanizadas, so-
bretudo na coroa intermediária da organização. (SÃO PAULO e STM, 
1999, p. 24, grifos nossos) 

Para enfrentar a missão de definir um sistema de transporte metropolitano, coloca a 

necessidade do estabelecimento de um processo de planejamento que superasse a 

elaboração de um plano estático, de modo a configurar um instrumento efetivo de 

apoio à tomada de decisões sobre políticas públicas utilizando uma metodologia que 

fosse adequada a uma região em constante mutação.  

Historicamente, alguns planos de transportes urbanos perderam a va-
lidade muito cedo, mesmo antes de suas propostas serem iniciadas. 
Várias razões explicariam esta situação: alterações não 



 210 

prognosticadas de cenários, obstáculos institucionais, descontinui-
dade político-administrativa, inversão de prioridades. Buscando fugir 
dessa imobilização, em particular a seleção de métodos e técnicas, 
voltaram-se para um horizonte mais amplo que a simples elaboração 
de um documento técnico contendo propostas de diretrizes e ações. 
Buscou-se estabelecer um processo de planejamento mais duradouro, 
evitando as propostas estáticas e vinculadas à realidade vivida quando 
de sua elaboração. Os métodos e técnicas utilizados para elaboração 
do plano visaram propiciar reciclagens periódicas do trabalho, de ma-
neira a incorporar as alterações ocorridas na economia e na sociedade 
e, a partir daí, ajustar os cenários e propostas assumidos. (SÃO 
PAULO; STM, 1999, p. 14) 

Cruz (2012, p. 22) indica que o desenvolvimento do Pitu “consolidou um plano cuja 

intenção foi promover, na região metropolitana, um processo integrado de planeja-

mento entre o Governo do Estado e as prefeituras nas definições de uma política re-

levante para o conjunto desses municípios”. Nesse processo de planejamento, o 

transporte era compreendido em função do seu impacto sobre a metrópole e nas con-

dições de vida que viabilizaria a seus habitantes. Para tal, estruturou e se apoiou em 

um processo retroalimentado de planejamento, formulando cenários de desenvolvi-

mento com uma visão futura da metrópole que embasou as proposições e políticas 

propostas.  

Por visão futura da metrópole entende-se a explicitação de caracterís-
ticas da cidade que se deseja venham a existir no ano horizonte do 
plano. Esta declaração sintetiza e reflete as expectativas e aspirações 
dos atores sociais urbanos responsáveis pelo planejamento e ações 
públicas na metrópole, desenhando um desejado cenário de futuro 
que a sociedade está disposta a construir. (SÃO PAULO; STM, 1999, 
p. 16) 

A construção da visão futura da metrópole foi feita por meio de uma série de palestras 

e debates com especialistas em diversos setores como urbanismo, economia e mer-

cado imobiliário. Tratando de temas relevantes para o desenvolvimento metropolitano, 

organizou-se um conjunto de seminários estabelecidos por sub-região da RMSP, para 

mobilizar e engajar os municípios metropolitanos e promover cooperação interfedera-

tiva. Não há menção de destaque à participação de movimentos sociais ou da popu-

lação em geral, sendo a ênfase do engajamento dada aos atores institucionais, técni-

cos e operacionais envolvidos no assunto na região. 

O Pitu 2020 é um processo estratégico, revelando, metodologica-
mente, as consultas aos agentes responsáveis pela política de trans-
portes, nos níveis estadual e municipal. Realizou-se um exercício de-
mocrático, resultando em um documento que expressa os anseios e 
demandas conjunturais dos agentes consultados. Participaram do 
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processo os principais agentes do sistema de transportes: técnicos 
municipais de planejamento e transporte, operadores de transporte, 
operadores de trânsito etc. O envolvimento dos municípios no Pitu 
2020 insere-se no esforço que a Secretaria dos Transportes Metro-
politanos vem desenvolvendo no sentido de implementar instrumen-
tos de cooperação efetiva entre os municípios e desses com o 
governo estadual, com objetivo de chegar ao modelo institucional 
factível, realista e duradouro. (SÃO PAULO; STM, 1999, p. 14, grifos 
nossos) 

O Pitu 2020 destaca que, entre as opiniões recolhidas nesses eventos, predominaram 

os temas da economia (que se tornava primordialmente terciária), a melhoria na qua-

lidade de vida, as carências na oferta de infraestrutura e serviços urbanos – com ên-

fase na integração e melhoria nos padrões físicos, operacionais e de conforto no trans-

porte público. Os municípios expressaram também o desejo de fomentar a preserva-

ção ambiental em um modelo de desenvolvimento sustentável, especialmente com 

valorização de áreas verdes, e de criar espaços públicos voltados à interação social. 

Por outro lado, o plano indica que “a ênfase das proposições apresentadas pelos mu-

nicípios centrou-se basicamente sobre aspectos relativos a investimentos em sistema 

viário” (SÃO PAULO; STM, 1999, p. 72), exceto pela capital, que contribuiu com suas 

propostas de corredores de ônibus, Veículo Leve sobre Pneus (VLP) e medidas de 

gestão de tráfego.  

A partir desse processo, ficou definido que o sistema de transporte deveria contribuir 

para se alcançar a ‘visão futura’ de uma metrópole mais competitiva, saudável, equi-

librada, responsável e cidadã. Tais desejos foram transformados em seis conjuntos 

de indicadores com os quais foram avaliadas as alternativas de rede estrutural de 

trilhos urbanos em um cenário futuro de pleno desenvolvimento econômico e social 

da cidade, com pesos diferentes:  

• para melhorar a competitividade, avaliava-se a acessibilidade geral da rede 

(peso 2);  

• para a metrópole saudável, contabilizavam-se dados sobre o ambiente urbano, 

como poluição (peso 2); 

• para o equilíbrio territorial, verificava-se o atendimento aos polos regionais 

(peso 1,5);  

• a metrópole responsável vinculava-se aos resultados de eficiência econômica 

da rede proposta (peso 3); e 

• a metrópole cidadã era estimada pela qualidade de serviço (peso 1,5). 
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Esse processo, enfatizado desde a apresentação do documento em suas primeiras 

páginas, configuraria um exercício de planejamento que deveria ser adotado a partir 

de então: 

O PITU 2020 não é um plano acabado. Ao contrário, é uma obra 
aberta. O que hoje entregamos é um exercício completo de um pro-
cesso de planejamento do futuro. Ele contém premissas e informações 
finitas, conhecidas em determinado tempo, com determinados recur-
sos. A obra pode ser aprimorada – e com certeza será – por novas 
informações, por intervenções não prognosticadas ou por novos so-
nhos. Sonhos sim. Afinal, o PITU 2020 teve um início diferente: ao 
invés de prognósticos frios sobre o futuro, partiu da formulação de um 
desejo. Uma reflexão sobre como queremos estar vivendo em 2020, 
qual será a cara da nossa metrópole. O sonho, construído coletiva-
mente por diversos agentes decisores sobre os rumos da cidade – 
prefeitos municipais, técnicos de empresas operadoras, urbanistas e 
estudiosos do transporte público – é estruturar uma metrópole compe-
titiva, saudável, equilibrada, responsável e cidadã. As estratégias es-
pecíficas para os transportes metropolitanos partem dessa estação. 
(SÃO PAULO; STM, 1999, p. 7) 

Para serem avaliadas à luz desse desejo de metrópole futura para o ano de 2020 

(quando a população metropolitana projetada seria de 22,45 milhões de habitan-

tes164), foram concebidas proposições que contaram com a participação de técnicos 

dos municípios da RMSP, das empresas vinculadas à STM e consultores especialistas 

em planejamento de transporte. Tais propostas passaram por algumas rodadas de 

discussão com todos os envolvidos, e geraram três estratégias alternativas de sistema 

metroviário: Rede Central, Rede Aberta e Rede Densa, com distintos traçados e ex-

tensões de trilhos165.  

 

164 A Fundação Seade estima 21.138.247 habitantes na RMSP em 2020. 
165 A rede central contaria com 126,25 km de metrô, 132 km de metrô em nível, 40 km de 
metrô leve e 36 km de trem especial, totalizando 334,8 km de sistema estrutural de trilhos 
urbanos. A rede aberta era composta por 173,3 km de metrô, 63,5 km de metrô em nível, 52,2 
km de metrô leve, 44 km de trem especial, somando 333 km de sistema estrutural sobre tri-
lhos. Já a rede densa propunha 161,8 km de metrô, 83,5 km de metrô em nível, 44 km de 
trem especial, totalizando 289,4 km de trilhas. 
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Figura 35: Redes alternativas para o sistema metroferroviário analisadas pelo Pitu 
2020. 
Fonte: SÃO PAULO, 1999 (adaptado).  
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Figura 36: Alternativa selecionada para o sistema metroferroviário pelo Pitu 2020. 
Fonte: SÃO PAULO, 1999. 
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Os impactos e indicadores de desempenho futuro dessas três alternativas foram for-

necidos pelo simulador estratégico Strategic and Regional Model (Start), desenvolvido 

pela empresa britânica MVA Consultancy e adaptado à RMSP pela Setepla Tecno-

metal Engenharia, com colaboração da TTC Engenharia de Tráfego e Transportes. 

Foram calculados os desempenhos do serviço de transporte coletivo quanto ao nú-

mero de passageiros transportados, produção de viagens, índice médio de ocupação, 

índice de superlotação, índice de ociosidade, viagens multimodais, tempo médio de 

transbordo e tempo médio de espera. As estratégias também foram avaliadas de 

acordo com o desempenho do sistema viário, com cálculos de velocidade média ao 

longo do dia, produção viária166, além de poluição ambiental e sonora, de acordo com 

a emissão de monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, material particulado e ruído 

associados ao funcionamento de todo o sistema. 

A alternativa selecionada foi a Rede Aberta, composta por 173,3 km de metrô, 63,5 

km de metrô em nível, 52,2 km de metrô leve e 44 km de trem especial, somando 333 

km de sistema estrutural sobre trilhos. A proposta foi escolhida devido à boa avaliação 

que teve em seus indicadores de eficiência econômica, que refletem o desejo da me-

trópole responsável, mas também nos indicadores de atendimento à população de 

baixa renda (metrópole cidadã) e na abrangência do serviço de transporte (metrópole 

competitiva). 

A proposta incluía ainda proposições formuladas pela EMTU (298 km de corredores 

metropolitanos) e pela prefeitura de São Paulo para o sistema sobre pneus (115 km 

de VLT e 142,5 km de corredores de ônibus). Previa ainda propostas para o sistema 

viário metropolitano, com indicação de obras de melhorias físicas, correções geomé-

tricas, pavimentação, construção e duplicação de vias e de obras de arte. 

Calculava-se que, do total de 35 milhões de viagens motorizadas por dia na RMSP 

em 2020, a rede metropolitana estrutural (sobre trilhos e pneus) da estratégia seleci-

onada seria responsável por aproximadamente 21 milhões, do total de 28 milhões de 

viagens feitas em transporte coletivo. A participação dos trilhos representaria 40% do 

total de passageiros do sistema coletivo, aproximando-se da participação do sistema 

 

166 Índice calculado pela multiplicação do número de veículos por quilômetros rodados nas 
viagens feitas por automóvel. 
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sobre pneus, hegemônico na metrópole cuja expansão foi moldada pela acessibili-

dade proporcionada pelos ônibus e pelo sistema viário.  

 

Quadro 2: Resumo das proposições e investimentos do Pitu 2020 

Infraestrutura Característica Investimento 
(R$ milhões) 

Trilhos 

Metrô 284 km 21.820 
Trem especial dos aeroportos 44 km 880 
Trem aproximador (melhorias) 88 km 440 
Trem regional (Campinas, Sorocaba e São 
José dos Campos) 177 km 874 

Subtotal  24.014 

Pneus 

Corredores EMTU 300 km 223 
VLP e Corredores (PMSP) 260 km 1.596 
Sistema complementar em micro-ônibus 200 km 33 
Subtotal  1.852 

Viário 

Plano viário metropolitano (melhorias) 262 km 226 
Concessão de rodovias (melhorias) 123 519 
Plano Municipal de Tráfego e sistema viário 
da PMSP (melhorias) 149 km 283 

Rodoanel 121 km 2.562 

Anéis de tráfego (PMSP) 
52 intersec-

ções e 15 km 
de melhorias 

527 

Subtotal  4.117 

Gestão no 
trânsito 

Pedágio urbano 233 km2 15 

Estacionamentos centrais 30 un., 11.440 
vagas 223 

Estacionamentos periféricos 40 un., 26.300 
vagas 91 

Subtotal  329 
Total   30.312 

Fonte: Elaboração própria a partir de SÃO PAULO; STM, 1999, p. 119. 
Nota: Os valores são os constantes no documento original do Pitu 2020, de 1999. Em valores atuali-
zados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 31 de dezembro de 2019, o 
investimento total do Pitu 2025 seria da ordem de R$102,13 bilhões.  
 

O Pitu 2020 recomendava também políticas de gestão e preços para otimizar e disci-

plinar o uso do sistema viário, reduzindo congestionamentos e melhorando o desem-

penho dos investimentos propostos. Isso incluía implantação de pedágio urbano no 

centro expandido da capital e políticas de preço de estacionamento na região central. 

Indicava ainda medidas de incentivo ao uso do transporte coletivo, como estimular a 

integração entre automóvel e transporte coletivo (com estacionamentos periféricos e 

centrais associados ao sistema), aumento da acessibilidade por micro-ônibus e au-

mento de capacidade viária para a priorização do transporte coletivo no centro expan-

dido. 
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O viário de interesse metropolitano167 também fazia parte do Pitu 2020, com um con-

junto de obras que conformariam o sistema metropolitano, além de vias que sofreriam 

melhorias físicas destinadas exclusivamente à operação do transporte coletivo. Tais 

intervenções foram consideradas como um viário essencial, somando um total de in-

vestimentos de mais de 1 bilhão de reais. Além da infraestrutura essencial, o plano 

prevê ainda a implantação completa do Rodoanel, com custo estimado em torno de 3 

bilhões de reais – já descontado o valor correspondente ao trecho oeste e com previ-

são de diluição desse valor ao longo de 20 anos. 

O plano também propõe políticas urbanas associadas à rede de transportes, comple-

mentares aos investimentos em infraestrutura, que deveriam induzir a ganhos signifi-

cativos na qualidade de vida urbana e no desempenho econômico da metrópole. Re-

gistra, assim, a consolidação das ideias acerca da conjugação de políticas de uso do 

solo às ações de expansão e gerenciamento de sistemas de transporte coletivo.  

Entre as políticas recomendadas, inclui-se a revitalização de áreas urbanas e centros 

históricos e ações nas políticas de parcelamento, uso e ocupação do solo para pro-

mover a otimização da capacidade de transporte oferecida. Nesse sentido, recomenda 

descentralizar as atividades terciárias, intensificar o uso do patrimônio imobiliário junto 

à rede estrutural de transporte, prever o adensamento associado à oferta existente e 

potencial de infraestrutura, além de considerar a pluralidade de usos visando reduzir 

a segregação espacial entre moradia e trabalho. Enfatiza ainda que eventuais propos-

tas de renovação urbana não deveriam induzir à exclusão social dos segmentos po-

pulacionais historicamente assentados nessas áreas.  

É estreita a relação existente entre o desenvolvimento urbano e o sis-
tema de transporte de uma cidade: este exerce uma profunda influên-
cia na indução do uso e ocupação do solo urbano. Em decorrência, 
um plano estratégico de transportes deve subordinar seus objetivos à 
cidade que seus cidadãos desejam para o futuro. (SÃO PAULO e 
STM, 1999, p. 16) 

Para o financiamento do sistema de transportes metropolitanos recomenda a implan-

tação de pedágios urbanos e participação nos impostos sobre combustíveis e sobre 

a propriedade de veículos. Por outro lado, o Pitu 2020 destaca ainda a necessidade 

de implementar mecanismos redistributivos, como solo criado e contribuição de 

 

167 A ideia do Sistema Viário de Interesse Metropolitano (SIVIM), comentada na Nota 110. 
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melhoria, visando recuperar socialmente a valorização imobiliária gerada pelo trans-

porte – criando regulação de uso do solo específica nas áreas sob influência da rede 

estrutural para a incorporação de ganhos a partir da valorização imobiliária decorrente 

dos investimentos em transportes.  

Finalmente, o Pitu 2020 coloca-se como um processo permanente de planejamento, 

prevendo ajuste regular de suas propostas e projetos à luz do modelo de transportes 

desenvolvido em sua elaboração: 

A disponibilidade de um ferramental técnico de nível estratégico pos-
sibilita a implementação de revisões periódicas do plano, prevendo um 
processo participativo e negocial com segmentos representativos das 
administrações estadual e municipais. O processo de planejamento 
proposto pretende ser permanente e possibilitar o ajuste das propos-
tas e projetos previstos pelo Pitu 2020 [...] Propõe-se a atualização 
periódica, devendo compatibilizar-se com os objetivos socioeconômi-
cos, ambientais e de uso do solo regionais e municipais, garantindo, 
nessas revisões, o contexto de integração e participação desenvolvido 
na laboração do Pitu 2020. Essa atualização é perfeitamente possível 
e desejável, dentro do instrumental utilizado para as simulações – o 
modelo Start. (SÃO PAULO e STM, 1999, p. 135) 

É relevante enfatizar, aqui, o esforço presente no Pitu 2020 de elaborar elementos 

que subsidiassem a atividade de planejamento urbano na RMSP, configurando uma 

contribuição à política de uso do solo elaborada em escala metropolitana – dialogando 

inclusive com a formulação conceitual do PMDI-II de planejamento em cascata retro-

alimentado. Além disso, tal esforço em indicar diretrizes para as políticas municipais 

buscava influenciar as prefeituras evidenciando que a viabilidade da expansão do sis-

tema de transportes dependia de seu reequilíbrio funcional e de novas fontes finan-

ceiras para os investimentos previstos. Para tal, era essencial a formulação de políti-

cas municipais de uso do solo que atendessem à necessidade técnica de adensa-

mento e diversificação de atividades urbanas ao longo das linhas estruturais, assim 

como a recuperação da mais-valia urbana decorrente dos investimentos no sistema 

de transportes.  

Nesse sentido, Nigriello e Hirsch (2001) indicam que, no final dos anos 1990, a escas-

sez de recursos para a expansão da rede metroviária fez com que os técnicos do 

Metrô investigassem formas alternativas de aumento de arrecadação – o que levou, 

por exemplo, a iniciativas de ampliação da exploração de espaços publicitários em 

trens e estações. Ademais, sendo evidente o impacto imobiliário que a expansão das 

linhas de metrô provocava na cidade, vislumbrou-se a possibilidade de se obter 
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recursos com a recuperação da mais-valia urbana advinda da valorização fundiária 

nas áreas de influência da rede. Entretanto, para direcionar tais recursos para expan-

sões do sistema,  

era essencial associar-se aos municípios atendidos pela rede, uma 
vez que é competência legal deles o controle do uso do solo e even-
tuais aumentos de potencial construtivo ligados à ampliação da aces-
sibilidade no território. A possibilidade então vislumbrada inspirava-se 
nas Operações Urbanas Consorciadas já existentes no município de 
São Paulo, no que se chamou à época de “Operação Urbana Metrô. 
(CRUZ, 2012, p. 135) 

Assim, esse tema entrará na pauta da elaboração, a partir de 2001, do novo plano 

diretor do Município de São Paulo – ainda que com poucos resultados práticos, con-

forme tratado adiante.  

 

O Plano Diretor Estratégico (2002) e os Planos Regionais Estratégicos (2004) 

Assim que se iniciou a gestão de Marta Suplicy na prefeitura de São Paulo (2001-

2004), o então secretário da Sempla, Jorge Wilheim, começou o processo de elabo-

ração do documento que substituiria o precário Plano Diretor de 1988 na capital: o 

Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE 2002)168. Apresentado 

como instrumento global e estratégico da política de desenvolvimento urbano, propõe 

ações para os anos horizonte de 2006 e 2012 – anos em que o PDE 2002 deveria ser 

revisado. 

O PDE 2002 apresentava-se orientado por diretrizes como cumprimento da função 

social da propriedade urbana e compatibilidade do uso da propriedade com a infraes-

trutura, equipamentos e serviços públicos disponíveis, assim como preservação do 

patrimônio histórico e da qualidade do ambiente urbano e natural. Destaca ações para 

acesso à moradia digna, descentralização dos polos de emprego e adensamento po-

pulacional das regiões com alto índice de oferta de trabalho.  

Definia também incentivos à ação dos agentes promotores de Habitação de Interesse 

Social (HIS) e Habitação do Mercado Popular (HMP), inclusive com delimitação de 

Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). O plano estabelece ainda extensa política 

 

168 Lei nº 13.430, de 13 de setembro de 2002; Projeto de Lei nº 290/02, do Executivo. 



 220 

ambiental, tratando de áreas verdes, paisagem urbana, recursos hídricos, sanea-

mento básico, drenagem e resíduos sólidos. Em relação aos transportes, enfatiza fo-

mento e desenvolvimento de um sistema de transporte coletivo não-poluente, deses-

tímulo do uso do transporte individual e promoção de sistema de circulação e rede de 

transporte que assegure acessibilidade satisfatória a todas as regiões da cidade.  

Com um amplo escopo de ações além do planejamento físico-territorial, o PDE 2002 

estabelece ainda objetivos para políticas de saúde, educação, assistência social, cul-

tura, segurança urbana, esportes, lazer e recreação. Trata igualmente de energia e 

iluminação pública, abastecimento e agricultura urbana, entre outras infraestruturas e 

serviços de utilidade pública. 

O Plano concebe que a urbanização do território do Município se organiza em torno 

de nove elementos, sendo quatro estruturadores e cinco integradores, cujas relações 

deverão ser elaboradas de modo a assegurar o equilíbrio entre necessidades e oferta 

de serviços urbanos: 

• Elementos Estruturadores: 

o Rede Hídrica Estrutural – abrigaria o ‘Programa de Recuperação Ambi-

ental de Cursos D’Água e Fundos de Vale’, compreendendo um conjunto 

de ações, sob a coordenação do Executivo, com a participação de pro-

prietários, moradores, usuários e investidores em geral, visando promo-

ver transformações urbanísticas estruturais e a progressiva valorização 

e melhoria da qualidade ambiental da Cidade, com a implantação de 

parques lineares contínuos e caminhos verdes a serem incorporados ao 

Sistema de Áreas Verdes do Município; 

o Rede Viária Estrutural - constituinte do suporte da Rede Estrutural de 

Transportes, composto por vias estruturais (divididas em 3 níveis), cole-

toras, locais, ciclovias e vias de pedestres, e que deveria ser objeto de 

um Plano de Circulação Viária e de Transportes; 

o Rede Estrutural de Transporte Público Coletivo - ao longo da qual deve-

ria ser estimulado o adensamento populacional, a intensificação e diver-

sificação do uso do solo e o fortalecimento e formação de polos terciários 

(Figura 37); 
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Figura 37: Rede Estrutural de Transporte Público do PDE 2002.  
Fonte: PDE 2002.  



 222 

 

Figura 38: Rede Estrutural de Eixos e Polos de Centralidades do PDE 2002.  
Fonte: PDE 2002. 
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o Rede Estrutural de Eixos e Polos de Centralidades: onde novas centra-

lidades seriam criadas e as já existentes seriam dinamizadas pela im-

plantação contígua de agências e repartições da Prefeitura, escolas pú-

blicas, pontos de embarque, praças e passeios públicos, equipamentos 

de serviços públicos, como elementos catalisadores do comércio e ser-

viços privados (Figura 38). 

• Elementos Integradores: 

o Habitação; 

o Equipamentos Sociais; 

o Áreas Verdes; 

o Espaços Públicos; 

o Espaços de Comércio, Serviço e Indústria.  

A ideia de intensificação e diversificação do uso do solo junto à rede de transporte 

coletivo, que incorpora diversos dos temas abordados nas sugestões do Pitu 2020 às 

administrações municipais, permeou também as Políticas de Desenvolvimento Ur-

bano do PDE 2002 (Artigo 76). Apresentadas na Subseção relativa à urbanização e 

uso do solo, destacam-se: recuperação da valorização imobiliária gerada pelo trans-

porte; descentralização das atividades terciárias, com redução da segregação espa-

cial entre moradia e trabalho; e adensamento e dinamização de áreas para promover 

a otimização da capacidade das infraestruturas disponíveis – sem induzir exclusão de 

populações já residentes. 

Art. 76 - São objetivos da Política de Urbanização e Uso do Solo:  

I - evitar a segregação de usos promovendo a diversificação e mes-
clagem de usos compatíveis de modo a reduzir os deslocamentos da 
população e equilibrar a distribuição da oferta de emprego e trabalho 
na Cidade;  

II - estimular o crescimento da Cidade na área já urbanizada, dotada 
de serviços, infraestrutura e equipamentos, de forma a otimizar o 
aproveitamento da capacidade instalada e reduzir os seus custos;  

III - promover a distribuição de usos e a intensificação do aproveita-
mento do solo de forma equilibrada em relação à infraestrutura, 
aos transportes e ao meio ambiente, de modo a evitar sua ociosidade 
ou sobrecarga e otimizar os investimentos coletivos;  

IV - estimular a reestruturação e requalificação urbanística para melhor 
aproveitamento de áreas dotadas de infraestrutura em processo de 
esvaziamento populacional ou imobiliário;  
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V - estimular a mesclagem (sic) de usos e garantir a presença de 
áreas com padrões horizontais de urbanização de uso residencial e de 
outros usos compatíveis em áreas de alta densidade de usos de ser-
viços, que apresentam saturação da infraestrutura viária;  

VI - estimular a requalificação, com melhor aproveitamento da infraes-
trutura instalada, de áreas de urbanização consolidada, com condi-
ções urbanísticas de atrair investimentos imobiliários;  

VII - otimizar o aproveitamento dos investimentos urbanos realiza-
dos e gerar novos recursos, buscando reduzir progressivamente o 
déficit social representado pela carência de infraestrutura urbana, de 
serviços sociais e de moradia para a população de mais baixa renda;  

[...]  

XII - evitar a expulsão de moradores de baixa renda das áreas conso-
lidadas da Cidade, providas de serviços e infraestrutura urbana; 

[...] (SÃO PAULO, 2002, online, grifos nossos) 

Também alinhada às recomendações do Pitu 2020, a Política de Circulação Viária e 

de Transportes proposta pelo PDE 2002 (descrita em seus artigos 82, 83 e 84) tem, 

entre seus objetivos e diretrizes: a priorização da circulação do transporte coletivo 

sobre o transporte individual na ordenação do sistema viário; a articulação de todos 

os meios de transporte que operam no Município em uma rede única, de alcance me-

tropolitano, integrada física e operacionalmente; e o tratamento urbanístico adequado 

das vias da rede estrutural e corredores de transportes. Nesse sentido, colocava como 

meta o incremento da Rede Estrutural de Transporte Público Coletivo com 116,8 km 

de novos corredores a serem implantados até 2006, e mais 168,7 km planejados até 

2012 (CARVALHO e SILVEIRA, 2011). Todas essas recomendações seriam aplica-

das nas definições do Programa Interligado, que configurou o conjunto de ações mu-

nicipais na gestão Suplicy, tratado mais adiante. 

A Política de Circulação Viária e de Transportes determinada pelo PDE 2002 também 

recomendava a participação da Prefeitura na implantação de linhas do Metrô e na 

revitalização das linhas de trens de passageiros, por meio da viabilização dos investi-

mentos com a criação de Operações Urbanas Consorciadas ou Áreas de Intervenção 

Urbana no entorno dos projetos.  

Conforme já tratado, as operações urbanas vinham sendo implantadas e formuladas 

por todas as gestões municipais em São Paulo desde 1991. Todavia, a aprovação do 
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Estatuto da Cidade169, em 2001, consolidou “um rol de instrumentos urbanísticos que 

permitem maior recuperação da mais-valia urbana, dotando os Planos Diretores mu-

nicipais da prerrogativa de prever perímetros de adensamento ou qualificação” 

(CRUZ, 2012, p. 135), o que incluía a previsão de Operações Urbanas Consorciadas 

(OUC). Assim, logo no início da gestão de Marta Suplicy, e à luz dos preceitos do 

Estatuto da Cidade, foi sancionada a Operação Urbana Consorciada Água Esprai-

ada170, seguida pela regulamentação geral do instrumento na Seção VII do PDE 2002 

(artigos 225 a 234).  

O Plano Diretor Estratégico-PDE em elaboração desde o início da ges-
tão de Marta Suplicy (2001-2004), teve sua formalização realizada de 
acordo com a lei federal recém-promulgada, incorporando e definindo 
os instrumentos e procedimentos em conformidade com o novo marco 
legal. A Operação Urbana Consorciada foi um desses instrumentos. 
(CASTRO, 2006, p. 248) 

O Artigo 225 do PDE 2002 previa que cada nova Operação Urbana Consorciada seria 

criada por lei específica, de acordo com as disposições171 do Estatuto da Cidade, e 

delimitava como áreas para novas OUC perímetros denominados Diagonal Sul, Dia-

gonal Norte, Carandiru-Vila Maria, Rio Verde-Jacú, Vila Leopoldina, Vila Sônia e Celso 

Garcia, Santo Amaro e Tiquatira, além das existentes Faria Lima172, Água Branca, 

Centro e Águas Espraiadas173 – indicadas no Mapa n° 09 integrante da lei e apresen-

tado na Figura 39. Outras OUC também poderiam ser definidas nas Áreas de Inter-

venção apresentadas no mapa, como em áreas de projetos estratégicos e em corre-

dores. 

Art. 225 - As Operações Urbanas Consorciadas são o conjunto de me-
didas coordenadas pelo Município com a participação dos proprietá-
rios, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o 
objetivo de alcançar transformações urbanísticas estruturais, melho-
rias sociais e a valorização ambiental, notadamente ampliando os es-
paços públicos, organizando o transporte coletivo, implantando 

 

169 Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 
170 Lei nº 13.260, de 28 de dezembro de 2001, Projeto de Lei nº 656/01, do Executivo. 
171 Artigos 32 a 34 da Lei Federal n° 10.257. 
172 Para incorporar as modificações decorrentes do Estatuto da Cidade, da aprovação do 
Plano Diretor Estratégico e de revisões às OUC, a gestão de Marta Suplicy alterou a OUC 
Faria Lima nas leis 13.769 e 13.871, de 2004 (CASTRO, 2006). 
173 No referido artigo do PDE 2002, é adotado o nome da OUC no plural (Águas Espraiadas), 
ainda que na lei de criação da mesma, em 2001, seja utilizado a nomenclatura Água Esprai-
ada, designação ainda válida para essa OUC. 
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programas habitacionais de interesse social e de melhorias de infra-
estrutura e sistema viário, num determinado perímetro. (SÃO PAULO, 
2002, online) 

Além das OUC, o Estatuto da Cidade previa a possibilidade de os municípios utiliza-

rem diversos outros instrumentos urbanísticos174 para alcançar os objetivos de desen-

volvimento previstos em seus planos diretores. Para demarcar os perímetros em que 

deveriam ser elaborados projetos lançando mão de tais instrumentos, o PDE 2002 

criou as chamadas Áreas de Intervenção Urbana (AIU), definidas assim em seu Artigo 

146: 

Áreas de Intervenção Urbana são porções do território de especial in-
teresse para o desenvolvimento urbano, objeto de projetos urbanísti-
cos específicos, nas quais poderão ser aplicados instrumentos de in-
tervenção, previstos na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 
- Estatuto da Cidade, para fins de regularização fundiária, execução 
de programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição 
de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão ur-
bana, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação 
de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de unidades de 
conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental. 
(SÃO PAULO, 2002, online) 

As Áreas de Intervenção Urbana175 compreendiam, além dos perímetros de OUC, 

áreas de projetos estratégicos, parques lineares, eixos e polos de centralidade e es-

paços envoltórios do Rodoanel. As AIU abrangiam ainda áreas para a implantação de 

rede viária estrutural e de rede estrutural de transporte público coletivo, assim como 

perímetros ao longo dos eixos das linhas e estações de transporte público coletivo.   

Especificamente para as Áreas de Intervenção Urbana definidas no entorno das esta-

ções do sistema de transporte público coletivo metroviário e ferroviário, o § 4º do Artigo 

221 do PDE indica que 

os Coeficientes de Aproveitamento Máximo e os estoques de potencial 
construtivo por uso deveriam ser estabelecidos com base em estudos 
da capacidade de suporte do sistema infraestrutural de circula-
ção, para os níveis metropolitano e municipal, por bacia de tráfego 
intermunicipal e local (SÃO PAULO, 2002, online, grifos nossos). 

 

 

174 Listados no Artigo 4º da Lei Federal n° 10.257. 
175 As AIU são o objeto específico da Seção VI do PDE 2002, artigos 221 a 224. 
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Figura 39: OUC e AIU estratégicas no PDE 2002. 
Fonte: PDE 2002.  
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Figura 40: Macrozoneamento do PDE 2002. 
Fonte: PDE 2002. 
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Assim, a ideia de cálculo da capacidade de suporte das infraestruturas como defini-

dora do padrão de uso e ocupação do solo retorna à legislação municipal, assim como 

no PDDI-II com o MUT. Entretanto, não há indicação da metodologia para tal, nem de 

quem seria a responsabilidade por tal cálculo nas AIU ao longo dos eixos das linhas 

de transporte público coletivo. Somente em 2011, no convênio firmado entre a Prefei-

tura e o Governo do Estado para o desenvolvimento do trabalho ‘Cenários de Desen-

volvimento Urbano’, é que esses cálculos serão trabalhados. 

Por outro lado, previa-se que os recursos financeiros obtidos nessas AIU, adquiridos 

por meio da outorga onerosa do potencial construtivo adicional, seriam destinados à 

implantação e melhoria das linhas de transporte público.  

Art. 122 - Ficam definidas como Áreas de Intervenção Urbana, áreas 
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 pú-
blico por meio da outorga onerosa do potencial construtivo adicional, 
delimitadas por:  

I - faixas de até 300 (trezentos) metros de cada lado dos alinhamentos 
do sistema de transporte público coletivo de massa;  

II - círculos com raio de até 600 (seiscentos) metros tendo como centro 
as estações do transporte metroviário ou ferroviário. (SÃO PAULO, 
2002, online, grifos nossos) 

Assim, a articulação com os municípios recomendada pelo Pitu 2020 para obtenção 

de recursos à expansão da rede metroviária – ou seja, o modelo da “Operação Urbana 

Metrô” (NIGRIELLO e HIRSCH, 2001), seria concretizado com as chamadas ‘AIUs de 

transporte’. Isso formalizava, no Plano Diretor, uma incipiente institucionalização da 

cooperação entre um ente federativo municipal (com competência constitucional de 

aplicar os instrumentos do Estatuto da Cidade para recuperação de mais-valia ur-

bana), e o governo do estado, responsável pela implantação da infraestrutura metro-

politana (CRUZ, 2012). Todavia, era necessária a aprovação subsequente de leis es-

pecíficas tanto para alterar as condições de parcelamento, uso e ocupação do solo 

nessas AIUs, quanto para regulamentar um mecanismo que permitisse o repasse, ao 

Governo do Estado, dos recursos da outorga onerosa obtida pela Prefeitura, o que 

nunca ocorreu.  

Além dos instrumentos das AIU e OUC, o PDE 2002 apresentou definições para o uso 

e ocupação do solo municipal, classificando o território em duas Macrozonas, subdi-

vidas em Macroáreas, de acordo com as características de seus sítios físicos e 
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padrões de urbanização que encaminhavam objetivos específicos para seu desenvol-

vimento: 

• Macrozona de Proteção Ambiental, em que se deve manter ou restaurar a qua-

lidade do ambiente natural e respeitar a fragilidade dos seus terrenos, subdivi-

dida em três Macroáreas: 

o Macroárea de Proteção Integral; 

o II - Macroárea de Uso Sustentável; 

o III - Macroárea de Conservação e Recuperação. 

• Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, com diferentes graus de 

consolidação e qualificação, subdividida em quatro Macroáreas: 

o I - Macroárea de Reestruturação e Requalificação Urbana176;  

o II - Macroárea de Urbanização Consolidada;  

o III - Macroárea de Urbanização em Consolidação;  

o IV - Macroárea de Urbanização e Qualificação. 

A partir do Macrozoneamento, o PDE 2002 estabelece três tipos gerais de zonas (Ex-

clusivamente Residenciais – ZER; Zona Industrial em Reestruturação – ZIR; Zonas 

Mistas), as quais seriam detalhadas em Lei de 2004177 contendo, além de Normas 
Complementares ao PDE 2002, os Planos Regionais Estratégicos (PRE 2004) das 

31 Subprefeituras da capital e a Disciplina de Uso e Ocupação do Solo.  

Assim, o zoneamento da cidade foi unificado em 2004, revogando a Lei de Zonea-

mento de 1972 e suas complementações, segundo o novo arcabouço normativo para 

uso e ocupação do solo previsto pelo PDE 2002. Foram definidas novas Zonas de 

 

176 Incluiam-se na Macroárea de Reestruturação e Requalificação Urbana as áreas de Proje-
tos Estratégicos e Áreas de Intervenção Urbana ao longo das linhas de transportes de alta 
capacidade. 
177 Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004, Projeto de Lei nº 139/04, do Executivo, aprovado 
na forma de Substitutivo do Legislativo. 
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Uso por Macrozonas178, inclusive com Zonas Especiais179. As categorias de uso foram 

discernidas entre residenciais e não-residenciais180, com amplo detalhamento tanto 

das atividades permitidas em cada subcategoria quanto dos padrões de incomodi-

dade.  

Foram regulamentados também os procedimentos para aplicação de instrumentos ur-

banísticos, como Outorga Onerosa do Direito de Construir, Transferência do Direito 

de Construir, Desapropriação, Concessão Urbanística e Áreas Sujeitas à Incidência 

do Direito de Preempção. Detalha-se também a aplicação dos recursos do Fundo de 

Desenvolvimento Urbano (Fundurb), oriundos principalmente da outorga onerosa, que 

deveriam ser destinados prioritariamente para os distritos com maiores índices de ex-

clusão econômica e social – fundamentando-o como política distributiva. A lei previu 

também mecanismos do sistema de planejamento municipal com as subprefeituras 

(inclusive com previsão de elaboração de Planos de Bairro e Planos de Ação Local) e 

de gestão democrática da cidade. Foram ainda revisadas as definições dos quatro 

eixos estruturais e das intervenções neles previstas, com prazos de execução previs-

tos para 2006 e 2012. 

A Lei de 2004 estabeleceu os parâmetros específicos para as diferentes zonas de uso 

do território das 31 Subprefeituras, inclusive os parâmetros urbanísticos mínimos e 

 

178 Na Macrozona de Proteção Ambiental, foram definidas as seguintes zonas de uso: Zona 
mista de proteção ambiental (ZMp); Zona de proteção e desenvolvimento sustentável (ZPDS); 
zona de lazer e turismo (ZLT); Zona exclusivamente residencial de proteção ambiental 
(ZERp); Zona especial de preservação (ZEP); Zona centralidade polar de proteção ambiental 
(ZCPp); Zona centralidade linear de proteção ambiental (ZCLp). Já na Macrozona de Estrutu-
ração e Qualificação Urbana, existiam: Zonas exclusivamente residenciais (ZER1, ZER 2 e 
ZER3); Zonas predominantemente industriais (ZPI); Zonas mista (ZM1, ZM2, ZM3a e ZM3b); 
Zonas centralidade polar (ZCPa e ZCPb); Zonas centralidade linear (ZCLa e ZCLb); Zonas 
centralidade linear lindeira ou interna a ZER (ZCLz-I e ZCLz-II); Zona de transição linear da 
ZER (ZTLz-I e ZTLz-II); Zonas de ocupação especial (ZOE). 
179 Zona Especial de Preservação Ambiental (ZEPAM); Zona Especial de Preservação Cultu-
ral (ZEPEC); Zona Especial de Produção Agrícola e de Extração Mineral (ZEPAG); Zona Es-
pecial de Interesse Social (ZEIS); Zona Especial de Preservação (ZEP); Zona de Ocupação 
Especial (ZOE). 
180 Usos residenciais R1, com uma unidade habitacional por lote; R2h, conjunto de duas ou 
mais unidades habitacionais agrupadas horizontalmente e/ou superpostas com entrada inde-
pendente com frente para via oficial de acesso ou em condomínio; e R2v, edifícios de aparta-
mentos ou conjuntos residenciais verticais em condomínio. Usos não residenciais nR1, com-
patíveis com o uso residencial; nR2, toleráveis; nR3, atividades especiais ou incômodas; nR4, 
atividades ambientalmente compatíveis com o desenvolvimento sustentável. 
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máximos, observadas as diretrizes do PDE 2002. Nesse sentido, utiliza categorias181 

de via para dar parâmetros de incomodidade nas definições do uso do solo nas Zonas 

Mistas182, limitando o tamanho de construções novas destinadas a atividades não re-

sidenciais incômodas em logradouros de hierarquia inferior (GRILLO, 2013). Ainda 

que esse aspecto da lei se relacionasse à capacidade das vias suportarem o tráfego 

gerado pelas atividades urbanas, destaca-se também a proteção das residências nas 

vias locais contra usos incômodos.  

O Art. 148, que trata das permissões de uso aos lotes com frente para mais de uma 

via de circulação nas zonas mistas, revela essa dupla preocupação. Mesmo que per-

mitisse nesses terrenos os usos definidos por qualquer uma das vias lindeiras, exi-

gindo o acesso pelo logradouro cujo parâmetro foi adotado, deveriam ser seguidos os 

parâmetros de incomodidade da via mais restritiva.  

Art. 148. Nas zonas mistas, aplicam-se aos lotes com frente para mais 
de uma via de circulação as seguintes disposições: 

I. poderão ser instalados os usos permitidos em qualquer uma das 
vias, atendidas as condições para instalação correspondentes; 

II. fica vedado o acesso, tanto de veículos como de pedestres, 
para a via onde o uso a ser instalado não é permitido de acordo 
com as disposições desta lei, devendo toda a extensão do alinha-
mento ser obrigatoriamente fechada; 

III. deverão ser atendidos os parâmetros de incomodidade da via 
mais restritiva. (SÃO PAULO, 2004, online, grifos nossos) 

Ainda que houvesse previsão de exceções para tais proibições183, na prática isso sig-

nificou a vedação de novas construções com mais de 250 m2 de área construída des-

tinada a usos nR1 (atividades compatíveis com a vizinhança residencial) em vias 

 

181 Em seu Artigo 145, a Lei 13.885 define que as vias que constituem o Sistema Viário do 
Município classificam-se nas categorias Vias Estruturais N1, Vias Estruturais N2, Vias Estru-
turais N3, Vias coletoras e Vias locais. Grillo (2013) indica que essa classificação utilizou a 
hierarquização de vias utilizada pela CET no gerenciamento do tráfego da cidade. 
182 Art. 146 e Quadros n° 02/d, 02/e, 02/f e 02/g, anexos à Parte III da Lei n° 13.885. 
183 O Art. 149 da Lei 13.885 indica tais exceções: “Nas zonas mistas, será permitida a insta-
lação de usos não residenciais toleráveis - nR2 nas vias locais, desde que sejam atendidas 
as seguintes disposições: I. não houver, num raio de 500 (quinhentos) metros, traçado a partir 
do ponto médio da extensão do alinhamento do imóvel, outra zona ou outra via da categoria 
em que o uso pretendido seja permitido; II. sejam observados os parâmetros de incomodidade 
e as condições de instalação estabelecidos no Quadro nº 02/e para as categorias de via co-
letoras; Parágrafo único. Na situação prevista no "caput" deste artigo não se aplicam as dis-
posições do Quadro nº 04 anexo” (SÃO PAULO, 2004, online). 



 233 

locais nas Zonas Mistas (predominantes nas periferias da cidade), como locais de 

reunião e eventos (o que incluía templos religiosos) e serviços de educação (inclusive 

escolas públicas).  

Os Planos Regionais contemplaram ainda proposições e intervenções específicas em 

cada Subprefeitura, definindo em plano urbanístico-ambiental seus aspectos físicos, 

territoriais e sociais, além das AIUs relevantes para cada região. Nesse sentido, a lei 

de 2004 detalha a abordagem das AIU com a previsão de um Projeto Urbanístico 

Específico (PUE) para cada uma delas. 

Art. 30. Nas Áreas de Intervenção Urbana - AIU criadas e definidas 
nos artigos 122, 221 a 224 do PDE e previstas nos Planos Regionais 
Estratégicos - PRE, excetuadas as Operações Urbanas, destinadas à 
implantação de projetos estratégicos de requalificação urbana, de par-
ques lineares, da rede viária estrutural e da rede estrutural de trans-
porte público coletivo, a aprovação de edificação com área construída 
acima do coeficiente de aproveitamento básico, até o máximo permi-
tido por lei para o perímetro deve se dar de acordo com o Projeto Ur-
banístico Específico - PUE. 

§ 1º - Os projetos urbanísticos específicos - PUE deverão conter no 
mínimo: 

I. objetivos e diretrizes; 

II. a delimitação da área; 

III. os instrumentos de política urbana a serem utilizados e suas finali-
dades; 

IV. a definição das áreas passíveis de receber potencial construtivo 
adicional e seu limite máximo seja por transferência de outras áreas 
ou por outorga onerosa, respeitado o estoque de potencial construtivo 
do distrito onde se localiza a área do PUE e o Coeficiente de Aprovei-
tamento Máximo de até 4,0 de acordo com o previsto por lei para o 
perímetro; 

V. a definição das obras a serem executadas, as respectivas finalida-
des e as áreas necessárias para sua implantação; 

VI. a solução habitacional para a população a ser deslocada em fun-
ção das obras previstas ou por sua localização em áreas de risco; 

VII. o tratamento paisagístico da área envoltória das obras previstas, 
respeitando e valorizando o patrimônio cultural e natural localizado 
nessa área. 

§ 2º - Os Projetos Urbanísticos Específicos poderão propor a reconfi-
guração das quadras e vias, inclusive estruturais sem interromper ou 
diminuir sua capacidade, observados os requisitos legais correspon-
dentes a essas transformações. 
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§ 3º - Quando houver sobreposição de 2 (dois) ou mais tipos de Áreas 
de Intervenção Urbana, os PUEs deverão compatibilizar os objetivos, 
instrumentos e diretrizes de desenvolvimento urbano das Áreas de In-
tervenção Urbana, exceto nas Operações Urbanas Consorciadas, em 
que prevalecerá o estabelecido na lei da Operação Urbana Consorci-
ada. 

Art. 31. Os Projetos Urbanísticos Específicos deverão propor índices 
urbanísticos e padrões de uso e ocupação do solo para cada AIU, os 
quais, se diferentes das zonas de uso contidas no perímetro da Área 
de Intervenção Urbana, deverão ser determinados por lei. 

Parágrafo único. Nas Áreas de Intervenção Urbana em que os índices 
urbanísticos e padrões de uso e ocupação do solo para o perímetro 
estiverem previstos por esta lei, ficam dispensadas da exigência do 
"caput" deste artigo, exceto quando expressamente determinada sua 
exigência nos artigos que tratam de cada AIU especificamente. (SÃO 
PAULO, 2004, online) 

As propostas de AIU e PUE do PRE 2004 não foram concretizadas em São Paulo 

após 2004, mas são relevantes por configurarem indicações de unidades de projetos 

urbanos na escala intermediária de planejamento, em perímetros (na maioria das ve-

zes) muito menores que os da OUC – cujas intervenções estavam até então muito 

restritas a obras viárias. De fato, essa escala intermediária não era enfatizada nas 

ações municipais desde os perímetros estudados pela Emurb (para o Projeto Cura e 

para os entornos das estações de Metrô) e pela Cogep (para a ZML) nos anos 1970. 

Essa ideia seria retomada na revisão do Plano Diretor em 2014, nos chamados Pro-

jetos de Intervenção Urbana (PIU), tratados na Seção 4.1.4.  

Entretanto, ainda que a primeira década do século XXI não apresente a concretização 

de iniciativas de projeto urbano formuladas em planos, diversas obras e inovações 

nos transportes coletivos e individuais foram implantadas na RMSP. Além do Trecho 

Oeste (inaugurado em 2002) e do trecho Sul do Rodoanel (inaugurado em 2010), já 

mencionados, políticas e planos setoriais de transporte tiveram grande desenvolvi-

mento nessa década, conforme tratado a seguir. 
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Figura 41: Exemplo de mapa de zoneamento – Subprefeitura Ipiranga.  
Fonte: PRE 2004.  
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Figura 42: Exemplo de mapa de desenvolvimento urbano – Subprefeitura Ipiranga.  
Fonte: PRE 2004. 
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4.1.2 O transporte na agenda governamental,  

 

Carvalho e Silveira (2011) indicam que, na época de promulgação do PDE 2002, o 

Município de São Paulo contava com uma infraestrutura acanhada de transporte pú-

blico coletivo, somente com 49,2 km de linhas de Metrô e 36,5 km de corredores de 

ônibus. A CPTM, com 270 km de linhas e 94 estações, atendia a capital e outros 18 

municípios da RMSP com níveis de serviço baixos, veículos antigos e grandes inter-

valos entre trens. De acordo com os dados da Aferição da Pesquisa Origem Destino 

na Região Metropolitana de São Paulo em 2002 (Mini OD 2002), a metrópole tinha 

então 18,35 milhões de habitantes, 7,98 milhões de empregos, 5,45 milhões de ma-

trículas nos diferentes níveis de educação escolar, e uma frota de 3,38 milhões de 

veículos. 

O acúmulo dos problemas de transporte coletivo e sua insuficiência no atendimento 

das demandas da região ficou explícito com os resultados da Mini OD 2002. O estudo, 

uma aferição realizada cinco anos depois da Pesquisa Origem Destino de 1997, iden-

tificou um inédito predomínio das viagens motorizadas individuais sobre aquelas rea-

lizados em transporte coletivo184. Enquanto o número de viagens em transporte cole-

tivo havia crescido 9,87% no período entre 1997 e 2002, os deslocamentos por trans-

porte individual tiveram um incremento de 27,72%, representando cerca de 38,92% 

do aumento do número total de viagens diárias na RMSP. 

Confirmando tendência que se observa desde 1967, houve aumento 
da participação das viagens por modo individual em detrimento da par-
ticipação do modo coletivo, que pela primeira vez é superada pelo 
modo individual. Em 1997, a divisão modal era de 51% para o modo 
coletivo e 49% para o modo individual, que passa em 2002 para 47% 
e 53%, respectivamente. (SÃO PAULO; STM, 2003, p. 15) 

Além disso, verificou-se naqueles cinco anos um aumento de 31,26% no número de 

viagens realizadas tendo como modo principal o deslocamento a pé – as quais repre-

sentavam 36,71% do total de viagens na região – enquanto as viagens motorizadas 

haviam crescido 18,65%. Entretanto, isso não significava um aumento da 

 

184 A pesquisa indicava que aconteciam diariamente 38,66 milhões de viagens na RMSP 
(23,25% a mais que em 1997), das quais 24,47 milhões eram realizadas por modos motori-
zados de transporte (12,96 milhões por modo individual e 11,51 milhões por modo coletivo).  
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sustentabilidade ambiental dos deslocamentos metropolitanos, mas sim a diminuição 

drástica da participação das viagens motorizadas no total de viagens realizadas pelas 

famílias de menor renda, que não conseguiam arcar com os custos do transporte. 

Assim, se 57,32% das viagens realizadas por pessoas com renda familiar mensal até 

dois salários mínimos185 eram feitas a pé em 1997, em 2002 essa participação subiu 

a 62,38%. Vale destacar que esse aumento da participação dos deslocamentos a pé 

não ocorreu nas viagens de pessoas com maior renda familiar mensal, conforme a 

Figura 43. 

 

 

Figura 43: Divisão das viagens diárias por renda familiar mensal (1997 e 2002). 
Fonte: SÃO PAULO; STM, 2003. 
 

Por outro lado, os problemas na circulação e o congestionamento de veículos na ci-

dade permaneciam fortes na pauta pública, mesmo com as pequenas melhoras veri-

ficadas após a instituição do rodízio de veículos em 1997186. Na capital, por exemplo, 

a média diária de engarrafamentos no horário de pico da noite (17h às 20h) ultrapas-

sava 100 km todos os anos, e as velocidades médias não superavam 20 km/h 

 

185 Em 2002, o salário mínimo era de R$200,00. 
186 Lei nº 12.490 de 3 de outubro de 1997, Projeto de Lei n. 747/97, do Executivo. 
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(CINTRA, 2013). Em toda a RMSP, cálculos detalhados confirmavam a percepção 

acerca dos prejuízos financeiros e sociais associados aos congestionamentos 

(BRANCO, 1999), e havia muita pressão para o enfrentamento da questão. 

Assim, os dados evidenciavam como os transportes coletivos não estavam nem aten-

dendo as necessidades crescentes de viagens, nem conseguindo ser financeiramente 

acessíveis a boa parte da população. Da mesma forma, o transporte individual, ainda 

que crescesse significativamente como opção de deslocamento para mais pessoas, 

enfrentava dificuldades para circular.  

A partir dessas questões, foram formuladas grandes iniciativas governamentais de 

qualificação dos transportes coletivos na metrópole: o Programa São Paulo Interli-

gado, da Prefeitura de São Paulo (2001-2004), o Pitu 2025 (2005-2006) e o Programa 

Expansão São Paulo (2007-2010), por parte da governo estadual. Para o transporte 

individual, além da continuidade das obras do Rodoanel (cercadas de promessas 

acerca de seus efeitos positivos no trânsito urbano), foram executados grandes inves-

timentos na Marginal Tietê (2008-2010), em uma ação conjunta da prefeitura da capi-

tal e do governo do estado. Tais iniciativas são tratadas a seguir. 

 

O Programa Interligado (2001-2004) 

O transporte coletivo municipal em São Paulo tem como marco a criação, em 1946, 

da Companhia Municipal de Transporte Coletivo (CMTC), que se tornou responsável 

por operar linhas de bondes187 e ônibus na capital, além de gerenciar a participação 

crescente de viações privadas autorizadas para operar linhas. Campos (2016) indica 

que a participação privada no total de passageiros transportados passou de 13,7% 

em 1948 para 79,9% em 1966, e Etienne e Zioni (1999) destacam que o número de 

empresas de ônibus existentes na cidade passou de 17 em 1946 para 95 em 1961. 

Ainda assim, a CMTC seguia na função de organizar o sistema, operar linhas e reali-

zar estudos para os transportes na cidade, inclusive o Plano Integrado de Transportes 

(PIT) na década seguinte, em 1976.  

 

187 O sistema de bondes elétricos começou a ser substituído pelo sistema trólebus a partir de 
1949, sendo extinto em 1968. 
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Em 1991, com a municipalização188 dos transportes promovida pela gestão Erundina, 

a CMTC teve fortalecida sua função de planejamento e gerenciamento dos serviços, 

tornando-se a concessionária exclusiva de todas as linhas. Contratava, para tal, ser-

viços a serem prestados por operadores privados, remunerados pela quilometragem 

rodada pelos ônibus, além de operar cerca de 30% das linhas (SÃO PAULO; SMT, 

2004). Entretanto, o modelo então implantado levou à necessidade de crescentes sub-

sídios aos operadores, acompanhados de grandes deficiências na gestão e na fisca-

lização. Em 1995, na gestão de Paulo Maluf, a CMTC foi extinta, e a prefeitura da 

capital abriu mão da operação dos transportes com a criação da São Paulo Transporte 

S. A. (SPTrans) para gerenciar os transportes municipais, vinculada ao Departamento 

de Transportes Públicos (DTP) da SMT.  

Entre 1991 e 2001, cerca de 2,2 milhões de passageiros/dia haviam deixado de utilizar 

o sistema municipal – o qual mantinha os mesmos custos de operação do início da 

década, entrando assim em colapso (SÃO PAULO; SMT, 2004). O sistema era mar-

cado por péssima avaliação da população, conflitos com as empresas concessioná-

rias e pela presença crescente de serviços clandestinos de transporte operando nas 

periferias e nas áreas centrais. 

Nesse contexto, a Lei dos Transportes189 de 2001 foi promulgada pela gestão de 

Marta Suplicy de modo a constituir um novo marco na atuação da prefeitura em sua 

função de organizar e regular o serviço de transporte, mantendo o papel da SPTrans. 

Pela lei, foi possível regularizar operadores clandestinos, reordenar concessões e per-

missões, promover renovação da frota e implantar novas tecnologias – as quais per-

mitiriam a adoção de um novo modelo de remuneração das empresas de ônibus ba-

seado no número de passageiros transportados, ao invés da quilometragem rodada 

pelos operadores.  

A Lei dos Transportes inseria-se em uma ampla iniciativa municipal de priorização do 

transporte coletivo realizada entre 2001 e 2004, que constituiu o denominado Pro-
grama São Paulo Interligado, abrangendo uma reformulação completa do sistema 

em seus aspectos físicos, tarifários, gerenciais e operacionais. Cruz (2012) sintetiza 

 

188 Lei nº 11.037, de 25 de julho de 1991. 
189 Lei nº 13.241, de 12 de dezembro de 2001. 
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os cinco pilares de atuação do Programa: possibilidade de integração tarifária por 

meio da bilhetagem eletrônica; monitoramento da rede por meio do sistema de catra-

cas eletrônicas e acompanhamento dos ônibus por GPS; implantação de infraestrutu-

ras físicas (construção de terminais de ônibus e corredores em faixa exclusiva à es-

querda das vias); renovação da frota de ônibus; e troncalização do sistema. 

A elaboração simultânea do Interligado e do PDE 2002 permitiu a coerência entre 

ambos, com o Plano Diretor considerando a rede estrutural de transporte coletivo 

como um dos elementos estruturadores do desenvolvimento urbano, além de contem-

plar as principais diretrizes e ações estratégicas formuladas pelo Interligado. A relação 

entre o PDE 2002 e o Interligado é registrada no documento de síntese das ações do 

programa, publicado em 2004: 

Ao mesmo tempo em que a Secretaria Municipal de Transportes de-
senvolvia um sistema Interligado, a Secretaria Municipal de Planeja-
mento – Sempla estava empenhada na formulação de um Plano Dire-
tor para cidade, com a participação de todas as secretarias municipais. 
Foram integralmente assumidas, pelo Plano Diretor, as diretrizes para 
construção de uma rede única de transporte coletivo integrado ao sis-
tema metropolitano, a indicação das vias públicas que deveriam servir 
como suporte físico à implantação do sistema estrutural de transpor-
tes, a definição das prioridades de implantação e das intervenções fí-
sicas e/ou operacionais necessárias ao desempenho do sistema Inter-
ligado. (SÃO PAULO; SMT, 2004, p. 54) 

O Programa incluiu o redesenho de linhas e a segmentação dos serviços de transporte 

por ônibus na cidade em dois subsistemas: o estrutural, formado por uma malha de 

articulações das diversas regiões da cidade entre si, ao centro e ao subcentros regio-

nais; e o subsistema local, com ligações internas a cada região e atendimento aos 

centros de bairro190. Propunha-se a integração tarifária entre linhas – que até então 

ocorria somente nos terminais do sistema191 – para ampliar a capacidade de desloca-

mento da população por meio da implementação do Bilhete Único, cartão eletrônico192 

 

190 As alterações de fato implantadas não chegaram a configurar uma efetiva troncalização do 
sistema, mas a rede ficou mais racional com eliminação de algumas linhas e sobreposições 
(CRUZ, 2012). 
191 A ideia de se usar mais de uma linha de ônibus pagando apenas uma tarifa em um período 
de tempo já era desenvolvida pela Prefeitura desde a gestão Erundina e constava dos planos 
do Metrô há muitos anos (CRUZ, 2012). 
192 O cartão utilizado foi um modelo de Smart Card, já implantado em muitas outras cidades 
do mundo. Possui chip para recarga de valores, que são debitados quando o usuário passa 
por uma catraca eletrônica do sistema de transportes. A tecnologia permitia distintas 
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com o qual um passageiro poderia usar mais de uma das linhas de ônibus municipais 

em um determinado período de tempo pelo preço de apenas uma passagem.  

Entretanto, o Bilhete Único – ainda vigente – e suas possibilidades de conjugação de 

itinerários de diferentes linhas inseriam-se em um processo de reorganização geral 

da tecnologia de monitoramento da frota por equipamentos eletrônicos e localização 

georreferenciada em tempo real, que qualificariam a fiscalização do sistema193.  

A bilhetagem eletrônica viabiliza a política tarifária preconizada. É o 
instrumento por excelência da integração da viagem, nova cultura que 
introduz o sistema Interligado que poderá ser realizado em qualquer 
ponto do sistema e não apenas em terminais fechados, propiciando 
transferências de um veículo para outro sem o pagamento de nova 
passagem. Agiliza as operações de embarque, facilita o pagamento, 
permite melhor controle de arrecadação e evasão de receitas, situa-
ções de emergência, revisão tarifária, programação ou alteração de 
modalidades de serviço e implantação de políticas específicas. Ade-
mais, a emissão de créditos eletrônicos para o vale-transporte inibirá 
o financiamento informal dos operadores autônomos não regulamen-
tados que permitiu a expansão dos serviços clandestinos e, ainda, a 
utilização deste vale-transporte como papel moeda no mercado formal 
e informal. E, simultaneamente, um meio de cobrança de tarifas, ele-
mento de controle do veículo e dispositivo de armazenamento e trans-
missão de informações, constituindo um poderoso instrumento de ges-
tão. (SÃO PAULO; SMT, 2004, p. 87) 

Do ponto de vista das infraestruturas, o programa Interligado previa a organização dos 

serviços com a utilização de 61 terminais de ônibus já existentes em 2001, somados 

a outros 31 que deveriam ser construídos em todas as regiões da cidade. Além dos 

terminais de ônibus, eram previstas 328 estações de transferência em pontos que 

apresentavam volumes significativos de integração, tendo em vista que a implantação 

do Bilhete Único implicaria em aumento no número de transbordos fora de terminais. 

Localizadas em cruzamentos, tais estações abrigariam os usuários em calçadas ou 

 

modalidades tarifárias de acordo com o modo de transporte usado, integrações realizadas e 
tempo de viagem do usuário (CRUZ, 2012). 
193 As tecnologias implantadas permitiam maior controle do número de passageiros que utili-
zam o sistema de ônibus pelas catracas eletrônicas, vinculadas ao monitoramento dos veícu-
los via satélite por Global Positioning System (GPS). Era possível ainda acompanhar em 
tempo real o posicionamento da frota no sistema viário, verificando velocidades médias dos 
trechos percorridos, pontos de congestionamento e intervalos de partida dos ônibus de seus 
pontos iniciais. A bilhetagem eletrônica permitiu ainda a unificação do sistema financeiro da 
rede (CRUZ, 2012). 
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no canteiro central de vias, atendendo a cerca de 40% das transferências previstas 

para o horário da manhã 

Para priorizar os fluxos de ônibus no sistema viário foram criadas duas soluções. A 

primeira foi denominada Passa Rápido, corredores com uma faixa de trânsito à es-

querda das pistas para circulação exclusiva dos ônibus no sistema estrutural194. Tais 

faixas exclusivas teriam paradas de embarque e desembarque à esquerda, o que im-

plicava na aquisição de veículos com portas em dois lados. Eram previstos 116,8 km 

de novos corredores a serem implantados até 2006, e mais 168,7 km na sequência. 

Havia ainda a chamada Operação Via Livre, uma ação integrada de transporte e trân-

sito para priorizar o transporte coletivo nos horários de pico em 203 km de vias que 

não dispunham de espaço físico para a segregação de uma faixa. Além de medidas 

operacionais para melhorar a fluidez do transporte coletivo, incluía desobstrução de 

calçadas (muitas vezes ocupados por vendedores ambulantes), grades de segurança, 

recuperação do pavimento viário, implantação de sinalização e regulamentação do 

estacionamento e de carga descarga. 

O Programa Interligado também propôs uma solução – denominada Paulistão – para 

o antigo Fura Fila, via segregada exclusiva planejada na gestão de Celso Pitta. Im-

plantado (e não concluído) como uma infraestrutura quase toda em elevado, o Fura 

Fila destinava-se originalmente ao trânsito do Veículo Leve sobre Pneus (VLP), entre 

o Parque Dom Pedro e o Sacomã, e seria então adaptada ao trânsito de ônibus. 

O programa planejava ainda a adequação e modernização da frota de ônibus quanto 

à acessibilidade universal, fiscalização de poluentes, implantação de novas tecnolo-

gias (ônibus movidos a gás natural, veículos elétricos híbridos, sistema de viagem 

magnética, entre outros). Era prevista ainda integração tarifária com o sistema 

 

194 Já existiam na cidade exemplos negativos de corredores de ônibus, como os da Nove de 
Julho/Santo Amaro e o Cachoeirinha, reformados no contexto do Interligado como novos pa-
radigmas de projeto dos corredores Passa Rápido. “Mais do que implantar as faixas exclusi-
vas para os coletivos, as intervenções nas vias foram oportunidades aproveitadas para pro-
mover qualificação urbanística de ruas e avenidas do município, com padronização de pontos 
de ônibus (incluindo as paradas especiais denominadas “estações de transferência”), 
calçadas, postes de iluminação e, em alguns casos, acompanhou o enterramento da fiação 
elétrica (antes aérea), resultando em expressivas melhorias na paisagem urbana e diminuição 
de poluição visual” (CRUZ, 2012, p. 124-125). 
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metropolitano sobre trilhos, intermodalidade que seria efetivada somente em 2006, 

quando foi concluída a implantação do chamado “Bilhete Único Integrado”.  

No período do Programa Interligado, de 2001 a 2004, foram implantados 67 quilôme-

tros de corredores Passa-Rápido, dobrando a extensão de corredores em via segre-

gada na cidade. Houve ainda reformas nos corredores existentes, com grande me-

lhora no nível dos serviços e velocidades médias dos ônibus. Com a diminuição de 

volume de moeda corrente e de bilhetes de papel com os cobradores, a segurança 

nos veículos aumentou, a venda paralela de vale-transporte por camelôs cessou e foi 

eliminada a necessidade de transporte seguro de valores entre operadores e a central 

da SPTrans.  

Além disso, houve grande economia para os usuários, que passaram a poder conjugar 

linhas de ônibus em seus trajetos diários – o que elevou o número de viagens no 

sistema municipal de ônibus. Isso representou também incremento na participação 

das viagens motorizadas por modo coletivo (sobre pneus e trilhos) no total de viagens 

na RMSP, conforme aferido na Pesquisa Origem de 2007 – passando de 47,04% em 

2002 para 55,3% em 2007.  

Das viagens originadas na capital em 2002, 47,76% eram realizadas em modo cole-

tivo, e em 2007 tal participação chegou a 56% do total, com 9,04 milhões de viagens 

diárias – sendo 5,73 milhões delas realizadas tendo o ônibus como modo principal. 

Isso representava o incremento de 1,22 milhões de viagens diárias por ônibus no mu-

nicípio de São Paulo entre 2002 e 2007, recuperando as perdas de passageiros iden-

tificadas entre 1997 e 2002 (queda de 2,5%) e aumentando o número de viagens em 

relação às aferidas em 1997 (incremento de 13,7%). 

Rosa (2006) destaca também, nesse contexto, o aumento do número de integrações 

gratuitas no município. Antes da implantação do Bilhete Único, quando o transbordo 

gratuito entre linhas ocorria apenas nos terminais, eram 82.000 integrações. Após a 

implantação do sistema, passaram de 50 milhões já no final de 2004. Isso significou, 

naquele momento, a recuperação de 50% dos usuários perdidos na década anterior, 

mas representou menos de 5% de aumento da receita de passageiros pagantes, o 

que evidenciou o aumento da necessidade de subsídios públicos para a operação do 

sistema.  
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Tal aumento no número de usuários pode também ser explicado por razões fora do 

sistema municipal de ônibus, como o crescimento econômico regional do período. En-

tretanto, a maior atratividade da rede, pela possibilidade de viagens mais completas, 

e o aumento da velocidade média do sistema configuram motivos inequívocos para 

indicar uma ruptura na história dos transportes públicos na capital – especialmente 

frente ao transporte individual.  

A análise dos dados das Pesquisas Origem Destino entre 1997 e 2007 revelam a 

ruptura. Enquanto o número de viagens diárias de ônibus no município passou de 5,04 

milhões em 1997 para 4,91 em 2002 e 5,73 milhões em 2007, e o de viagens indivi-

duais por automóvel vai de 6,13 para 7,53 e então 6,59 milhões nos mesmos anos. A 

participação dos modos não motorizados nos deslocamentos das famílias de menor 

renda (abaixo de dois salários mínimos195) também caiu em 2007, chegando a 52,4%, 

frente a 56,9% em 1997 e 62,38% em 2002. 

 

Quadro 3: Dados globais – Pesquisas OD - RMSP (1967 a 2007) 

Variáveis 1967 1977 1987 1997 2002 2007 
População (milhares de habitantes) 7.097 10.276 14.248 16.792 18.345 19.535 
Total de viagens  
(milhares/dia) [4] 21.304 29.400 31.432 38.660 38.094 

Viagens Motorizadas (milhares/dia) 7.187 15.263 18.642 20.458 24.466 25.167 
Frota de automóveis  
particulares (milhares) 493 1.392 2.014 3.092 3.378 3.601 

Índice de Mobilidade  
Total [1] [4] 2,07 2,06 1,87 2,11 1,95 

Índice de Mobilidade  
Motorizada [2] 1,01 1,49 1,31 1,22 1,33 1,29 

Taxa de Motorização  
[3] 70 135 141 184 184 184 

Empregos  
(milhares) [4] 3.758 5.647 6.959 7.983 9.066 

Matrículas Escolares (milhares) 1.088 2.506 3.676 5.011 5.448 5.251 
 
Tabulação própria.  
Fonte: Metrô-Pesquisa OD 1967, 1977, 1987, 1997, 2007; Pesquisa de Aferição 2002. 
Notas: 
[1] Índice de Mobilidade Total: número de viagens totais por habitante 
[2] Índice de Mobilidade Motorizada: número de viagens motorizadas por habitante 
[3] Taxa de Motorização: número de automóveis particulares por 1.000 habitantes (automóveis em 
posse das famílias, excluídos autos pertencentes a empresas, táxis e ônibus) 
[4] Tema não pesquisado. 

 

195 Em 2007, o salário mínimo era de R$380,00. 
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O PITU 2025 (2006)  

Se, de um lado, o Programa Interligado promoveu significativas mudanças no plane-

jamento e execução de políticas setoriais de transporte no Município de São Paulo, 

elaborado de maneira articulada ao PDE 2002, o Pitu 2020 seguia como plano refe-

rencial para os transportes coletivos na RMSP. Assim, estava delimitado, por conta 

das competências federativas, o escopo de ação do município (planejamento e ope-

ração da rede municipal de ônibus, definições de uso do solo) e do governo do estado 

(sistemas sobre trilhos e ônibus metropolitanos).  

Conforme já tratado, nas atividades de planejamento de transporte da STM, desde o 

início dos anos 1990 consolidava-se a crença na necessidade de ações integradas de 

transporte e uso do solo para configurar sistemas mais equilibrados, tendo em vista 

os limites financeiros e ambientais da RMSP196. Isso foi reforçado ainda mais após o 

Pitu 2020, quando ganhou força o conceito de ‘gestão da demanda’ a ser atendida 

pelo sistema, compreendida como “a administração da necessidade por deslocamen-

tos em sua fonte primária, ou seja, a própria localização das atividades urbanas na 

cidade” (CRUZ, 2012, p. 133).  

Seria possível, por exemplo, otimizar o sistema de transporte reduzindo-se a pendu-

laridade dos deslocamentos e as grandes diferenças de demanda ao longo do dia, 

equilibrando os fluxos das linhas. Para tal, a segregação entre áreas concentradores 

de residências e empregos deveria ser enfrentada, o que necessariamente implicava 

trabalhar com as definições de uso do solo e políticas de desenvolvimento urbano dos 

municípios metropolitanos – como já ensaiara o Pitu 2020.  

O quadro da metrópole, de acordo com os dados do Censo de 2000 e da Mini OD de 

2002, mostrava-se cada vez mais desequilibrado, com periferias com baixos índices 

de emprego apresentando grande aumento populacional, reforçando a necessidade 

de alteração dos padrões de crescimento metropolitanos. Assim, em 2005, iniciou-se 

a Revisão e Atualização do Plano Integrado de Transportes Urbanos na Região 

 

196 A Companhia do Metrô historicamente já conjugava o planejamento de transportes ao ur-
banismo para definir os traçados das linhas, mas a complexidade das articulações intergover-
namentais necessárias para viabilizar tal integração limitava ações concretas. Como exemplo, 
a ideia da AIU de Transporte do PDE 2002, institucionalizada na lei, mas nunca regulamen-
tada. 
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Metropolitana de São Paulo, resultando no Plano Integrado de Transportes Urba-
nos para 2025 (Pitu 2025).  

Essa revisão contou novamente, como no Pitu 2020, com uma ampliação do escopo 

de um plano setorial de transportes, superando as proposições de expansão de rede 

para atendimento de demandas projetadas. Para tal, foram incluídas tentativas de 

gestão dessa demanda, o que representou analisar a questão do uso do solo e arti-

cular políticas públicas com as prefeituras metropolitanas – especialmente após o 

elenco de instrumentos urbanísticos oferecidos pelo Estatuto da Cidade.  

Em sua metodologia de formulação de cenários futuros para as modelagens de siste-

mas de transporte, foi criado um Cenário Equilibrado em que haveria a reversão das 

tendências desfavoráveis ao sistema de transporte. Tal cenário seria alcançado por 

meio de políticas públicas específicas por parte dos municípios metropolitanos – como 

contenção da área urbanizada e balanceamento entre empregos e habitações. Nessa 

modelagem foi utilizado o software Tranus, modelo integrado de transportes e uso do 

solo da empresa venezuelana Modelistica, aplicado no Pitu 2025 pela consultoria con-

tratada Setepla Tecnometal Engenharia — Consultoria, Projeto e Gerenciamento. As-

sim, a ideia de utilização de uma ferramenta inovadora, uma das poucas do tipo no 

mundo, trazia mais uma vez a São Paulo o estado da arte do planejamento de trans-

portes. 

Nesse sentido, a preocupação com a densidade urbana tornou-se 
chave no Pitu 2025, apoiada então pelos modelos matemáticos de si-
mulação de viagens feitas pela consultoria contratada, que indicavam 
melhores desempenhos do sistema de transporte de acordo com o 
ajuste ideal de concentrações de emprego e residentes. Para abrigar 
o aumento populacional previsto para os próximos anos (de acordo 
com as projeções de crescimento econômico e vegetativo) foi proposto 
o adensamento da mancha urbana existente, supondo a estabilização 
dela, já́ que, quanto maior for a ocupação urbana, mais custosa será́ 
a manutenção do sistema de transporte. A distribuição das atividades 
urbanas no território também foi enfatizada, de modo que diminuísse 
desigualdades regionais quanto à oferta de empregos e outros usos 
não residenciais. (CRUZ, 2012, p. 138) 

Concluído em 2006, na segunda gestão do governador Geraldo Alckmin (2003-2006), 

o documento final do Pitu 2025 destaca a adoção de diversas políticas públicas con-

jugadas às de transporte urbano de passageiros, tais como: 

• políticas de uso do solo - adensamento seletivo em torno do sistema de trans-

portes, citando inclusive as AIU do PDE 2002; 
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• política habitacional - alteração da lógica de localização periférica de empre-

endimentos de habitação social; 

• logística urbana - diminuição do tráfego de cargas em meio urbano; 

• financiamento - captação de recursos por meio da mais-valia imobiliária gera-

das pelos empreendimentos de transporte; e  

• desenvolvimento econômico - distribuição de polos de empregos no território.  

O documento que sintetiza o Pitu 2025, publicado em 2006, registra esse entendi-

mento: 

Fica patente que o problema dos transportes não se resolverá exclu-
sivamente como política setorial fechada em si mesma. E a visão de 
uma cidade mais sustentável, concebida no Pitu 2020 e mantida nesta 
edição, só será alcançada se houver apropriada interação de várias 
funções urbanas, regidas pelas correspondentes políticas públicas e 
dinamizadas pelas forças de mercado. (SÃO PAULO; STM, 2006, p. 
6) 

No escopo de suas políticas setoriais (Figura 44, Quadro 4), o Pitu 2025 propõe acrés-

cimo de 110 km de linhas de Metrô sobre a rede existente de 55 km em 2005. A CPTM 

teria sua rede modernizada de modo a dobrar sua capacidade, além de prever novos 

serviços expressos e um trem para Guarulhos. Quanto aos corredores de ônibus, in-

corpora os projetos de Via Livre e Passa Rápido da capital a empreendimentos da 

EMTU (Tucuruvi-Guarulhos, ABD-Cecap e Tiradentes). Previa ainda os chamados 

‘Corredores Urbanísticos’, “um novo produto de transportes, com tecnologia moderna, 

veículos modulares para 350 a 400 passageiros, sobre pneus ou trilhos, tração elétrica 

e que se associam a projetos de revitalização urbana dos bairros situados em sua 

área de influência” (SÃO PAULO e STM, 2006, p. 9). 
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Quadro 4: Resumo das proposições e investimentos do Pitu 2025 

Infraestrutura Característica Investimento 
(R$ milhões) 

Trilhos 

Metrô 110 km 30.042 
Expresso / trem aeroporto 28 km 1.431 
Trem metropolitano (melhorias) global 5.212 
Subtotal  36.685 

Pneus 

EMTU – troncalização Global 1.296 
Corredores Via Livre 100 km 113 
Corredores Passa Rápido 110 km 589 
Expresso Tucuruvi – Guarulhos 21 519 
Expresso ABD – Cecap  24 391 
Expresso Tiradentes 32 720 
Corredores Urbanísticos 110 5.049 
Terminais SPTrans Global 645 
Terminais EMTU – Pro Polos 25 un. 133 
Terminais Chave – Pro Polos 15 un. 140 
Subtotal  9.595 

Viário e 
Gestão no 
trânsito 

SIVIM/SVE global 196 
Pedágio urbano Global 600 
S. viário, estacionamentos e TNM 30 un., 11.440 vagas 1.600 
Subtotal  2.396 

Total   48.676 
Tabulação própria. 
Fonte: SÃO PAULO; STM, 2006, p. 166. 
Nota: Os valores são os constantes no documento original do Pitu 2020, de 1999. Em valores atuali-
zados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 31 de dezembro de 2019, o 
investimento total do Pitu 2025 seria da ordem de R$102,13 bilhões.  
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Figura 44: Estratégia combinada, proposta pelo Pitu 2025. 
Fonte: Pitu 2025. 
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Há uma alteração significativa nas feições da rede de transporte sobre trilhos proposta 

pelo Pitu 2025. Enquanto a rede proposta em 1999 era a alternativa ‘Aberta’, alcan-

çando áreas mais periféricas da metrópole, a rede de 2006 adotava a estratégia ‘Con-

centrada’, privilegiando o Centro Expandido da capital. Escolhida entre outras duas 

estratégias (‘Ampliada’ e ‘Concentrada’), a rede Combinada foi a que se saiu ligeira-

mente melhor nas simulações realizadas pelo modelo integrado.  

Eram previstos ainda implantação de estacionamentos, junto às estações de trans-

porte, pedágio urbano, e uso do espaço aéreo de estações e terminais para empre-

endimentos imobiliários, como complementares à estratégia de financiamento do sis-

tema proposto – o qual demandaria investimentos da ordem de 48,7 bilhões de reais 

até o ano de 2025. 

A ideia de um sistema viário metropolitano (SIVIM) também reaparece no Pitu 2025, 

o qual deveria ser coordenado para funcionar com uniformidade de padrões operaci-

onais e identidade visual. Nesse sentido, logo após a publicação do Pitu 2025, na 

gestão do governador José Serra (2007-2010), o tema rodoviário voltaria à pauta com 

força com o projeto da Nova Marginal Tietê, mas também o transporte metropolitano 

sobre trilhos ganharia novos contornos com o Programa Expansão SP, tratados a se-

guir. 

 

 

A Nova Marginal Tietê (2008) 

O Rodoanel era, em 2008, a maior obra viária em andamento na RMSP. Os anúncios 

do governo estadual na época previam que, quando todos os trechos estivessem con-

cluídos, milhares de veículos sairiam do tráfego urbano. Divulgava-se ainda que o 

trecho Oeste, já inaugurado, tinha gerado aumento da velocidade média dos veículos 

na avenida Francisco Morato e redução do transporte de cargas nas marginais, e que 

o trecho Sul melhoraria ainda mais o trânsito na marginal Pinheiros e na avenida Ban-

deirantes. Assim, ainda que os transportes coletivos estivessem ganhando atenção 

no planejamento, grandes intervenções no sistema viário seguiam sendo vistas como 

soluções fundamentais para a mobilidade urbana na metrópole.  

A Marginal Tietê, nesse contexto, projetada para funcionar como um sistema viário de 

trânsito rápido de passagem, não estava desempenhando bem tal papel. Recebendo 
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grande de tráfego local da cidade, passavam por ela diariamente cerca de 1,2 milhão 

de veículos, com filas de congestionamento de 30 km, em média, nos períodos de 

pico. A via passava cerca de 70% do dia congestionada, representando 25% do total 

de congestionamento medido na cidade de São Paulo. Calculava-se que tais engar-

rafamentos geravam um desperdício de tempo de 1,7 milhão de horas/ano, e de 1,5 

milhão de litros/ano de combustível (SÃO PAULO (Estado); SÃO PAULO (Prefeitura); 

DERSA, 2009). 

Assim, em fevereiro de 2008, o governo estadual de José Serra e a gestão do Prefeito 

Gilberto Kassab (2006-2012) firmaram convênio para executar um conjunto de obras 

denominado Nova Marginal Tietê. O projeto previa, em uma extensão de 22,7 km, 

ampliação e redesenho de faixas viárias, que configurariam uma nova terceira pista197 

com três faixas de tráfego em cada sentido, além de implantação de quatro novas 

pontes (Complexo Bandeiras, Cruzeiro do Sul, Tatuapé e Complexo Dutra/Castelo 

Branco), três viadutos e alças de acesso198. A Marginal Tietê passaria assim a contar 

com uma pista expressa, pista central e pista local, em uma configuração que aumen-

taria em mais de 50% sua capacidade naquele momento (Figura 45). O objetivo do 

projeto era diminuir o tempo das viagens na Marginal em cerca de 35%, melhorando 

gargalos nos bairros do Tatuapé, Bom Retiro e Santana. Divulgava-se a expectativa 

de criação de 2 mil empregos diretos e 6 mil indiretos com as obras.  

 

197 Como compensação ambiental das 559 árvores que seriam cortadas nos canteiros para a 
implantação das novas pistas, seriam plantadas 4.900 árvores ao longo da marginal e de seus 
acessos, além de outras 83 mil a serem plantadas em outras regiões da cidade e mais 83 mil 
no parque da Várzea do Tietê, entre São Paulo e Guarulhos. O programa de compensação 
ambiental também previa: melhoria de todo o calçamento existente; outros investimentos no 
Programa Várzeas do Tietê (da Secretaria de Energia e Saneamento), com execução de ci-
clovia e Estrada Parque com 23,3 Km de extensão, reassentamento de famílias, implantação 
de sistemas de saneamento, intervenções hidráulicas, recuperação ambiental, equipamentos 
e serviços à população, e criação de unidade de conservação. Ao todo, a compensação am-
biental consumiria R$ 60 milhões, menos de 5% do custo da ampliação da Marginal.  
198 Além da ampliação de capacidade das vias da Marginal Tietê, foram projetadas baias para 
estacionamento de veículos, baias para parada de ônibus, baias de visibilidade, área de apoio 
(PAT da Polícia Militar), adequação dos acessos lindeiros, adequação de interseções, cons-
trução de pontes e viadutos para conexão direta com eixos viários transversais, correção das 
curvas e reforma dos ramos de acesso (agulhas de transferência de pistas), adaptação dos 
níveis verticais de pontes e adequação da drenagem superficial. Previa-se ainda sistemas de 
monitoramento eletrônico e de sinalização de orientação, com controle de carregamento das 
pistas com orientação ao usuário por meio de um Centro de Controle de Operação (CCO). 



 253 

A empreitada ficaria a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (Siurb), 

mas a execução seria da estadual Dersa, com custos totais previstos de R$ 1,5 bilhão 

para obras entre junho de 2009 e 2010. Como os contratos estaduais com as conces-

sionárias das rodovias que chegavam à Marginal – Ayrton Senna (EcoPistas), Ban-

deirantes/Anhanguera (AutoBan) e Castelo Branco (ViaOeste) – previam que as mes-

mas deveriam investir nos acessos de suas rodovias, as obras do projeto foram divi-

didas em segmentos sob distintas responsabilidades:  

• Trecho 1 - AutoBan/ViaOeste (ambas do Grupo CCR): da Ponte da CPTM ao 

Cebolão, com 4,2 km e investimento de R$ 120 milhões; 

• Trechos 2 e 3: Prefeitura e Governo do Estado (Dersa)199: entre o Tatuapé e a 

Lapa (Ponte da CPTM), com 15,2 km e no valor previsto de R$ 1,3 bilhão200; 

• Trecho 4 - EcoPistas: da Rodovia Ayrton Senna ao Tatuapé (Rua Ulisses Cruz), 

com 3,5 km e ao custo de R$ 80 milhões. 

Em junho de 2009 o governador José Serra (PSDB) assinou a ordem de serviço que 

autorizou o início das obras, que foram concluídas ao longo de 2010. A Marginal Tietê, 

que antes apresentava uma configuração básica com 3 a 4 faixas na pista local e 3 a 

4 faixas na pista expressa (com variações localizadas) separadas por um canteiro, 

passou a contar com via expressa (2 a 5 faixas), via central (2 a 4 faixas) e via local 

(2 a 6 faixas), com velocidades projetadas para 90 km/h, 80 km/h e 70 km/h, respec-

tivamente.  

A criação de faixas ampliou o espaço de circulação e melhorou momentaneamente a 

fluidez do trânsito na cidade201, muito associada também à inauguração do Trecho Sul 

do Rodoanel em 2010 e a restrições à circulação de caminhões pesados. Logo após 

 

199 Vencedores da licitação promovida pela Dersa, os consórcios Nova Marginal Tietê (Delta 
Engenharia e Sobrenco) e Desenvolvimento Viário (EIT e Egesa) foram contratados para as 
obras por um valor total de R$ 816,9 milhões. O consórcio Nova Marginal Tietê recebeu R$ 
360 milhões para a execução do trecho entre a Ponte das Bandeiras e a Rua Ulisses Cruz, e 
o Desenvolvimento Viário obteve R$ 456,9 milhões, para o trecho 3 entre a Ponte da CPTM 
e a Ponte das Bandeiras. 
200 Desse valor, R$ 130 milhões eram previstos para desapropriações e R$ 185 milhões para 
projetos, gerenciamento de obras, interferências na rede elétrica e tubulações de água e gás 
e reassentamentos. 
201 Indo além dos efeitos no trânsito da cidade, Cruz (2015) indica e analisa diversos conflitos 
socioambientais decorrentes das obras da Nova Marginal Tietê, inclusive valorização imobili-
ária na Zona Leste de São Paulo. 
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a inauguração das obras, governo do estado e prefeitura divulgaram estudos que mos-

travam melhora de 22% na fluidez do trânsito da capital – sendo que a participação 

da Marginal no nível de lentidão na cidade caiu de 25% para 18,2% (SÃO PAULO, 

2010). Na Marginal Tietê, a velocidade média desenvolvida aumentou em 26,8%, e o 

nível de lentidão caiu 40% em relação ao verificado antes das obras. Em 2011, o 

índice de lentidão na cidade continuou melhorando em relação ao ano anterior, com 

queda de 3% no pico da manhã e de 5% no da tarde (MONTEIRO, 2013).  

Evidentemente, isso rapidamente atraiu ainda mais veículos, ou seja, as demandas 

de viagem antes reprimidas pelo congestionamento. Em 2012 os congestionamentos 

voltaram a se elevar na cidade, crescendo 10% nos horários de pico da manhã e 7% 

nos da tarde. Em 2014, a capital registrava em média 141 km de lentidão no pico da 

tarde, 22% a mais que em 2010. Em 2015, a lentidão média em dias úteis, no pico da 

tarde, já havia crescido 80% na Marginal em relação a 2010 (MONTEIRO, 2013).  

Assim como nas análises desenvolvidas pela presente pesquisa para o Rodoanel, 

vale destacar aqui o motivo que fez a Nova Marginal Tietê – um grande projeto viário 

regional – ser incluída no presente estudo dos planos urbanos e de transportes da 

metrópole. Novamente, trata-se aqui de identificar como, mais uma vez, um problema 

metropolitano foi enfrentado pelos governos por meio de um vultoso programa de in-

vestimentos em infraestruturas de transporte definido e executado por órgãos setoriais 

(Siurb e Dersa).  

Assim como no caso do Rodoanel, a Nova Marginal evidencia a força que o investi-

mento em infraestrutura rodoviária seguiu tendo no ideário de intervenções públicas 

para qualificação da cidade, ainda que totalmente desvinculada de projetos urbanísti-

cos. Explicita, também, como a resolução de problemas urbanos seguia sendo enqua-

drada somente pela lógica setorial, para a qual são disponibilizados grandes recursos 

financeiros (R$1,3 bilhão), técnicos (obras inauguradas sem atrasos significativos) e 

políticos (articulação entre o estado, a prefeitura e as concessionárias de rodovias). 

Vale ressaltar que o empreendimento logrou conjugar todos esses recursos em um 

curto espaço de tempo e sem depender de um processo de elaboração de plano – 

portanto, sem formulação e teste de soluções alternativas, escrutínio de custos versus 

benefícios ou debates amplos com a sociedade civil. 
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Figura 45: Ilustração das intervenções previstas para a Nova Marginal Tietê.  
Fonte: SÃO PAULO (Estado); SÃO PAULO (Prefeitura); DERSA, 2009. 
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Figura 46: Mapa de linhas do Programa Expansão SP.  
Fonte: Divulgação STM. 
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À época do projeto, havia uma percepção de que a Nova Marginal serviria também 

como uma solução emergencial para melhorar a conexão das rodovias que seriam 

atendidas futuramente pelo Trecho Norte do Rodoanel – cuja implantação seguia atra-

sada devido às dificuldades e aos custos associados a seu traçado em áreas de pre-

servação ambiental. Assim, concebida e executada segundo uma metodologia de pro-

jeto estritamente rodoviária, com foco na função central de viabilizar deslocamentos 

mais rápidos por automóvel, a Nova Marginal reforçou a barreira urbana representada 

pelas infraestruturas historicamente construídas junto ao Rio Tietê. Perdia-se, assim, 

a oportunidade de iniciar um processo de mudança da relação da cidade com sua 

principal várzea por meio de um projeto urbano reparador.  

Finalmente, o destaque dado aqui à Nova Marginal também se coloca como uma con-

traposição às atividades de planejamento e programação de investimentos em trans-

portes coletivos na metrópole. Ainda que, em âmbito municipal, a gestão Kassab te-

nha descontinuado o Programa Interligado (realizando investimentos ínfimos em no-

vos corredores de ônibus), o Pitu 2025 seguia orientando grandes ações do governo 

estadual, organizadas no Programa Expansão SP, tratado a seguir. 

 

O Programa Expansão SP (2009) 

Desde o início da gestão José Serra no governo do estado, em 2007, a STM desen-

volvia um programa denominado Plano de Expansão do Transporte Metropolitano, no 

qual as propostas do Pitu 2025 (2006) eram revisadas e consolidadas para encami-

nhar sua execução. A partir de 2009, entretanto, tal iniciativa passou a ser divulgada 

intensamente na mídia paulista sob o nome Programa Expansão SP, em ações de 

propaganda institucional inéditas até então. 

Historicamente, todas as obras metroferroviárias haviam sido objeto de anúncios pu-

blicitários eloquentes, especialmente quando vinculadas a campanhas eleitorais202. A 

diferença, no caso do Expansão SP, era o foco da publicidade na configuração de 

uma rede de transportes resultante de investimentos em várias linhas, e não somente 

de um empreendimento. Assim, as peças publicitárias do Expansão SP ocuparam 

 

202Nesse sentido, vale ressaltar que, em abril de 2010, José Serra se desincompatibilizaria do 
governo estadual para concorrer às eleições presidenciais.  
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ostensivamente os intervalos comerciais da televisão e do rádio, havia anúncios em 

trens e estações do sistema de transporte, e foi criado um site203 em que se podia 

simular a duração das viagens futuras utilizando as linhas de metrô e trem que seriam 

construídas e modernizadas. 

 

 

Figura 47: Logomarca do Programa Expansão SP 
Fonte: Divulgação STM. 
 

Os projetos listados pelo Expansão SP constavam da rede proposta pelo Pitu 2025, 

com pequenas mudanças pontuais, e incluíam modernização da malha da CPTM, ex-

pansão de 115 km da rede de Metrô e 63,5 km de novos corredores metropolitanos 

de ônibus da EMTU. Previa-se ainda implantação de novos sistemas de sinalização 

nas linhas metroferroviárias, portas de plataforma e novas catracas. Para o Metrô, o 

Programa planejava a compra de 51 novos trens e reforma de outros 98; para a CPTM 

99 trens seriam adquiridos e 28 reformados. Esperava-se que as ações gerassem 

aumento de 55% do número de usuários, e que os tempos de viagem por modo cole-

tivo teriam redução média de 25% (CRUZ, 2012). 

Para concretizar o projetos, eram programados, no total, R$ 45 bilhões em investi-

mentos na rede de transportes metropolitanos – R$ 20 bilhões até 2010 e o restante 

 

203 O site www.expansao.sp.gov.br foi descontinuado quando se iniciou o período eleitoral de 
2010 (três meses antes do primeiro turno das eleições), no qual ficava vedada a publicidade 
das ações de órgãos estaduais. 
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até 2015204. Isso significava quase quadruplicar, entre 2006 e 2015, os investimentos 

realizados nos transportes metropolitanos no decênio anterior.  

 

Quadro 5: Investimentos em transporte metropolitano – realizados entre 1995 e 2006, 
e previstos pelo Programa Expansão SP (R$ milhões) 
   
 Realizados 

Entre 1995 e 2006 (2) 
Programa Expansão SP (2) 

(2007-2010)  (2010-2015) Total % 
CPTM 6.186,66 7.662,3 9.461,5 17.123,8 38,07% 
Metrô 5.660,21 11.365,2 13.640,8 25.006,0 55,59% 
EMTU (1) 250,92 1.038,4 1.815,5 2.853,9 6,34% 
Total 12.097,79 20.065,9 24.917,8 44.983,7 (3) 100,00% 

 
Notas: 
(1) O Programa abrangia investimentos da EMTU na RMSP mas também nas regiões metropolitanas 
de Campinas (corredores e terminais de ônibus) e da Baixada Santista (Sistema Integrado Metropoli-
tano e Veículo Leve sobre Trilhos). 
(2) Valores em Reais de dezembro de 2008.  
(3) Em valores atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 31 de 
dezembro de 2019, o Programa custaria R$ 83 bilhões. 
Fonte: SÃO PAULO; STM, 2008. 
 

Em 2010, Geraldo Alckmin foi eleito novamente governador de São Paulo, mas as 

ações e os investimentos definidos para o transporte coletivo na RMSP mantiveram-

se na agenda estadual. Entretanto, Cruz (2012, p. 154) indica que, a partir de então, 

“os projetos da Secretaria de Transportes Metropolitanos deixaram de lado tanto o 

nome ‘Expansão São Paulo’ quanto as diversas ações de mídia que difundiam os 

planos estaduais no setor”.  

De qualquer forma, diversos projetos foram implantados a partir do Expansão SP, 

como reforma e compra de trens do Metrô e da CPTM, a extensão da Linha 2-Verde 

(entre Alto do Ipiranga e Vila Prudente), o Monotrilho da Linha 15-Prata (Vila Prudente 

- São Mateus), a Linha 4-Amarela, a Linha 5-Lilás (trecho Largo 13 - Chácara Klabin), 

o Expresso ABC (Luz-Mauá) na Linha 10-Turquesa, e o prolongamento do Expresso 

Leste (Guaianases – Suzano) na Linha 11-Coral. Outros seguem com impasses e 

atrasos, como a Linha 6-Laranja (Brasilândia–São Joaquim), a extensão da Linha 2-

Verde (entre Vila Prudente e Tiquatira, antes denominada Linha 15-Branca), o 

 

204 Os valores são os constantes no documento Relatório da STM “Expansão SP 2007-2010”, 
referentes a dezembro de 2008.  
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Monotrilho da Linha 17-Ouro (São Judas - Congonhas - Morumbi) e a Parceria-Pú-

blico-Privada prevista para compra e manutenção de trens na Linha 8-Diamante. 

Assim, o tema dos transportes coletivos permanecia forte na agenda governamental, 

com o apoio técnico de órgãos setoriais e planejamento sob certo consenso, e inequí-

voco apelo junto à população. Isso se evidenciou nas iniciativas de elaboração de 

planos na década de 2010, ainda que formulados sob novas formas de planejamento, 

conforme tratado a seguir. 

 

4.1.3 O planejamento em novos contornos  

 

O SP 2040 (2012) 

O PDE 2002 previa, em seu Artigo 293, que o Executivo deveria encaminhar à Câmara 

Municipal o projeto de revisão do Plano Diretor Estratégico já em 2006, de modo a 

adequar as ações estratégicas nele previstas. Tal revisão foi iniciada na breve gestão 

de José Serra na prefeitura (2005-2006) e continuada na de Gilberto Kassab, que a 

enviou ao Legislativo municipal por meio do Projeto de Lei 671, de 11 de outubro de 

2007. Entretanto, sua tramitação sofreu diversas paralisações e não foi votado pelos 

vereadores devido a questionamentos na Justiça, promovidos por organizações da 

sociedade civil e pelo Ministério Público, que indicavam falta de transparência na dis-

cussão pública das propostas.  

Por outro lado, a gestão Kassab desenvolveu, por meio da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano (SMDU)205, uma iniciativa inédita para promover a atividade 

de planejamento urbano na capital: o SP 2040 (2011-2012). Inspirando-se em experi-

ências internacionais de cidades como Nova York, Chicago, Paris, Hong Kong e On-

tario, o SP 2040 propunha-se como um plano estratégico de longo prazo que pretendia 

orientar a transformação da capital paulista nas décadas seguintes, apontando para 

 

205 Criada pela Lei 14.879/2009, a SMDU incorporava as atribuições da Sempla na condução 
das ações governamentais voltadas ao planejamento urbano e à promoção do desenvolvi-
mento urbano do município. A Sempla continuou existindo, mas restrita às atividades de pla-
nejamento do orçamento e gestão municipais. 
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formas de organização social, econômica, urbana e ambiental que promovessem me-

lhores condições de vida para a população (SÃO PAULO; SMDU, 2012).  

O Projeto SP 2040 apresentou como objetivo central a definição, por meio de partici-

pação da sociedade, de como a cidade queria ser a longo prazo, identificando desafios 

e estratégias para enfrenta-los. Por meio de eventos participativos em todas as regi-

ões da cidade, que contaram com 25 mil pessoas, além de contribuições de acadêmi-

cos da Universidade de São Paulo e especialistas internacionais, foi proposto que os 

cidadãos pensassem juntos o que queriam do futuro da cidade. Assim, foram aponta-

dos cinco temas que sintetizavam os desejos para uma São Paulo melhor, descritos 

abaixo: 

• coesão social: cidade comprometida com oportunidades para todos, que au-

mente a igualdade entre as pessoas, que preserve sua história e proteja sua 

diversidade, com bairros que propiciem mais qualidade de vida a seus mora-

dores.  

•  desenvolvimento urbano: cidade compacta e policêntrica, com atividades eco-

nômicas e população distribuídas de forma equilibrada; uma cidade equiva-

lente, que tenha requalificado suas áreas precárias.  

• mobilidade e acessibilidade: transporte público amplo, diverso e eficiente para 

todos, com mais tempo para a família e o lazer; onde mobilidade seja o impulso 

para as atividades produtivas.  

• melhoria ambiental: que o respeito ao meio ambiente propicie uma convivência 

harmoniosa com a natureza, onde todos possam ter uma vida mais agradável, 

saudável e segura.  

• mais oportunidades de negócios: uma cidade que ofereça emprego e renda, 

uma economia criativa e diversificada, um ambiente favorável para empreen-

dedores e atraente para investidores (SÃO PAULO, 2012).  

Dentre as diversas diretrizes e propostas para os cinco temas eleitos, é relevante aqui 

destacar os relativos aos eixos de desenvolvimento urbano e de mobilidade e acessi-

bilidade, pois representam certas maturações conceituais de princípios já instituciona-

lizados no PDE 2002, reforçados pelas recomendações do Pitu 2025 e que influenci-

aram a revisão do Plano Diretor em 2014, tratada adiante.  
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O SP 2040 propôs, por exemplo, centralidades lineares em eixos de desenvolvimento 

junto à Marginal Pinheiros e à Av. Jacu-Pêssego, e centralidades ao redor de estações 

de trem e metrô, com ênfase na ideia de cidade ‘compacta’, ou seja, no adensamento. 

Nesse sentido, recomendava a expansão da rede de transporte de alta e média capa-

cidade integrada à intensificação de usos em áreas com infraestrutura, promovendo 

gestão da demanda por transporte com usos mistos, diversidade de faixas de renda, 

parques, convívio com as águas, facilidades para pedestres e ciclistas, equipamentos 

de lazer, cultura e serviços públicos. 

Para promover o desenvolvimento urbano associado aos transportes, propõe uma 

Operação Urbana entre a Lapa e o Brás associada à implantação de uma avenida na 

área resultante do enterramento de 12 km do sistema de transporte sobre trilhos nesse 

trecho. A intervenção ancoraria ainda projetos especiais para áreas subutilizadas, ei-

xos transversais com corredores ambientais e renaturalização de córregos (Figura 

48). Para intensificar o uso de áreas com infraestrutura, propõe ainda instrumentos 

como a Operação Urbana Mooca-Vila Carioca, a Concessão Urbanística da Nova Luz 

e outros projetos estratégicos. 



 263 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Conjunto de projetos e intervenções previstas para Operação Urbana entre 
a Lapa e o Brás, constituinte do Plano SP2040.  
Fonte: SÃO PAULO; SMDU, 2012.
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Figura 49: Rede futura de transportes da RMSP de acordo a atualização de 2013.  
Fonte: SÃO PAULO; STM, 2013. 
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Estudos articulados entre a Prefeitura da capital e o Governo do Estado (2012-2013) 

Além do SP 2040, a SMDU seguia envolvida com as iniciativas da STM de desenvol-

ver um processo contínuo e integrado de planejamento entre órgãos municipais e es-

taduais, consolidando articulações estreitadas desde o Pitu 2025. Assim, em dezem-

bro de 2012, foi publicado pela STM (com consultoria da Sistran Engenharia) o docu-

mento Cenários de Desenvolvimento Urbano (2012), visando à “criação e requalifi-

cação de centralidades junto ao sistema sobre trilhos e ao balanceamento da relação 

emprego/habitante com avaliação da capacidade de suporte do sistema de transporte 

e circulação e da qualidade ambiental” (SÃO PAULO (Estado); SÃO PAULO (Prefei-

tura), 2012, p. 6). 

Assim, de maneira alinhada ao PDE 2002, ao PRE 2004 e ao Pitu 2025, registrava-

se o processo de análise das possibilidades de adensamento seletivo em centralida-

des providas de facilidades de transporte de alta capacidade, visando mitigar os de-

sequilíbrios na distribuição de atividades urbanas – o balanceamento territorial entre 

habitantes e empregos. Por meio de um modelo de simulação do uso do solo e trans-

porte (utilizando-se novamente o software Tranus), foi possível calcular indicadores 

para avaliar cenários futuros de crescimento espontâneo e, alternativamente, aqueles 

resultantes da aplicação de instrumentos de políticas de uso do solo, como as OUC e 

as AIU – tanto para restrição quanto para indução de atividades.  

O uso dos instrumentos urbanísticos resultaria, assim, em um Cenário Equilibrado, 

baseado na ideia de adensamento populacional como função da localização dos em-

pregos e infraestruturas. Para tal, foram determinadas estimativas e metas de densi-

dade populacional e taxa de atividades (relação Emprego/Habitante – E/H) por Zona 

OD, para representar, dentro do modelo, a indução da ocupação que seria promovida 

na implantação dos projetos, segundo as diretrizes definidas no Pitu 2025, preconi-

zando: 

- Adensamento seletivo. O adensamento da cidade deve se realizar 
prioritariamente ao longo dos corredores de transporte, em Áreas de 
Intervenção Urbana (AIUs) e Operações Urbanas Consorciadas 
(OUCs) existentes ou a estabelecer.  

- Condicionantes do adensamento. O adensamento deve ser coerente 
com a capacidade de suporte da infraestrutura existente ou planejada, 
evitando a criação de pressões que provoquem congestionamento, 
acidentes e poluição e seus efeitos deletérios sobre a qualidade de 
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vida. A disponibilidade de potencial construtivo deve ser correlacio-
nada com a capacidade de suporte da infraestrutura de transporte.  

- Balanceamento empregos / habitações. É desejável que seja esta-
belecido o balanceamento possível entre a localização de empregos e 
habitações, aproximando uns dos outros – para todas as classes de 
renda – evitando o descompasso histórico que vem provocando exa-
tamente o fenômeno oposto e o consequente alongamento dos deslo-
camentos. Além disso, deve ser vigorosamente estimulado o uso 
misto, sobretudo nas áreas lindeiras aos corredores de transportes.  

- Subsídio habitacional para os grupos de baixa renda. Devem ser ins-
tituídas políticas públicas de proteção aos mais pobres, para viabilizar 
os objetivos de balanceamento referidos no tópico anterior, uma vez 
que, na ausência dessas medidas, a valorização imobiliária provocada 
pela melhoria da infraestrutura tende a expulsar esses grupos sociais 
para a periferia.  

- Contenção da área urbanizada. Embora de difícil implementação, 
não deve ser permitida a expansão da mancha urbana da Região Me-
tropolitana de São Paulo para além de seus atuais limites, seja para 
proteger áreas ambientalmente sensíveis, seja para evitar a queda da 
densidade populacional, que tem efeitos negativos sobre a sustenta-
bilidade urbana.  

- Financiamento complementar de base fundiária. Devem ser explora-
dos os mecanismos do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor para 
captar parte da mais valia imobiliária e internalizá-la no setor de trans-
portes. As diretrizes urbanísticas devem ensejar a criação de valor 
imobiliário via projetos de revitalização urbana de áreas selecionadas, 
com apoio de novos instrumentos legais e administrativos que permi-
tam a mobilização de todas as propriedades existentes nessas áreas. 
(SÃO PAULO (Estado); SÃO PAULO (Prefeitura), 2012, p. 37). 

Ao alterar a localização de atividades e habitantes na RMSP, o Cenário Equilibrado 

simulava uma modificação do perfil de viagens de parte da população. Esse perfil era 

então avaliado em relação ao modelado no cenário Tendencial, que representava o 

futuro da metrópole sem a aplicação dos instrumentos urbanísticos que induzem às 

diretrizes de desenvolvimento preconizadas. Assim, na avaliação dos resultados das 

variáveis urbanísticas, ambientais, de suporte viário e de transporte, para os horizon-

tes de 2015, 2020 e 2025, o Cenário Equilibrado apresentou resultados melhores que 

o Tendencial quanto à saturação do sistema viário e à utilização das linhas de trans-

porte coletivo de massa, demonstrando como o sistema funcionaria melhor a partir de 

das políticas de desenvolvimento urbano propostas.  

O desempenho da rede de transportes coletivos no Cenário Equilibrado foi melhor que 

no Tendencial especialmente nos resultados calculados quanto ao número de passa-

geiros em cada sentido de uma linha no mesmo período, que se tornava mais 
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balanceado pela redução da disparidade entre fluxos e contra-fluxos. Isso tinha a ver 

com a distribuição mais equânime dos empregos e habitantes, significando uma dimi-

nuição da pendularidade diária na metrópole e, portanto, das deseconomias do sis-

tema – com redução dos custos e de seus reflexos nas tarifas. Entretanto, o número 

de viagens por transporte individual mostrou-se, no Cenário Equilibrado, um pouco 

maior que no Tendencial, ainda que esses deslocamentos ocorressem em menores 

distâncias médias e não representassem, no modelo, impacto significativo na quanti-

dade de vias congestionadas.  

As simulações indicaram ainda outros benefícios do Cenário Equilibrado em relação 

ao Tendencial, como redução de emissões de poluentes, número de acidentes, dis-

tância média e tempo de viagem ao trabalho. Eram previstos também benefícios não 

mensuráveis pelo estudo, como a qualificação da urbanização nos locais de projetos 

de intervenção urbana vinculada aos transportes nas AIU e OUC. Todavia o docu-

mento reconhece os limites da proposta, afirmando que “apenas a implantação do 

cenário equilibrado não é capaz de solucionar as causas do desequilíbrio” (SÃO 

PAULO (Estado); SÃO PAULO (Prefeitura), 2012, p. 75), enfatizando que mais políti-

cas públicas seriam necessárias para enfrentar o quadro. 

Em suas considerações finais, o estudo dos Cenários de Desenvolvimento faz extensa 

menção aos mecanismos de Transit-Oriented Development (citando Cervero, 2004) 

para o desenvolvimento de cidades orientado pelo transporte, com definição de perí-

metros de projetos de adensamento ancorados pelos pontos de acesso ao sistema de 

transportes coletivos de massa e facilidades para os transportes ativos.  

Os programas de intervenções ao longo dos eixos de transporte de-
vem buscar os conceitos do TOD e podem aproveitar a lição dos es-
tudos americanos. [...] É importante notar que os estudos de caso 
americanos trazem conclusões similares aos analisados neste estudo 
da RMSP. Entre os benefícios e impactos esperados, o adensamento 
no entorno das estações promove o uso do transporte coletivo, mas 
também podem trazer o aumento do congestionamento no entorno de 
alguns nós da rede de transporte. Assim, uma parte dos benefícios 
esperados será maximizada com a adequada solução viária associ-
ada. As experiências estrangeiras demonstram que os projetos urba-
nos das áreas do entorno das estações são especialmente importan-
tes na efetivação desses mecanismos. (SÃO PAULO (Estado); SÃO 
PAULO (Prefeitura), 2012, p. 77) 

O estudo enfatiza ainda que tal metodologia seria compatível aos instrumentos pre-

vistos pelo Estatuto da Cidade, inclusive para captação de recursos de outorga 
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onerosa de potencial construtivo adicional nas AIU de transporte visando ampliação 

do sistema de transportes e melhorias locais. Nesse sentido, estima que o total de 

recursos que potencialmente poderia ser captado em 2025 seria da ordem de R$303,4 

milhões em usos residenciais e R$327,9 milhões para usos não residenciais. 

Como os investimentos em transporte trazem substancial valorização 
imobiliária, há grande oportunidade de recapturar uma parcela desse 
valor para que sejam realizados os investimentos necessários à efeti-
vação dos planos. Bons exemplos são melhorias no entorno das esta-
ções, no sistema viário, na circulação de pedestres, ou na criação de 
espaços públicos. (SÃO PAULO (Estado); SÃO PAULO (Prefeitura), 
2012, p. 77) 

Nesse contexto, a elaboração do estudo atendia ao Artigo 221 do PDE 2002, que 

indicava a necessidade de cálculo da capacidade de suporte do sistema infraestrutural 

de circulação nas AIU de transporte. Assim, o trabalho subsidiava o fortalecimento 

dessas propostas de perímetros de intervenção previstas no Plano Diretor, as quais 

ainda não haviam sido regulamentadas. 

A demonstração da capacidade de suporte dos sistemas estruturais 
de transporte coletivo, bem como os benefícios ambientais e de quali-
dade de vida, constituem importante passo dado por este estudo. Os 
planos particulares de implantação de cada AIU deverão contemplar 
um projeto urbanístico específico, que induza e promova a adequada 
estruturação urbana, inclusive quanto às melhorias complementares 
necessárias nos sistemas viários. (SÃO PAULO (Estado); SÃO 
PAULO (Prefeitura), 2012, p. 79) 

Finalmente, o documento registra a visão da necessidade de continuidade de estudos 

que conjugassem o planejamento urbano, o urbanismo e os transportes, de acordo 

com a importância reiteradamente dada aos enfoques urbanísticos para o planeja-

mento setorial adotado nos estudos e atualizações do Pitu 2020. Assim, na sequência 

da publicação dos Cenários de Desenvolvimento, foi publicado em fevereiro de 2013 

o documento Atualização da Rede Metropolitana de Alta e Média Capacidade de 
Transportes da RMSP, usando os dados da Pesquisa OD 2007 e apresentando pro-

jeções para a RMSP até o ano de 2030, mas levando em conta os resultados de es-

tudo anterior para a promoção de uma melhor distribuição de atividades na cidade, 

em especial moradias e empregos.  

O estudo de atualização da rede contou com consultoria da Sistran Engenharia, apoio 

do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) do Banco 
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Mundial e do Japan Bank for International Cooperation (JBIC)206, e participação de um 

Grupo Técnico de discussão no chamado Comitê̂ Diretor de Transporte Integrado 

(CDTI) que incluiu, além de seus constituintes207, a Emplasa208, a Companhia de De-

senvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), Secretaria de Logística e Transportes 

(SLT) e a SMDU. Dava-se prosseguimento, assim, às articulações interfederativas 

para o planejamento dos transportes metropolitanos associado ao planejamento mu-

nicipal. 

Neste sentido a Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM 
tem, desde o PITU 2025, vinculado a solução do problema do trans-
porte a uma articulação com outras políticas públicas, especialmente 
com o uso e ocupação do solo, que tem sido objeto de estudos con-
juntos com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – 
SMDU. Esses estudos têm como objetivo promover uma melhor distri-
buição de atividades na cidade visando mitigar os desequilíbrios atuais 
e tendenciais através de um melhor aproveitamento do solo no entorno 
do sistema sobre trilhos, utilizando instrumentos já́ previstos no Plano 
Diretor Estratégico – PDE da cidade de São Paulo. (SÃO PAULO; 
STM, 2013, p. 7) 

Registra-se no trabalho a importância do desenvolvimento urbano no entorno do sis-

tema sobre trilhos, onde é proposto um maior aproveitamento do solo com a utilização 

de instrumentos previstos no PDE 2002, como as OUC e as AIU. 

 

206 O apoio ocorreu no contexto do projeto “São Paulo Trens e Sinalização”, firmado junto à 
STM, que contou com recursos de financiamento externo obtidos junto ao BIRD e a um con-
sórcio de bancos japoneses, liderados pelo Sumitomo Mitsui Banking Coorporation, com ga-
rantia do JBIC. Os investimentos no Projeto totalizaram US$ 1.550,0 milhões, sendo 
US$ 1.085,0 milhões de contratos de financiamento externo e US$ 465 milhões de recursos 
do Governo do Estado de São Paulo. O projeto previa a aquisição de novos trens e a moder-
nização do sistema de sinalização, telecomunicação e controle de trens das linhas 1, 2 e 3, 
do METRÔ; e aquisição de novos trens, intervenção na via permanente e rede aérea, sistema 
de sinalização, telecomunicação e controle de trens, para as Linhas 7 e 12 da CPTM. O Pro-
jeto previa, ainda, ações institucionais para o fortalecimento da gestão e enquadramento de 
sua política dos transportes na Região Metropolitana de São Paulo - RMSP. O Projeto  
207 Criado em 2006, o CDTI era o fórum de discussão e decisão que reunia os órgãos respon-
sáveis pela operação e gestão dos sistemas de transportes de alta e média capacidade me-
tropolitanos e da capital, com objetivo de promover a cooperação metropolitana na RMSP: 
STM, Metrô, CPTM, EMTU, SMT, CET e SPTrans, nos termos do Termo de Protocolo de 
Intenções firmado em 11 de maio de 2006, entre a Prefeitura do Município de São Paulo e o 
Governo do Estado de São Paulo. 
208 Em 2003 (Decreto nº 47.564, de 01 de janeiro de 2003), a Emplasa e os órgãos do Spam 
haviam passado da STM à Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP). Em 
2011 (Decreto nº 56.635, de 1º de janeiro de 2011), a empresa foi realocada na recém-criada 
Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano (SDM).  
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Há algum tempo a administração pública reforça que promover o 
adensamento seletivo em centralidades providas de facilidades de 
transporte, em especial de alta capacidade, é uma política comple-
mentar adequada e fundamental no intuito de trazer avanços na ques-
tão da mobilidade urbana de uma metrópole. Não existe desenvolvi-
mento urbano sem consideração de políticas de transportes as-
sim como não se desenvolve planos de transporte sem se valer 
de políticas de uso do solo como medidas associadas. Em alinha-
mento com os planos diretores municipais e legislações de zonea-
mento, as Áreas de Intervenção Urbana (AIU) no entorno do sistema 
sobre trilhos podem ser utilizadas para buscar o maior balanceamento 
da localização de população e das atividades, propiciando o desenvol-
vimento equilibrado com redução dos deslocamentos da população. 
(SÃO PAULO; STM, 2013, p. 70, grifos nossos) 

No documento resultante do estudo, revela-se grande otimismo em relação à prospe-

ridade econômica brasileira e do Estado de São Paulo, expresso na projeção das ta-

xas anuais de crescimento do PIB a partir de 2011, variando de 3,6 a 4,4% para o país 

e entre 3,1 e 4,1% para o estado. Isso se refletia na projeção de uma acentuada queda 

do contingente de pessoas nas faixas de renda mais baixas e crescimento nas outras 

faixas de renda (conforme Quadro 6), com grande impacto no incremento da renda 

total209 em um contexto de previsão de estabilização do número de habitantes metro-

politanos210.  

Assim, os investimentos em planejamento da rede impunham-se para o atendimento 

tanto das demandas existentes quanto das futuras, que cresceriam não por incre-

mento demográfico, mas por aumento da renda total e das atividades econômicas na 

RMSP. 

O cenário macroeconômico que embasa este trabalho prevê até 2030 
um forte crescimento da renda, o que elevará a demanda por trans-
porte motorizado. Isto confirma a oportunidade deste estudo e sua im-
portância no dimensionamento da demanda futura e na proposição de 
uma rede integrada de transporte adequada para atendê-la. (SÃO 
PAULO; STM, 2013, p. 7) 

 

 

209 A renda total na RMSP passaria de R$14,95 bilhões em 2010 para R$30,20 bilhões em 
2030, de acordo com as projeções do estudo. 
210 Conforme o Quadro 6, previa-se que a população metropolitana atingiria seu pico em 2015 
(com 20,48 milhões de habitantes), mas que em 2030 (20,09 milhões) seria menor que a de 
2010 (20,39 milhões). 
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Quadro 6: Projeções populacionais realizadas no âmbito do estudo ‘Atualização da 
Rede Metropolitana de Alta e Média Capacidade de Transportes da RMSP’- Dados po-
pulacionais por faixa de renda – 2010 a 2030 

População 
por faixa de 
renda [1] [2] 

2010 2015 2020 2025 2030 

Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % Pop. % 

Pop. Faixa 1 2.079 10,2 1.221 6,0 349 1,7 341 1,7 332 1,7 

Pop. Faixa 2 7.429 36,4 6.201 30,3 4.927 24,1 2.754 13,6 600 3,0 

Pop. Faixa 3 6.991 34,3 7.352 35,9 7.669 37,5 7.590 37,4 7.475 37,2 

Pop. Faixa 4 2.962 14,5 4.210 20,6 5.447 26,7 6.543 32,2 7.598 37,8 

Pop. Faixa 5 931 4,6 1.495 7,3 2.048 10,0 3.086 15,2 4.090 20,35 

Total 20.392 100 20.480 100 20.439 100 20.315 100 20.093 100 
 
Tabulação própria.  
Fonte: SÃO PAULO; STM, 2013, p. 7. 
Notas: 
[1] Faixas de renda: 1: 0 a 2 salários mínimos (SM); 2: 2 a 4 SM; 3: 4 a 8 SM; 4: 8 a 15 SM; 5: acima 
de 15 SM.  
[2] População x 1.000 habitantes 
 

Nesse contexto otimista, a rede futura proposta pela atualização de 2013 contava com 

14 linhas de Metrô (261 km), 14 linhas da CPTM (347 km), 2 linhas de monotrilho da 

SPTrans (32 km)211, 13 corredores da EMTU (337 km) e 38 corredores de ônibus da 

SPTrans (371 km), que totalizavam R$189,47 bilhões em investimentos212 até 2030 

(Figura 49). 

A rede definida a partir do consenso das discussões no Grupo Técnico do estudo foi 

analisada por meio de modelos matemáticos e computacionais de simulação com o 

objetivo de prever as demandas futuras, reforçando o processo contínuo de instru-

mentalização da STM para o planejamento da rede. Foram utilizados para tal os sof-

twares Tranus (calibrado para o desenvolvimento de simulações estratégicas) e 

Emme (para simulações táticas), que determinaram indicadores de avaliação dos im-

pactos de vários cenários socioeconômicos e de oferta (tendências, pontos críticos, 

metas de desempenho e identificação de prioridades de alocação de investimentos).  

 

211 Linhas planejadas pela gestão de Gilberto Kassab, mas descontinuadas na gestão se-
guinte, de Fernando Haddad.  
212 Valores constantes do documento de fevereiro de 2013, referentes a dezembro de 2012. 
Atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 31 de dezembro 
de 2019, o investimento total seria da ordem de R$282,03 bilhões. 
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Os indicadores foram avaliados de acordo com sete objetivos para o desempenho da 

rede futura: aumento da acessibilidade, economias de tempo, redução do congestio-

namento na hora-pico da manhã, melhoria de condições de saúde e segurança, aten-

dimento aos grupos de baixa renda, uso eficiente da oferta e melhoria da qualidade 

do serviço de transporte. Em todos os indicadores a rede proposta apresentou resul-

tados muito positivos, ainda que sua implantação representasse um esforço significa-

tivo de alocação de recursos financeiros e capacidade de gestão dos processos de 

construção de linhas.  

Conforme descrito acima, os documentos resultantes tanto do estudo de Cenários de 

Desenvolvimento Urbano quanto da Atualização da Rede Metropolitana de Transpor-

tes dedicam amplo espaço à descrição detalhada das metodologias de análises e dos 

resultados de suas proposições, dos cenários futuros de desenvolvimento urbano ba-

lanceados, dos cronogramas de investimento em infraestruturas e das simulações 

eletrônicas realizadas para avaliação das redes propostas. Entretanto, em ambos os 

documentos, o processo de definição dos traçados da rede de transporte adotados é 

descrito de maneira muito sucinta.  

O estudo de 2012 acolhe a rede preconizada no Pitu 2025 e discutida no grupo técnico 

do CDTI com o Bird e a empresa de consultoria contratada; na atualização de 2013, 

a definição da rede é descrita também como tendo sido realizada no âmbito do CDTI, 

baseada nos estudos e projetos das empresas operadoras e gestoras dos sistemas 

de transporte da RMSP (Metrô, CPTM, SPTrans, EMTU e CET). O documento de 

2013 descreve assim o desenho da rede: 

Uma análise inicial apontou diversas possibilidades de aprimora-
mento, antes mesmo da realização das simulações. Foram estabele-
cidos alguns critérios para a proposição de ajustes, [...] tendo sido 
elencados os seguintes critérios para balizar as alterações na rede a 
partir de 2020:  

- Análise de superposição entre serviços (concorrência e complemen-
tariedade das linhas). 

- Análise da adequação entre tecnologia dos serviços e estimativas de 
demanda. 

- Análise da eficiência e equilíbrio da rede face a cronologia da implan-
tação dos serviços.  

Verificou-se, no entanto, que seriam necessários testes na rede para 
entender o comportamento da demanda nos diversos cenários alter-
nativos e encontrar a melhor combinação de rede adequada à 
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evolução da demanda prevista, sem deixar de considerar os limites 
técnicos e econômicos das implantações simuladas. A análise desses 
resultados trouxe subsídios para definir uma proposta consistente de 
Rede Final de transportes para a RMSP. (SÃO PAULO; STM, 2013, p. 
52) 

Assim, verifica-se que os temas da demanda e do equilíbrio da rede pautaram as 

definições de traçado – o qual, em contrapartida, definiria as ações de desenvolvi-

mento urbano junto à rede por meio dos instrumentos urbanísticos a serem adotados 

pelo município da capital (AIU e OUC).  

A apresentação dessa proposta de rede futura não encerra entretanto 
a tarefa de atualização da rede metropolitana. Os estudos ora concluí- 
dos foram fundamentais e necessários, mas devem ser entendidos 
como importante referência para um contexto mais amplo de plane-
jamento, que inclua a análise de ações de outras naturezas, além das 
proposições de infraestrutura e oferta já consideradas neste estudo, 
como: medidas de gestão da demanda; medidas de políticas de pre-
ços; identificação de fontes de financiamento; consolidação de uma 
estrutura de gestão do processo de planejamento integrado e monito-
ramento das implantações. (SÃO PAULO; STM, 2013, p. 12) 

Dessa maneira, registrava-se a compreensão de que as atividades da política setorial 

de transportes coletivos de massa, em sua busca tanto por maior eficiência e equilíbrio 

da rede (gestão da demanda) quanto por recursos financeiros advindos da venda de 

outorga onerosa junto ao sistema de circulação (fontes de financiamento), deveriam 

se tornar referências para as políticas municipais (contexto mais amplo de planeja-

mento). Essa recomendação, evidenciada nos planos da STM desde sua criação, será 

institucionalizada no Plano Diretor que a gestão do prefeito Fernando Haddad (2013-

2016) irá desenvolver e aprovar em 2014, conforme tratado adiante. 

 

4.1.4 Alterações na lógica de planejamento urbano nos planos da capital  

 

Verificou-se, no conjunto dos planos e programas analisados no presente capítulo até 

aqui213, algumas alterações nas posturas relativas à consolidação, herdada do perí-

odo anterior, de distinção entre as atividades de planejamento geral e setorial de 

 

213 Pitu 2020 (1999), PDE 2002, Interligado (2001-2004), Pitu 2025 (2006), Nova Marginal 
Tietê (2008), Expansão SP (2009), SP2040 (2012), Cenários de Desenvolvimento Urbano 
(2012) e Atualização da Rede Metropolitana de Alta e Média Capacidade de Transportes da 
RMSP (2013). 
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transportes. De um lado, a atividade propositiva específica dos transportes permane-

ceu a cargo dos planos e programas desenvolvidos pelos órgãos públicos que execu-

tavam essas políticas, associado à consolidação da atuação técnica tanto da SMT 

quanto da STM e suas empresas vinculadas, e até mesmo da Dersa. A função de 

propor redes de transporte, constituinte dos planos de desenvolvimento integrado do 

início dos anos 1970 e excluída deles já no início dos anos 1980, havia se deslocado 

em definitivo para fora do processo de elaboração dos planos gerais. 

Da mesma forma, os planos gerais, desenvolvidos em âmbito municipal214, mantive-

ram também a função, consolidada no período anterior, de coordenar as diretrizes de 

estruturação urbana, neles definidas, às propostas setoriais formuladas fora de seu 

processo de elaboração. Entretanto, passaram a ser crescentemente influenciados a 

incluir políticas complementares para o sucesso das ações setoriais de transporte pla-

nejadas na metrópole. Assim, a articulação das definições de adensamento do uso do 

solo à existência de infraestruturas de transportes de massa passa gradualmente a 

ocupar um lugar cada vez mais relevante nas atividades de planejamento municipal, 

desde a previsão (não concretizada) das AIU de transporte no PDE 2002, até os es-

tudos realizados nos convênios da STM com a SMDU a partir do Pitu 2025. 

Antes de verificar como a diretriz de atrelar a intensificação do uso do solo à existência 

de infraestruturas de transportes de massa efetivou-se no Plano Diretor de 2014, mos-

tra-se relevante compreender algumas questões que pautavam a atividade de plane-

jamento urbano municipal naquele momento: o enfrentamento da dispersão ur-
bana, da especulação imobiliária e da exclusão socioespacial; as limitações dos 
recursos públicos para intervenções urbanas e oferta de serviços à população; 
os efeitos ambientais e a eficiência do funcionamento da cidade. Esses temas, já 

 

214 No período em tela, não houve novos planos metropolitanos elaborados pela Emplasa para 
a RMSP, ainda que a empresa tenha desenvolvido iniciativas como os eventos da Agenda 
Metropolitana (2005), o Plano de Ação da Macrometrópole (2012-2013) e participado dos pla-
nos de transporte da STM. Nesse sentido, é relevante destacar que, com a desativação da 
SDM no final de 2013 (Decreto nº 59.866, de 2 de dezembro de 2013), a Emplasa passou 
para a Casa Civil e, a partir daí, enfrentou diversas outras alterações de vinculação: em 2015 
passou para a Secretaria de Governo (Decreto nº 61.035, de 1º de janeiro de 2015) e para a 
Casa Civil (Decreto nº 61.228, de 17 de abril de 2015). À luz do Estatuto da Metrópole (Lei 
Federal nº 13.089/2015), a Emplasa desenvolveu o Plano de Desenvolvimento Urbano Inte-
grado (PDUI) da RMSP, concluído em 2018, já fora do recorte temporal da pesquisa. Em 2019 
(Decreto nº 64.059, de 01 de janeiro de 2019) a Emplasa foi vinculada à Secretaria de Go-
verno e, por fim, extinta pela Lei nº 17.056, de 05 de junho de 2019. 
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evidenciados nas discussões do SP2040 e centrais na visão neoliberal vigente de 

sustentabilidade urbana (em suas dimensões sociais, ambientais e econômicas), são 

tratados a seguir. 

 

O contexto neoliberal de busca pela sustentabilidade urbana  

Conforme verificado no Capítulo 3, desde os anos 1980 a criação de instrumentos que 

permitissem parcerias entre o poder público municipal e a iniciativa privada era apon-

tada nos planos diretores como formas de indução de transformações na cidade em 

contextos fiscais que limitavam a programação de investimentos públicos na cidade. 

Associada ao zoneamento e à sua flexibilização, a institucionalização de instrumentos 

como Operações Interligadas, Certificado de Potencial Adicional de Construção 

(CEPAC), Operações Urbanas Consorciadas (OUC) e a Outorga Onerosa do Direito 

de Construir faziam parte da lista de experiências de utilização do arcabouço norma-

tivo da cidade para promover alterações no meio urbano com a participação da inici-

ativa privada, alinhado aos preceitos neoliberais215 e ultraliberais do modelo pós-for-

dista da acumulação flexível. 

Deve-se ressaltar que, da mesma maneira que a social democracia 
expressava ideologicamente o modelo de acumulação fordista/keyne-
siano, o ultraliberalismo sintetiza a acumulação flexível. A questão 

 

215 Grillo (2013, p. 51-52) sintetiza as etapas de instalação dos projetos de reestruturação 
neoliberal sofridas pelas cidades europeias a partir do final dos anos 1970 e que influenciam 
ações nas cidades brasileiras a partir dos anos 1990: “a) realinhamento das relações intergo-
vernamentais, com o desmantelamento das formas institucionais anteriores de financiamento 
aos municípios e criação de incentivos ao empreendedorismo local; b) austeridade fiscal aos 
municípios; c) reestruturação com diminuição do Estado de bem estar social e incentivo às 
estruturas sociais comunitárias; d) desmantelamento da estrutura hierárquica institucional 
existente e adoção de novas estruturas baseadas em parcerias público-privada; e) privatiza-
ção de setores públicos municipais e infraestruturas coletivas; f) reestruturação do mercado 
habitacional criando novas oportunidades para investimentos imobiliários; g) intervenção na 
regulamentação do mercado de trabalho; h) estratégias de reestruturação do desenvolvi-
mento territorial com ênfase nas economias locais e regionais direcionadas às forças compe-
titivas globais e fragmentação dos espaços econômicos nacionais; i) transformações do am-
biente construído com a supressão das iniciativas de planejamento por parte das comunida-
des, destruição de bairros tradicionais e revitalização de áreas urbanas ancoradas em mega-
projetos e criação de novos espaços para a elite - condomínios fechados (gentrification); j) 
difusão de terminologias ditas modernizantes com imposição de modelos ideais de política 
ambiental dentre outros; k) nova regulamentação das sociedades civis, dos serviços sociais 
e dos direitos políticos, em que os indivíduos não foram considerados iguais quanto às liber-
dades civis (política tolerância zero e criminalização da pobreza); l) apologia à cidade compe-
titiva em contraposição ao declínio da cidade industrial”.  
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urbana e, nela, das metrópoles e macrometrópoles, é fortemente mol-
dada pelos interesses do grande capital imobiliário que, por sua vez, 
em larga medida está a serviço de outras frações do capital. Dessa 
forma, tal lógica e dinâmica do capitalismo flexibilizado, que tende a 
se sobrepor aos modelos de planejamento ao “impor” padrões de uso 
e ocupação do solo, impacta fortemente o ambiente urbano, normal-
mente incapaz de enfrentar o poder do dinheiro que, além do mais, 
financia – legal ou ilegalmente – partidos e candidatos (CRUZ e 
FONSECA, 2018, p. 573).  

Já no presente Capítulo, verificou-se que o PDE 2002 e o PRE 2004 seguiram essa 

postura, propondo, além de novas OUC, o instrumento das Áreas de Intervenção Ur-

bana (AIU), prevendo inclusive um Projeto Urbanístico Específico (PUE) para cada 

uma delas. Havia ainda uma modalidade específica de AIU para adensamento e di-

namização de atividades nas áreas de influência da rede de transporte coletivo de 

média e alta capacidade, tendo em vista as possibilidades de intensificação do apro-

veitamento dessas infraestruturas e recuperação de mais-valia urbana gerada pelos 

investimentos públicos para ampliação da acessibilidade.  

Ainda que essas propostas do PDE 2002 não tenham se concretizado, seus conceitos 

foram adotados nas iniciativas de aproximação do planejamento dos transportes me-

tropolitanos às políticas municipais de desenvolvimento urbano formuladas em 2012 

– os Cenários de Desenvolvimento Urbano e a Atualização da Rede Metropolitana. 

Nesses estudos de 2012, as principais justificativas para a articulação das políticas de 

transportes coletivos e de uso do solo nas AIU conjugavam preocupações financeiras 

e funcionais, tanto da cidade quanto do sistema de transportes. 

De um lado, relacionavam-se às limitações dos recursos públicos para intervenções 

urbanas e oferta de serviços à população, uma vez que as AIU permitiriam otimizar os 

investimentos já executados, induzindo aumento das viagens realizadas por modo co-

letivo pela concentração de atividades junto à rede. Possibilitariam ainda a recupera-

ção da valorização imobiliária decorrente dos investimentos no sistema, pelo repasse 

da Outorga Onerosa comercializada nos perímetros de AIU a novos investimentos na 

rede, assim como a diminuição dos custos operacionais, com o balanceamento das 

demandas ao longo das linhas.  

Por outro lado, a intensificação e diversificação de usos nas AIU de transporte trazia 

vantagens quanto aos efeitos ambientais e à eficiência do funcionamento da cidade. 

Com mais atividades e habitantes concentrados em múltiplos polos com boa acessi-

bilidade por transporte coletivo, reduziam-se diversas deseconomias urbanas 



 277 

associadas aos deslocamentos da população, como tempos de viagem, pendulari-

dade nas linhas de transporte coletivo, congestionamento do sistema viário, consumo 

de energia e emissão de poluentes. A distribuição territorial de centralidades mais 

densas e de usos diversificados aumentaria ainda a probabilidade de mais viagens 

serem realizadas por modos ativos de deslocamento (pela proximidade entre residên-

cias, empregos, comércios e serviços), com grandes efeitos positivos para o meio 

ambiente urbano, para identidade comunitária e para a saúde física e mental da po-

pulação.  

O desafio imposto ao urbanismo contemporâneo pela consciência quanto aos limites 

ambientais inclui ainda aspectos como a inclusão espacial da população de baixa 

renda residente nas periferias, a contenção da suburbanização (inclusive a de alta 

renda), e a organização de uma rede de espaços bem estruturados para localização 

de empregos e atividades econômicas, fundamentais para a reprodução contemporâ-

nea do capital nas cidades. Assim, as respostas que vem sendo dadas para enfrentar 

a segregação socioespacial e a dispersão da urbanização tratam da proposição de 

cidades mais compactas, condensando o que está disperso por meio da conexão de 

atividades e facilitação de relações territoriais (VALLEJO, 2015). 

Todavia, dado o contexto de crescente escassez de recursos, espraiamento da urba-

nização em baixas densidades e articulação deficiente do território metropolitano, tem 

ganhado força a percepção da impossibilidade de fornecer serviços e estruturar todos 

os espaços que abrigam as populações e atividades urbanas. Assim, o enfrentamento 

da questão, a partir da perspectiva da sustentabilidade urbana, tem sido buscar a cri-

ação de espaços que gerem centralidade na dispersão, por meio da concentração e 

do aumento de densidade junto às redes que organizam o território – especialmente 

as de transportes.  

Como o território da dispersão está organizado a partir de redes de 
naturezas muito variadas, de um conjunto solapado de autopistas, es-
tradas, caminhos e outras vias, essa tarefa de condensação deverá 
apoiar-se naquilo já existente, no próprio poder das redes, para criar 
centralidades, pontos privilegiados do território. Isso reforça o cres-
cente valor das redes de infraestruturas como instrumentos or-
ganizadores do território. É obvio, por exemplo, que o transporte 
constitui o elemento mais poderoso de organização espacial, que con-
diciona tanto a possibilidade de acesso diário ao lar ou ao local de 
trabalho quanto a organização dos mercados, assim como provoca a 
formação de amplas zonas de marginalização dentro da cidade. [...] 
Por isso, as infraestruturas assumem um papel mais importante, se 
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isso for cabível, do que no passado. Nelas estão contidas as opor-
tunidades de integração social e de condensação de relações que 
o urbanismo exige. (VALLEJO, 2015, p. 296) 

Diversos autores (CERVERO, 2001; GOLDMAN e GORHAM, 2006; VALLEJO, 2009; 

SUZUKI; CERVERO; IUCHI, 2013) passaram a enfatizar o papel da oferta de infraes-

truturas no planejamento de densidade de população e empregos, padrão de distri-

buição e complexidade de atividades urbanas no território. Houve então um processo 

de disseminação do conceito de Transit Oriented Development216 (TOD) como possi-

bilidade de alteração da lógica de ocupação do espaço urbano segundo um planeja-

mento detalhado de características de uso do solo e de formas construtivas que via-

bilizam, simplificam e priorizam o uso dos transportes coletivos de massa e os deslo-

camentos a pé e por bicicleta.  

Trata-se, assim, de uma metodologia que ancora o desenvolvimento urbano às infra-

estruturas de transporte coletivo, por meio de técnicas de planejamento urbano (aden-

samento, diversificação de usos, normas de parcelamento e ocupação do solo) e de-

senho urbano (criação de espaços seguros para todos os modos de transporte, com 

priorização dos destinados aos coletivos e ativos). O objetivo dos projetos de TOD é 

otimizar a capacidade de atendimento dos sistemas já implantados, concentrando de-

manda de residentes e empregos em seus entornos. Entretanto, isso deve ser acom-

panhado por garantia das condições de macro e microacessibilidade que viabilizam a 

adoção cotidiana dos modos sustentáveis de transporte, tanto para os deslocamentos 

regionais quanto para as atividades de vizinhança217. 

A ênfase do urbanismo contemporâneo no papel das redes de infraestruturas como 

instrumentos organizadores do território e criação do urbano vinha se concretizando 

 

216 As traduções para Transit Oriented Development têm variado, podendo ser encontrados 
os termos Desenvolvimento Orientado ao Transporte, Desenvolvimento Orientado para os 
Transportes Sustentáveis ou Desenvolvimento Orientado ao Transporte Coletivo.  
217 O Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP, 2013, p. 6) define oito 
princípios de desenvolvimento urbano orientado ao transporte que sintetizam didaticamente 
o conceito: caminhar (criar vizinhanças que estimulem os moradores a andar a pé); pedalar 
(priorizar o uso da bicicleta); conectar (criar redes densas de vias e caminhos); transporte 
público (oferecer sistemas de transporte rápidos, frequentes, confiáveis e de alta capacidade); 
misturar (estimular maior diversidade de atividades pelo uso misto do solo); adensar (aumen-
tar a densidade no entorno das estações de transporte público de alta capacidade); compactar 
(reorganizar regiões para encurtar viagens casa-trabalho-casa); mudar (promover mudanças 
para incentivar o uso de transporte público, caminhar ou pedalar. 
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em São Paulo com as seguidas iniciativas de articulação da STM junto à prefeitura da 

capital para viabilizar os preceitos das AIU de transporte. Se, do ponto de vista seto-

rial, as AIU de transporte representavam a busca por reequilíbrios operacionais e fi-

nanceiros do sistema de transporte coletivo de massa, como instrumentos urbanísti-

cos representavam as oportunidades de integração social e de condensação de rela-

ções territoriais que o urbanismo contemporâneo exige – ainda que  estivessem longe 

de configurar perímetros de TOD por não incluírem aspectos de desenho urbano.  

Assim, o Plano Diretor de 2014 incorporará o conceito de planejamento de corredores 

de relações urbanas, onde se mostra mais viável a geração de polos de condensação 

e de atração do território disperso da cidade de São Paulo sob as perspectivas social, 

ambiental e econômica da sustentabilidade urbana. Para tal, as estratégias das AIU 

de transporte foram reformuladas por meio da revisão das experiências acumuladas 

pelo planejamento urbano municipal no uso de instrumentos urbanísticos, do zonea-

mento e da definição de perímetros de projeto urbano, conforme tratado a seguir. 

 

O Plano Diretor Estratégico (2014) 

Conforme tratado na Subseção 4.1.1, o PDE 2002 deveria ter suas ações estratégicas 

revisadas em 2006, o que levou a gestão de Gilberto Kassab (2006-2012) a enviar à 

Câmara Municipal o Projeto de Lei 671/2007. Objeto de questionamentos na Justiça, 

o PL teve sua tramitação suspensa por uma decisão judicial em 2010 e não houve 

projetos substitutos mesmo em 2012, quando o plano completou dez anos de vigência 

e deveria ser revisado, de acordo com o Estatuto da Cidade.  

Em abril de 2013, a nova gestão do prefeito Fernando Haddad (2013-2016) solicitou 

à Câmara o arquivamento do antigo Projeto de Lei, de modo que pudesse encaminhar 

um novo projeto de revisão do plano diretor, baseado no documento vigente desde 

2002. Assim, novo PL foi enviado à Câmara em setembro de 2013218, sendo aprovado 

no ano seguinte o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo de 2014 

(PDE 2014)219. 

 

218 Projeto de Lei do Executivo nº 688, de 26 de setembro de 2013. 
219 Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014. 
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O PDE 2014, formulado pela Sempla, reafirma diretrizes do PDE 2002, como função 

social da cidade e da propriedade urbana e rural, equidade e inclusão social e territo-

rial, o direito à cidade e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim como a 

gestão democrática do município. O Plano estabelece uma Política de Desenvolvi-

mento Urbano orientada, entre diversas diretrizes, pela justa distribuição dos benefí-

cios e ônus do processo de urbanização, incentivo à produção de Habitação de Inte-

resse Social, de equipamentos sociais e culturais, proteção e ampliação de áreas li-

vres e verdes, e prioridade no sistema viário para o transporte coletivo e modos não 

motorizados. 

A Política de Desenvolvimento Urbano do PDE 2014 mostra-se muito alinhada às 

ideias discutidas nas seguidas iniciativas de articulação da STM junto à prefeitura da 

capital para viabilizar os preceitos das AIU de transporte desde o PDE 2002. Nesse 

sentido, estabelece diretrizes como retorno para a coletividade da valorização imobi-

liária decorrente dos investimentos públicos e das alterações da legislação de uso e 

ocupação do solo, e compatibilização da intensificação da ocupação do solo com a 

ampliação da capacidade de infraestrutura para atender às demandas atuais e futu-

ras. Indica ainda o planejamento da distribuição espacial da população e das ativida-

des econômicas de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e 

seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, a mobilidade e a qualidade de vida 

urbana. Destaca também a recomendação de promover a cooperação entre os gover-

nos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbaniza-

ção, em atendimento ao interesse social (SÃO PAULO, 2014). 

Para viabilizar as diretrizes do plano, são previstos no PDE 2014 instrumentos urba-

nísticos indutores da função social da propriedade, como: parcelamento, edificação 

ou utilização compulsórios; Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no 

Tempo; desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública; Consórcio 

Imobiliário; Direito de Preempção; Arrecadação de Bens Abandonados e Cota de So-

lidariedade. Há ainda previsão de uso de instrumentos de ordenamento e reestrutura-

ção urbana ligados ao direito de construir, como Direito de Superfície, Operações Ur-

banas Consorciadas, Transferência do Direito de Construir e Outorga Onerosa do Di-

reito de Construir, possíveis de serem aplicados pela definição do coeficiente de apro-

veitamento básico igual a 1 para toda a cidade.  
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O maior coeficiente de aproveitamento máximo estabelecido na cidade foi igual a 4, 

incidente apenas nas áreas de influência dos Eixos de Estruturação da Transformação 

Urbana (tratados adiante), nos perímetros de incentivo ao desenvolvimento econô-

mico, ZEIS (ZEIS 2, 3 e 5), além do coeficientes de aproveitamento máximos fixados 

nas leis de operações urbanas em vigor. Assim, o adensamento construtivo da cidade 

ocorreria somente em perímetros específicos vinculados aos objetivos estratégicos da 

Política de Desenvolvimento Urbano do Plano – na qual o tema do transporte coletivo 

associado ao adensamento e crescimento da cidade é evidenciado: 

Art. 7º A Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estra-
tégico se orientam pelos seguintes objetivos estratégicos: 

I - conter o processo de expansão horizontal da aglomeração ur-
bana, contribuindo para preservar o cinturão verde metropolitano; 

II - acomodar o crescimento urbano nas áreas subutilizadas dota-
das de infraestrutura e no entorno da rede de transporte coletivo 
de alta e média capacidade; 

III - reduzir a necessidade de deslocamento, equilibrando a relação 
entre os locais de emprego e de moradia; 

IV - expandir as redes de transporte coletivo de alta e média ca-
pacidade e os modos não motorizados, racionalizando o uso de au-
tomóvel; 

[...] 

VI - reservar glebas e terrenos, em áreas dotadas de infraestrutura 
e transportes coletivos, em quantidade suficiente para atender ao 
déficit acumulado e às necessidades futuras de habitação social; [...] 
(SÃO PAULO, 2014, online, grifos nossos) 

A estratégia de desenvolvimento urbano associada aos transportes coletivos de 

massa insere-se na abordagem da cidade elaborada pelo Plano, ou seja, sua estraté-

gia territorial. No PDE 2014, o tal abordagem territorial estrutura-se a partir de dois 

principais elementos: duas Macrozonas (Figura 50), subdivididas em Macroáreas 

(Figura 51); e a Rede de Estruturação e Transformação Urbana. As Macrozonas e 

Macroáreas são assim descritas nos Artigos 8º a 21 do PDE 2014: 

• Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana: situada integralmente na 

Zona Urbana, apresenta grande diversidade de padrões de uso e ocupação 

do solo, desigualdade socioespacial, padrões diferenciados de urbanização e 

é a área do Município mais propícia para abrigar os usos e atividades urbanos. 

É subdividida em quatro Macroáreas: 
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o Macroárea de Estruturação Metropolitana. Abrange áreas onde se veri-

ficam processos de transformação econômica e de padrões de uso e 

ocupação do solo, com a necessidade de equilíbrio na relação entre em-

prego e moradia. Configuram áreas que passam por processos de mu-

danças nos padrões de uso e ocupação e conversão econômica, com 

concentração de oportunidades de trabalho e emprego geradas pela 

existência de legados industriais herdados do passado, novas atividades 

produtivas, polos de atividades terciárias, grandes vias estruturais e in-

fraestruturas que fazem parte dos sistemas de transporte coletivo de 

massa. Essa Macroárea é composta por três setores (Figura 51) 

§ Setor Orla Ferroviária e Fluvial, formado pelos seguintes subsetores: 

Arco Leste; Arco Tietê; Arco Tamanduateí; Arco Pinheiros; Arco Faria 

Lima - Águas Espraiadas - Chucri Zaidan; Arco Jurubatuba; 

§ Setor Eixos de Desenvolvimento, formado pelos seguintes subseto-

res: Arco Jacu-Pêssego; Avenida Cupecê; Noroeste - Avenida Rai-

mundo Pereira de Magalhães e Rodovia Anhanguera; Fernão Dias; 

§ Setor Central, organizado a partir do território da Operação Urbana 

Centro e entorno. 

o Macroárea de Urbanização Consolidada. É caracterizada por um padrão 

elevado de urbanização, forte saturação viária, e elevada concentração de 

empregos e serviços. É formada pelas zonas exclusivamente residenciais 

e por bairros predominantemente residenciais que sofreram um forte pro-

cesso de transformação, verticalização e atração de usos não residenciais, 

sobretudo serviços e comércio. 

o Macroárea de Qualificação da Urbanização. Caracterizada pela existência 

de usos residenciais e não residenciais instalados em edificações horizon-

tais e verticais, apresenta um padrão médio de urbanização e de oferta de 

serviços e equipamentos. 
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Figura 50: Mapa de macrozoneamento no PDE 2014. 
Fonte: PDE 2014.  
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Figura 51: Mapa de Macroáreas no PDE 2014.  
Fonte: PDE 2014. 
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o Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana. Localizada na periferia 

da área urbanizada do território municipal, caracteriza-se pela existência 

de elevados índices de vulnerabilidade social, baixos índices de desenvol-

vimento humano e é ocupada por população predominantemente de baixa 

renda em assentamentos precários e irregulares, que apresentam precari-

edades territoriais, irregularidades fundiárias, riscos geológicos e de inun-

dação e déficits na oferta de serviços, equipamentos e infraestruturas ur-

banas. 

• Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental: território ambientalmente 

frágil devido às suas características geológicas e geotécnicas, à presença de 

mananciais de abastecimento hídrico e à significativa biodiversidade, deman-

dando cuidados especiais para sua conservação. É subdividida em quatro Ma-

croáreas: 

o Macroárea de Redução da Vulnerabilidade e Recuperação Ambiental. Lo-

calizada no extremo da área urbanizada do território municipal, caracteriza-

se pela predominância de elevados índices de vulnerabilidade socioambi-

ental, baixos índices de desenvolvimento humano e assentamentos precá-

rios e irregulares, como favelas, loteamentos irregulares, conjuntos habita-

cionais populares, que apresentam diversos tipos de precariedades territo-

riais e sanitárias, irregularidades fundiárias e déficits na oferta de serviços, 

equipamentos e infraestruturas urbanas, ocupada predominantemente por 

moradias da população de baixa renda que, em alguns casos, vive em 

áreas de riscos geológicos e de inundação. 

o Macroárea de Controle e Qualificação Urbana e Ambiental. É caracterizada 

pela existência de vazios intraurbanos, com ou sem cobertura vegetal, e 

áreas urbanizadas com distintos padrões de ocupação, predominante-

mente horizontais, ocorrendo, ainda, reflorestamento, áreas de exploração 

mineral, e algumas áreas com concentração de atividades industriais, 

sendo este um território propício para a qualificação urbanística e ambiental 

e para provisão de habitação, equipamentos e serviços, respeitadas as 

condicionantes ambientais. 

o Macroárea de Contenção Urbana e Uso Sustentável. Localizada ao sul do 

território municipal, é caracterizada pela existência de fragmentos significa-

tivos de vegetação nativa, entremeados por atividades agrícolas, sítios e 
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chácaras de recreio que protegem e/ou impactam, em graus distintos, a 

qualidade dos recursos hídricos e da biodiversidade, com características 

geológico-geotécnicas e de relevo que demandam critérios específicos 

para ocupação, abrigando também áreas de exploração mineral, ativas e 

desativadas. 

o Macroárea de Preservação de Ecossistemas Naturais. É caracterizada pela 

existência de sistemas ambientais cujos elementos e processo ainda con-

servam suas características naturais, e onde predominam áreas de rema-

nescentes florestais naturais e ecossistemas associados com expressiva 

distribuição espacial e relativo grau de continuidade e conservação, man-

tenedoras da biodiversidade e conservação do solo, bem como várzeas 

preservadas, cabeceiras de drenagem, nascentes e cursos d’água ainda 

pouco impactados por atividades antrópicas e áreas com fragilidades geo-

lógico-geotécnicas e de relevo suscetíveis a processos erosivos, escorre-

gamentos ou outros movimentos de massa. 

Além das Macrozonas e Macroáreas, o outro elemento estratégico do PDE 2014 é a 

Rede de Estruturação e Transformação Urbana, onde se concentram as transforma-

ções estratégicas propostas pelo Plano, composta pelos seguintes elementos estru-

turadores do território, definidos nos Artigos 22 a 26: 

• Macroárea de Estruturação Metropolitana (componente da Macrozona de Es-

truturação e Qualificação Urbana), tem um papel estratégico na reestruturação 

urbana no Município por apresentar grande potencial de transformação urbana; 

• Rede Estrutural de Transporte Coletivo, definidora dos Eixos de Estruturação 

da Transformação Urbana, ao longo da qual se propõe concentrar o processo 

de adensamento demográfico e urbano e qualificar o espaço público; 

• Rede Hídrica e Ambiental, constituída pelo conjunto de cursos d’água, cabe-

ceiras de drenagem e planícies aluviais, de parques urbanos, lineares e natu-

rais, áreas verdes significativas e áreas protegidas e espaços livres, que cons-

titui o arcabouço ambiental do Município e desempenha funções estratégicas 

para garantir o equilíbrio e a sustentabilidade urbanos; 
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• Rede de Estruturação Local220, que articula as políticas públicas setoriais no 

território indispensáveis para garantir os direitos de cidadania e reduzir a desi-

gualdade socioterritorial e gerar novas centralidades em regiões menos estru-

turadas, além de qualificar as existentes. 

Assim, o PDE 2014 faz um amplo quadro para abordar as diferentes situações urba-

nísticas encontradas na capital, identificando condicionantes, potencialidades e defi-

ciências que encaminhariam as posturas adotadas pela administração municipal nas 

proposições do Plano Diretor. Nesse sentido, há a indicação para que o crescimento 

da cidade ocorresse em duas grandes frentes de dinamização e adensamento, se-

gundo justificativas distintas: a Macroárea de Estruturação Metropolitana e seus 

setores (Orla Ferroviária e Fluvial, Eixos de Desenvolvimento e Área Central); e os 

Eixos de Estruturação da Transformação Urbana (junto à Rede estrutural de trans-

porte coletivo) – ambos constituintes da Rede de Estruturação e Transformação Ur-

bana.  

Ao destacar a Macroárea de Estruturação Metropolitana, o PDE 2014 direciona as 

ações públicas para regiões, estruturadas por sistema viário regional e/ou transporte 

coletivo sobre trilhos, em que a existência de processos de transformação (tanto eco-

nômica quanto de padrões de uso e ocupação do solo) representam oportunidades 

de reabilitação urbana e reequilíbrio na relação entre emprego e moradia. O objetivo 

da atuação nesses perímetros é planejar intervenções e flexibilizar o zoneamento 

onde já existem sinais claros ou embriões de mutação, seja para dinamiza-los, mitiga-

los ou aproveitar oportunidades.  

Desde a sanção do PDE 2014, diversos setores da Macroárea de Estruturação Me-

tropolitana vem sendo objeto de variadas iniciativas da Prefeitura da capital – dado 

que, para terem suas características de uso e ocupação alterados, são exigidos221 

estudos e projetos que embasem lei específica de reordenamento territorial nesses 

perímetros. Esse processo deve ser consubstanciado na elaboração de um 

 

220 Relevante para os Planos Regionais das Subprefeituras, tratados adiante. 
221 O § 4º do Artigo 12 do PDE 2014 indica que: “Para alcançar os objetivos previstos deverão 
ser, nos prazos previstos no art. 76, elaborados projetos de intervenção urbana nos subseto-
res da Macroárea de Estruturação Metropolitana que poderão ser viabilizados através dos 
instrumentos urbanísticos previstos no Capítulo III do Título II desta lei” (SÃO PAULO, 2014, 
online, grifo nosso).  
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instrumento de ordenamento e reestruturação urbana denominado Projeto de Inter-

venção Urbana (PIU), definido e detalhado nos artigos 134 a 136 do PDE 2014: 

Art. 134. Com o objetivo de promover transformações estruturais o 
Município deverá desenvolver Projetos de Intervenção Urbana para 
promover o ordenamento e a reestruturação urbana em áreas subuti-
lizadas e com potencial de transformação, preferencialmente localiza-
das na Macroárea de Estruturação Metropolitana, para maior apro-
veitamento da terra urbana e o consequente aumento nas densi-
dades construtivas e demográficas, implantação de novas ativi-
dades econômicas e emprego e atendimento às necessidades de 
habitação e de equipamentos sociais para a população. 

§ 1º As intervenções a serem realizadas nas áreas referidas no “caput” 
desse artigo deverão estar baseadas em Projetos de Intervenção Ur-
bana, a serem elaborados de forma participativa, sob responsabili-
dade do Poder Público Municipal. 

[...] 

§ 5º Para implementar os Projetos de Intervenção Urbana, previstos 
no § 1º, o Município poderá utilizar os seguintes instrumentos: 

I – Operações Urbanas Consorciadas; 

II – Concessão Urbanística; 

III – Áreas de Intervenção Urbana; 

IV – Áreas de Estruturação Local. 

[...] 

Art. 136. Os Projetos de Intervenção Urbana, elaborados pelo Poder 
Público, objetivam subsidiar e apresentar as propostas de transforma-
ções urbanísticas, econômicas e ambientais nos perímetros onde fo-
rem aplicados os instrumentos de ordenamento e reestruturação 
urbana, como as operações urbanas, as áreas de intervenção ur-
bana, áreas de estruturação local e concessão urbanística. 

§ 1º O Projeto de Intervenção Urbana deverá indicar os objetivos pri-
oritários da intervenção, as propostas relativas a aspectos urbanísti-
cos, ambientais, sociais, econômico-financeiros e de gestão democrá-
tica, dentre as quais: 

I – estudo do perímetro para a realização do Projeto de Intervenção 
Urbana; 

II – indicações, por meio de mapas, desenhos ou outras formas de 
representação visual, das intervenções propostas; 

III – indicações, por meio de quadros, mapas, desenhos ou outras 
formas de representação visual, dos parâmetros de controle do uso, 
ocupação e parcelamento do solo propostos, quando aplicável, para o 
perímetro do Projeto de Intervenção Urbana; 
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IV – intervenções urbanas para melhorar as condições urbanas, am-
bientais, morfológicas, paisagísticas, físicas e funcionais dos espaços 
públicos; 

V – atendimento das necessidades habitacionais e sociais da po-
pulação de baixa renda residente na área, afetada ou não pelas in-
tervenções mencionadas no inciso anterior, com prioridade para o 
atendimento das famílias moradoras de favelas e cortiços que possam 
ser realocadas; 

VI – instalação de serviços, equipamentos e infraestruturas urba-
nas a serem ofertadas a partir das demandas existentes, do incre-
mento de novas densidades habitacionais e construtivas e da trans-
formação nos padrões de uso e ocupação do solo; 

VII – soluções para as áreas de risco e com solos contaminados; 

VIII – estudo sobre a viabilidade econômica das intervenções pro-
postas na modelagem urbanística com estimativas de custo, previ-
são das dificuldades de execução e avaliação dos impactos positivos 
e negativos decorrentes das intervenções propostas sobre a economia 
local; 

IX – estratégias de financiamento das intervenções previstas na mo-
delagem urbanística, com identificação de fontes de recursos passí-
veis de serem utilizadas e proposta, se for o caso, de parcerias com 
outras esferas do setor público e com o setor privado para a im-
plantação das intervenções previstas; 

X – priorização do atendimento das necessidades sociais, da reali-
zação das intervenções urbanas e da realização dos investimentos 
previstos; 

XI – etapas e fases de implementação da intervenção urbana; 

XII – instrumentos para a democratização da gestão da elaboração 
e implementação dos projetos de intervenção urbana, com mecanis-
mos de participação e controle social; 

XIII – instrumentos para o monitoramento e avaliação dos impactos 
da intervenção urbana. 

§ 2º Os instrumentos de ordenamento e reestruturação urbana po-
derão estabelecer requisitos adicionais para os Projetos de Interven-
ção Urbana, a depender das características e escala de cada interven-
ção proposta. (SÃO PAULO, 2014, online, grifos nossos) 

Paralelamente, ao enfatizar a Rede estrutural de transporte coletivo também como 

elemento referencial para o crescimento da cidade, o PDE 2014 define os Eixos de 

Estruturação da Transformação Urbana como espaços nos quais deve ocorrer melhor 

aproveitamento do solo com aumento na densidade construtiva, habitacional e de ati-

vidades urbanas, tendo como fato gerador central a acessibilidade representada pela 
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existência das infraestruturas da rede de transporte coletivo de média e alta capaci-

dade.  

Art. 22. A rede estrutural de transportes coletivos é o sistema de infra-
estrutura que propicia a implantação dos eixos de estruturação da 
transformação urbana. 

§ 1º As áreas que integram os eixos de estruturação da transformação 
urbana estão definidas por faixas de influências do sistema estru-
tural de transporte coletivo de média e alta capacidade que atra-
vessam as macroáreas que integram a zona urbana do Município, con-
forme Mapas 3 e 3A anexos, considerando as linhas, ativas ou em 
planejamento, do trem, metrô, monotrilho, VLT (Veículo Leve sobre 
Trilhos), VLP (Veículo Leve sobre Pneus) e corredores de ônibus mu-
nicipais e intermunicipais de média capacidade com operação em 
faixa exclusiva à esquerda do tráfego geral. 

§ 2º Os eixos de estruturação da transformação urbana são porções 
do território onde é necessário um processo de transformação do uso 
do solo, com o adensamento populacional e construtivo articulado 
a uma qualificação urbanística dos espaços públicos, mudança 
dos padrões construtivos e ampliação da oferta de serviços e 
equipamentos públicos.(SÃO PAULO, 2014, online, grifos nossos) 
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Figura 52: Setores da Macroárea de Estruturação Metropolitana no PDE 2014.  
Fonte: PDE 2014.  
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Figura 53: Eixos de Estruturação da Transformação Urbana existentes e previstos no 
PDE 2014.  
Fonte: PDE 2014. 
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Os Eixos de Estruturação da Transformação Urbana de que trata o caput do Artigo 22 

do PDE 2014 são definidos, de acordo com o Artigo 75, pelos elementos estruturais 

dos sistemas de transporte coletivo de média e alta capacidade, existentes e planeja-

dos222 (Figura 53), que determinam áreas de influência potencialmente aptas ao aden-

samento construtivo e populacional e ao uso misto entre usos residenciais e não resi-

denciais (SÃO PAULO, 2014).  

A lógica trazida pelos eixos parte da oportunidade que a meta de cons-
trução de novos corredores de ônibus e ampliação das linhas de metrô 
gera. Ou seja, na medida em que se fará necessário abrir vias e desa-
propriar imóveis para a construção da infraestrutura de mobilidade, é 
possível pensar a reestruturação da cidade de forma mais ampla, a 
partir das áreas de influência dos eixos e, com isso, reverter o dese-
quilíbrio entre localização da moradia e do trabalho, substituindo o mo-
delo de polos de centralidades pelo modelo de rede. (JESUS, 2018, 
290) 

No Artigo 76, estabelece-se que tais áreas de influência (excetuando-se perímetros 

incidentes em zonas específicas223, áreas de preservação224 e em determinados sub-

setores225 da Macroárea de Estruturação Metropolitana) contêm quadras inteiras de-

terminadas segundo as capacidades e características dos modos de transportes a 

que se associam: 

• nas linhas de trem, metrô, monotrilho, Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) e 

Veículos Leves sobre Pneus (VLP) elevadas, contêm: 

o quadras internas às circunferências com raio de 400 m centradas nas 

estações; e 

 

222 Os Artigos 83 e 84 tratam das condições de instalação de usos e atividades e os índices e 
parâmetros de ocupação estabelecidos para as áreas de influência dos eixos de estruturação 
da transformação urbana planejados, que somente passarão a vigorar após a emissão da 
Ordem de Serviços das obras das infraestruturas do sistema de transporte que define o eixo, 
após a emissão pelos órgãos competentes de todas as autorizações e licenças correspon-
dentes à obra em questão. A vigência dessa disciplina será declarada por decreto, que indi-
cará qual a área de influência do eixo ou trecho de eixo correspondente à obra correspon-
dente. 
223 ZER, ZOE, ZEPAM, ZEIS, ZEPEC, além dos perímetros das Operações Urbanas,  
224 Áreas que integram o Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres. 
225 Áreas contidas na Macroárea de Estruturação Metropolitana, nos Subsetores Arco Tietê, 
Arco Tamanduateí, Arco Pinheiros e Arco Jurubatuba. 
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o quadras alcançadas pelas circunferências citadas na alínea anterior e 

internas às circunferências, centradas nos mesmos pontos, com raio de 

600 m; 

• nas linhas de VLP não elevadas e nas linhas de corredores de ônibus munici-

pais e intermunicipais com operação em faixa exclusiva à esquerda do tráfego 

geral, contêm as quadras internas às linhas paralelas ao eixo das vias distan-

ciadas 150 m do eixo e as quadras alcançadas por estas linhas e inteiramente 

contidas entre linhas paralelas ao eixo das vias distanciadas 300 m do eixo; 

• nas linhas 1 Azul, 3 Vermelha do Metrô e 15 Prata do Monotrilho, aplicam-se 

simultaneamente os critérios estabelecidos nos dois itens acima, ou seja, in-

cluem as áreas de influência das estações e também do traçado das linhas de 

transporte, conformando corredores. 

Os objetivos urbanísticos estratégicos preconizados para os Eixos de Estruturação da 

Transformação Urbana, tendo em vista a ênfase na Rede Estrutural de Transporte 

Coletivo como elemento referencial para o crescimento da cidade, são listados no 

Artigo 23 do PDE 2014 e sintetizam recomendações que vinham sendo construídas 

no processo contínuo de articulações entre órgãos municipais (Sempla e SMDU) e 

estaduais (STM) desde o Pitu 2020 para as AIU de transporte: 

Art. 23. Os objetivos urbanísticos estratégicos a serem cumpridos pe-
los eixos de estruturação da transformação urbana são os seguintes: 

I – promover melhor aproveitamento do solo nas proximidades do 
sistema estrutural de transporte coletivo com aumento na densidade 
construtiva, demográfica, habitacional e de atividades urbanas; 

II – compatibilizar o adensamento com o respeito às características 
ambientais, geológico-geotécnicas e os bens e áreas de valor histó-
rico, cultural, paisagístico e religioso; 

III – qualificar as centralidades existentes e estimular a criação de 
novas centralidades incrementando a oferta de comércios, serviços 
e emprego, em especial na Macroárea de Redução da Vulnerabilidade 
Urbana e na Macroárea de Redução da Vulnerabilidade e Recupera-
ção Ambiental; 

IV – ampliar a oferta de habitações de interesse social na proximi-
dade do sistema estrutural de transporte coletivo; 

V – promover a qualificação urbanística e ambiental, incluindo a 
ampliação de calçadas, enterramento da fiação e instalação de gale-
rias para uso compartilhado de serviços públicos; 
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VI – garantir espaço para a ampliação da oferta de serviços e equi-
pamentos públicos; 

VII – desestimular o uso do transporte individual motorizado, arti-
culando o transporte coletivo com modos não motorizados de trans-
porte; 

VIII – orientar a produção imobiliária da iniciativa privada de modo 
a gerar: 

a) diversificação nas formas de implantação das edificações nos 
lotes; 

b) maior fruição pública nos térreos dos empreendimentos; 

c) fachadas ativas no térreo dos edifícios; 

d) ampliação das calçadas, dos espaços livres, das áreas verdes e 
permeáveis nos lotes; 

e) convivência entre os espaços públicos e privados e entre usos re-
sidenciais e não residenciais; 

f) ampliação da produção de Habitação de Interesse Social e de 
mercado popular; 

IX – prever a implantação de mercados populares com áreas para 
o comércio ambulante e usos complementares, em especial em 
locais com grande circulação de pedestres e nas proximidades de es-
tações de trem e metrô e terminais de ônibus, observando-se a com-
patibilidade entre o equipamento, as instalações, o fluxo seguro de pe-
destres e as normas de acessibilidade. 

Parágrafo único. Nos eixos de estruturação da transformação urbana, 
poderão ser desenvolvidos Projetos de Intervenção Urbana para 
promover os objetivos estabelecidos no “caput” desse artigo. (SÃO 
PAULO, 2014, online, grifos nossos) 

Evidencia-se aqui uma distinção central entre os tratamentos urbanísticos dados às 

duas grandes frentes de dinamização e adensamento da cidade previstos pelo PDE 

2014. Como indica o parágrafo único do Artigo 23, a efetivação das alterações a serem 

promovidas nos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana não implica, obriga-

toriamente, em elaboração de PIU226 – diferentemente do exigido para a Macroárea 

de Estruturação Metropolitana (conforme o § 1º do Artigo 136).  

 

226 Para utilização do PIU em zonas definidas como eixos é necessária a aplicação de um 
instrumento de ordenamento e reestruturação urbana, como as Áreas de Estruturação Local 
(AEL) - definidas no art. 149 do PDE 2014 como “porções do território destinadas à transfor-
mação urbana local mediante integração de políticas públicas setoriais, associadas à Rede 
de Estruturação da Transformação Urbana, implantadas por meio de Projetos de Intervenção 



 296 

Ainda que os processos de elaboração de PIU227 na Macroárea de Estruturação Me-

tropolitana venham sendo objeto de críticas (SANTORO; UNGARETTI; MENDONÇA, 

2018), a exigência de sua elaboração diferencia a estratégia de flexibilização de legis-

lação nessas áreas, a qual é necessariamente vinculada à elaboração de projetos 

urbanísticos, com o amplo detalhamento projetual e estratégico listado no Artigo 136. 

Por outro lado, nos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, a existência de 

infraestruturas de transporte coletivo de massa é tomada, por si só, como única inter-

venção que encaminha o adensamento e a diversificação de usos em suas áreas de 

influência, justificados pelos aumentos da demanda lindeira, das possibilidades de ar-

recadação por cobrança de outorga onerosa, e da concentração de atividades em 

perímetros acessíveis por modos de transporte mais eficientes e menos poluentes.  

Sem projeto urbanístico, a promoção da qualificação urbana e intensificação de usos 

nessas áreas lança mão apenas de instrumentos normativos de indução ou de con-

trole de transformações, baseados em regras de zoneamento e incentivos que visam 

condicionar as ações dos empreendedores imobiliários. Aplica-se, dessa maneira, 

parte significativa do ideário neoliberal de busca pela sustentabilidade urbana (tratado 

no início dessa Subseção 4.1.4.) para o enfrentamento dos temas da dispersão ur-
bana, especulação imobiliária e exclusão socioespacial; das limitações dos re-
cursos públicos para intervenções urbanas e oferta de serviços à população; dos 

efeitos ambientais e da eficiência do funcionamento da cidade.  

Assim, para atingir os objetivos urbanísticos estratégicos a serem cumpridos pelos 

Eixos de Estruturação da Transformação Urbana sem a elaboração de PIU, foram 

criadas alterações relevantes na Disciplina de Uso e Ocupação do Solo então vigente 

na cidade228. Jesus (2016, p. 293) classifica essas mudanças nos parâmetros 

 

Urbana, destinadas ao desenvolvimento urbano especialmente nas áreas de maior vulnera-
bilidade social e ambiental” (SÃO PAULO, 2014, online). 
227 Em janeiro de 2020, havia quatorze PIU em diferentes estágios de tramitação na Prefeitura 
de São Paulo, sendo cinco em proposição (PIU Arco Tietê, PIU Nações Unidas, PIU Minho-
cão, PIU Joquey-Club, PIU Vila Olímpia), cinco em andamento (PIU Setor Central, PIU Arco 
Jurubatuba, Bairros Tamanduateí, PIU Arco Pinheiros, PIU Vila Leopoldina), quatro em im-
plantação (PIU Anhembi, PIU Pacaembu, PIU Terminal Princesa Isabel, PIU NESP), além de 
três suspensos (PIU Rio Branco, PIU Terminal Capelinha, PIU Terminal Campo Limpo). 
228 O PDE 2014 não revogou a Disciplina de Uso e Ocupação do Solo constante da Lei 
13.885/2004, o que só ocorreria em 2016 pela Lei 16.402. 
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urbanísticos segundo cinco diferentes dimensões de contrapartida, relacionando os 

artigos da lei aos objetivos dos eixos: diversidade de usos (Art. 78), adensamento 

residencial (Art. 79, § 1º), mitigação do impacto de grandes lotes (Art. 79, § 3º e 4º); 

interface entre espaços públicos e privados (Art. 79, § 7º e § 8º; Art. 80, incisos IV e 

V; Art. 81; Art. 82); e restrição ao uso do transporte individual (Art. 80). 

• Pelo Artigo 78, foi dispensado o atendimento às disposições relativas ao nú-

mero mínimo de vagas para estacionamento estabelecidas pela LPUOS, desde 

que atendidas as exigências específicas da legislação e normas técnicas de 

acessibilidade, atendimento médico de emergência e segurança contra incên-

dio. 

• Pelo Artigo. 79, a construção e a ampliação de edificações nas áreas de in-

fluência dos eixos deveriam atender aos parâmetros de ocupação do solo es-

tabelecidos no Quadro 2 da Lei (reproduzido aqui no Quadro 7, a seguir), do 

qual se destacam: 

o a definição de Coeficiente de Aproveitamento Máximo de 4 vezes a área 

do terreno nos Eixos inseridos na Macrozona de Estruturação e Qualifi-

cação Urbana; 

o a definição de número mínimo de unidades habitacionais de acordo com 

uma quota máxima de terreno229 por unidade habitacional; 

o a limitação da área dedicada a estacionamentos por uma cota de gara-

gem máxima; 

o a incidência das definições somente para terrenos com mais de 1.000 

m2; 

o a limitação de fechamento por muros em empreendimentos em lotes 

com mais de 5.000 m2. 

• Ainda pelo Artigo 79, foram previstas condições específicas para novos empre-

endimentos nas áreas de influência dos eixos implantados em gleba ou lote 

 

229 O § 1º do Artigo 79 indica que, nos empreendimentos de uso residencial nos Eixos, o 
número mínimo de unidades habitacionais será calculado segundo a seguinte equação: N = 
(Cau x At) / (CAmax x Q), onde: N – número mínimo de unidades, CAu – coeficiente de apro-
veitamento utilizado no projeto; CAmax – coeficiente de aproveitamento máximo; At – área do 
terreno; Q – quota máxima de terreno por unidade habitacional, conforme Quadro 2 anexo à 
lei (reproduzido aqui no Quadro 7). 
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com área superior a 5.000m², assim como largura mínima de passeios e recuos 

de frente. 

• Pelo Artigo 80, as vagas de estacionamento criadas nos empreendimentos nas 

áreas de influência dos eixos foram consideradas não computáveis somente 

nos seguintes casos: 

o nos usos residenciais (R), 1 vaga por unidade habitacional; 

o nos usos não residenciais (nR), 1 vaga para cada 70m² de área constru-

ída computável, excluídas as áreas computáveis ocupadas por vagas, 

desprezadas as frações; 

o nos usos mistos, 1 vaga por unidade habitacional e 1 vaga para cada 

70m² de área construída computável destinada ao uso nR, excluídas as 

áreas computáveis ocupadas por vagas, desprezadas as frações. 

• Ainda pelo Artigo 80, foram consideradas não computáveis: 

o as áreas construídas no nível da rua com acesso direto ao logradouro, 

em lotes com testada superior a 20 m, até o limite de 50% da área do 

lote, destinadas a usos classificados nas subcategorias de usos nR1 ou 

nR2; 

o área destinada aos usos não residenciais, até o limite de 20% da área 

construída computável total do empreendimento, nos empreendimentos 

de uso misto e nos Empreendimentos de Habitação de Interesse Social 

(EHIS). 

• Pelo Artigo 81, quando uma parcela do imóvel localizado nas áreas de influên-

cia dos eixos fosse doada à municipalidade para execução de melhoramentos 

públicos, os potenciais construtivos básico e máximo do remanescente do lote 

seriam calculados em função de sua área original e não seria cobrada outorga 

onerosa do direito de construir relativa ao potencial construtivo máximo corres-

pondente à área doada. Se a parcela doada ultrapassasse 30% da área do lote, 

o potencial construtivo máximo correspondente à área que ultrapassou esse 

limite não poderia ser utilizado no remanescente do lote, mas esse potencial 

constaria de Declaração de Potencial Construtivo Passível de Transferência a 

ser emitida em nome do proprietário do imóvel. 

• Pelo Artigo 82, quando uma parcela do lote nas áreas de influência dos eixos 

fosse destinada à fruição pública, os potenciais construtivos básico e máximo 
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do remanescente do lote seriam calculados em função de sua área original, e 

não haveria cobrança de outorga onerosa correspondente à metade do poten-

cial construtivo máximo relativo à área destinada à fruição pública, desde que 

atendidas simultaneamente as seguintes condições: 

o ter no mínimo 250m² localizada junto ao alinhamento da via, ao nível do 

passeio público, sem fechamento e não ocupada por construções ou es-

tacionamento de veículos; 

o permanecer permanentemente aberta; 

o ser devidamente averbada em Cartório de Registro de Imóveis. 
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Quadro 7: PDE 2014 - Características de aproveitamento construtivo das áreas de in-
fluência dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana (Quadro 2, Anexo à Lei 
nº16.050/2014). 
Áreas de Influência dos Eixos de 
Transformação Urbana 

MACROZONAS 

Macrozona de 
Estruturação e 
Qualificação 

Urbana 

Macrozona de Proteção e 
Recuperação Ambiental 

Fora da área de 
proteção aos ma-

nanciais 

Área de 
proteção aos 
mananciais 

Coeficiente de 
aproveitamento 

mínimo 0,5 NA 

Aplica-se a le-
gislação esta-

dual pertinente, 
especialmente 
as leis específi-
cas das bacias 
Billings e Gua-

rapiranga. 

básico 1 1 

máximo [a][b] 4 2 

Gabarito de altura (m) sem limite 28 

Cota Parte máxima de terreno por uni-
dade (m2) [c] 20 40 

Cota de garagem máxima (m2) 32 32 

Taxa de ocupação máxima 0,7 0,5 

Taxa de permea-
bilidade mínima 

lotes com área 
menor ou igual a 
5.000 m2 

0,15 
0,25 

lotes com área 
superior a 5.000 m2 0,2 

testada mínima (m) [d] 20 20 
área mínima do lote (m2) [d] 1000 1000 

recuos mínimos (m) 

até a revisão da LPUOS, aplicam-se os 
artigos 184 e 186 da Lei 13.885/2004 de 
acordo com o disposto no inciso II do § 

1º do artigo 368 desta lei 

lotes com área superior a 5.000 m2: li-
mite de fechamento com muros 

25% 
da testada 

25% 
da testada 

 
Fonte: PDE 2014, adaptado. 
Notas: 
[a] O coeficiente de aproveitamento máximo poderá ser acrescido em 25% (vinte e cinco por cento) 
para EHMP e 50% (cinquenta por cento) para EHIS. 
[b] Os coeficientes de aproveitamento máximo poderão ser ultrapassados nas áreas de abrangência 
da Operação Urbana Centro e das Operações Urbanas Consorciadas e com a utilização das leis 
8.006/1974 (hotéis), 13.703/2003 (teatros), 14.242/2006 (hotéis), 15.526/2012 (hospitais e escolas) e 
nos empreendimentos que se beneficiarem de acréscimo da área computável obtido pela aplicação 
da Cota de Solidariedade. 
[c] A cota parte máxima de terreno por unidade determina o número mínimo de unidades habitacio-
nais e não é determinante da área das unidades. 
[d] Os parâmetros mínimos definidos para os lotes deverão ser aplicados aos novos parcelamentos. 
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O conjunto de tipos de Zonas de Uso previstos pelo PDE 2014 não difere muito do 

definido pelo PDE 2002230, com algumas Zonas e nomenclaturas novas231 como as 

Zonas Predominantemente Residenciais (ZPR), Zonas de Transição (ZT), Zona de 

Desenvolvimento Econômico (ZDE) e Zonas de Preservação e Desenvolvimento Sus-

tentável (ZPDS). Tal abordagem do zoneamento encaminhou, em 2016, a nova Lei 
de disciplina do parcelamento, uso e ocupação do solo no Município de São 
Paulo232 (LPUOS 2016), que definiu as zonas do Município (Figura 54) em função do 

território em que se inserem: 

• territórios de transformação: áreas em que se objetiva a promoção do adensa-

mento construtivo, populacional, atividades econômicas e serviços públicos, a 

diversificação de atividades e a qualificação paisagística dos espaços públicos 

de forma a adequar o uso do solo à oferta de transporte público coletivo, com-

preendendo: 

o Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU); 

o Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Ambiental (ZEUa); 

o Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto (ZEUP); 

o Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana Previsto Ambien-

tal (ZEUPa); 

o Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana (ZEM); 

o Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana Previsto 

(ZEMP); 

• territórios de qualificação: são áreas em que se objetiva a manutenção de usos 

não residenciais existentes, o fomento às atividades produtivas, a diversifica-

ção de usos ou o adensamento populacional moderado, a depender das dife-

rentes localidades que constituem estes territórios, compreendendo: 

o Zona Centralidade (ZC); 

o Zona Centralidade Ambiental (ZCa); 

o Zona Centralidade lindeira à ZEIS (ZC-ZEIS); 

 

230 Ver Notas 178 e 179.  
231 Deixaram de existir as nomenclaturas de Zonas de Uso ZERp, ZLT e ZEPAG; as categorias 
de ZEIS e ZEPEC foram revisadas. 
232 Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016. 
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o Zona Corredor (ZCOR-1, ZCOR-2, ZCOR-3); 

o Zona Corredor Ambiental (ZCORa); 

o Zona Mista (ZM); 

o Zona Mista Ambiental (ZMa); 

o Zona Mista de Interesse Social (ZMIS); 

o Zona Mista de Interesse Social Ambiental (ZMISa); 

o Zona Especial de Interesse Social (ZEIS-1, ZEIS-2, ZEIS-3, ZEIS-4, 

ZEIS-5); 

o Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE-1, ZDE-2); 

o Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1, ZPI-2); 

o Zona de Ocupação Especial (ZOE); 

• territórios de preservação: são áreas em que se objetiva a preservação de bair-

ros consolidados de baixa e média densidades, de conjuntos urbanos especí-

ficos e territórios destinados à promoção de atividades econômicas sustentá-

veis conjugada com a preservação ambiental, além da preservação cultural, 

compreendendo: 

o Zona Predominantemente Residencial (ZPR); 

o Zona Exclusivamente Residencial (ZER-1, ZER-2); 

o Zona Exclusivamente Residencial Ambiental (ZERa); 

o Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável (ZPDS); 

o Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável da Zona Rural 

(ZPDSr); 

o Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM); 

o Zona Especial de Preservação (ZEP); 

o Zona Especial de Preservação Cultural (ZEPEC). 

Especificamente sobre os territórios de transformação, verifica-se que suas zonas in-

tegrantes advêm dos perímetros da Macroárea de Estruturação Metropolitana (ZEM 

e ZEMP) e dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU, ZEUa, ZEUP 

e ZEUPa). Assim, traduzia-se em instrumentos normativos de zoneamento a estraté-

gia territorial do PDE 2014, estruturando o arcabouço legal de aplicação dos preceitos 

de organização do espaço do município. 
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Figura 54: Perímetros de Zonas na LPUOS 2016.  
Fonte: LPUOS 2016.  
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Figura 55: Estratégia ilustrada para orientar o crescimento da cidades nas proximida-
des do transporte público. 
Fonte: SÃO PAULO, 2016 (adaptado). 
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De acordo com o Artigo 7º, as Zonas Eixo de Estruturação da Transformação Urbana 

(ZEU) são destinadas a promover usos residenciais e não residenciais com densida-

des demográfica e construtiva altas e promover a qualificação paisagística e dos es-

paços públicos de modo articulado com o sistema de transporte público coletivo. Na 

Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, esses eixos são classificadas em 

ZEU (junto às infraestruturas de transporte público coletivo existentes) e ZEUP (onde 

é prevista ampliação da infraestrutura de transporte público coletivo), ambas com co-

eficiente de aproveitamento máximo igual a 4. Na Macrozona de Proteção e Recupe-

ração Ambiental, essas zonas são categorizados em ZEUa (junto às infraestruturas 

de transporte existentes) e a ZEUPa (junto às previstas), com coeficiente de aprovei-

tamento máximo igual a 2. 

 
Já as Zonas Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana – ZEM na Macro-

zona de Estruturação e Qualificação Urbana, e ZEMP na Macrozona de Proteção e 

Recuperação Ambiental – são definidas no Artigo 8º (observando as definições dos 

subsetores constantes do inciso VIII do § 1º do art. 76 do PDE 2014). Tais zonas são 

destinadas a promover usos residenciais e não residenciais com densidades demo-

gráfica e construtiva altas, bem como a qualificação paisagística e dos espaços públi-

cos, de modo articulado ao sistema de transporte coletivo e com a infraestrutura ur-

bana de caráter metropolitano. Entretanto, diferentemente das ZEU, nas ZEM e ZEMP 

o coeficiente de aproveitamento máximo igual a 4 só seria alcançado por meio de leis 

específicas de OUC, AIU ou PIU para cada subsetor da Macroárea de Estruturação 

Metropolitana233.  

Nessas zonas inseridas nos territórios de transformação, a LPUOS 2016 repete os 

parâmetros e incentivos formulados pelo PDE para alcançar os objetivos urbanísticos 

estratégicos de intensificação e diversificação do uso solo e qualificação do espaço 

urbano nessas áreas. Os benefícios incluem: definição de áreas não computáveis (Art. 

62) para diversificação de usos e limitação de áreas de estacionamento; descontos 

na cobrança de outorga onerosa (Art. 67, 82, 83, 88, 126); incremento de 50% no 

 

233 A Lei nº 16.402 previa que o aumento de coeficiente de aproveitamento nas ZEM e ZEMP 
poderia ocorrer, excepcionalmente, somente no caso do não encaminhamento de projetos de 
lei tratando de disciplina especial de uso e ocupação do solo dentro dos prazos estipulados 
pelo § 3° do art. 76 do PDE 2014. 
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coeficiente de aproveitamento máximo para hospitais, estabelecimentos de ensino e 

hotéis (Art. 114). Há ainda exigências para alargamento de passeio público (Art. 67), 

quota ambiental (Art. 82), e normas para empreendimentos em lotes com mais de 

10.000 m 2 (Art. 87). 

O PDE 2014, além de encaminhar a LPUOS em 2016, teve mais dois desdobramentos 

diretos naquele mesmo ano, aprovados na forma de Decretos do Executivo: os Planos 

Regionais das Subprefeituras234 e o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de São 

Paulo (tratado na Subseção 4.1.5).  

Como instrumentos de planejamento e gestão da política urbana, os Planos Regionais 

tinham como objetivo detalhar as diretrizes do Plano Diretor no âmbito territorial de 

cada subprefeitura235, articulando as políticas setoriais e complementando as ques-

tões urbanístico-ambientais em seus aspectos físicos e territoriais. Conforme indicado 

em seu Artigo 3º, os Planos Regionais são parte integrante do Sistema Municipal de 

Planejamento Urbano, e  

consideram os impactos urbanos gerados pelo zoneamento, as de-
mandas e proposições dos Planos de Bairro, sempre que possível 
compatibilizando-as às caracterizações, objetivos e diretrizes dos Pe-
rímetros de Ação e consolidam sugestões de alteração a serem ob-
servadas no momento de revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocu-
pação do Solo – LPUOS. (SÃO PAULO, 2016c) 

Para cada Subprefeitura, foram definidas Diretrizes Macrorregionais, Diretrizes Regi-

onais e os Perímetros de Ação constituintes da Rede de Estruturação Local, prevista 

pelo PDE 2014 como componente da Rede de Estruturação e Transformação Urbana. 

Esses Perímetros de Ação, para os quais foram formulados objetivos e diretrizes ge-

rais a partir de diagnósticos locais, são destinados ao desenvolvimento urbano de 

cada localidade mediante integração de políticas e investimentos públicos para a arti-

culação dos elementos locais dos Sistemas Urbanos e Ambientais. Diferentemente 

dos PRE 2004, não incluíram proposições de intervenções específicas em cada Sub-

prefeitura. 

 

 

234 Decreto nº 57.537, de 16 de dezembro de 2016.  
235 Em virtude do Decreto nº 57.576/ 2017, o termo “Subprefeitura” foi alterado para “Prefeitura 
Regional”. 
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Figura 56: Exemplo de Perímetro de Ação dos Planos Regionais das Subprefeituras 
2016 - Perímetro de Ação Santa Ifigênia, Subprefeitura Sé.  
Fonte: Plano Regional da Subprefeitura Sé, Anexo ao Decreto nº 57.537/16. 
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4.1.5 Novos referenciais para o planejamento da mobilidade urbana 

 

Conforme tratado na Subseção 4.1.4, a busca pela sustentabilidade em suas dimen-

sões sociais, econômicas e ambientais entrou definitivamente na pauta do planeja-

mento urbano em São Paulo desde os anos 1990. Especificamente do ponto de vista 

dos limites ambientais que passaram a condicionar as práticas de planejamento, as 

políticas de transportes tornaram-se objeto de revisões tendo em vista seu impacto 

para o meio ambiente, à luz de questões como o consumo de energia, destinação 

equilibrada de espaços seguros para circulação e a emissão de poluentes.  

No entanto, o setor de transportes provou ser um território particular-
mente difícil para o avanço da política de desenvolvimento sustentá-
vel. O transporte é um sistema social, técnico e econômico complexo 
e poroso, difícil de abordar de maneira abrangente. Na medida em que 
a orientação de suas políticas foi desenvolvida para abordar questões 
de sustentabilidade em geral, usualmente abordou apenas uma fração 
das inúmeras maneiras pelas quais o transporte é integrado a siste-
mas maiores de atividade humana. (GOLDMAN; GORHAM, 2006, p. 
262, tradução nossa) 

Costa (2008, p. 9) indica que é difícil estabelecer um conceito único para a ideia de 

‘transporte Sustentável’, pois o tema está associado a um vasto conjunto de metodo-

logias e porque “o setor de transportes consiste em uma série de subsistemas técnicos 

e sociais interagindo para produzir benefícios sociais, ao mesmo tempo em que pro-

vocam impactos negativos no meio ambiente”. De qualquer forma, a autora sintetiza 

que o transporte sustentável pode ser definido como aquele que permite satisfazer as 

necessidades básicas de acessibilidade e mobilidade, de maneira compatível com 

preceitos de saúde pública, eficiência, igualdade social e equilíbrio dos ecossistemas, 

sob custos aceitáveis e limitações de emissões e resíduos, utilizando recursos reno-

váveis e diferentes maneiras de se deslocar, de modo a apoiar a economia e o desen-

volvimento regional.  

Gradualmente, se fortaleceu a percepção de que a sustentabilidade dos transportes 

não poderia ser compreendida senão de forma integrada à sustentabilidade do con-

junto da sociedade. Assim, a busca por qualificação ambiental dos sistemas de trans-

portes deveria constituir apenas uma parte das transformações do sistema socioeco-

nômico como um todo. Emergia a ideia de mobilidade sustentável, constituída pela 

otimização da utilização de todos os modos de transporte, coletivos e individuais, de 

mercadorias e de passageiros, geridos de forma a garantir a qualidade de vida e a 
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proteção do meio ambiente, intimamente relacionada à eficiência da gestão da cidade 

e ao uso racional dos recursos energéticos, financeiros e espaciais (AZEVEDO 

FILHO, 2012).  

Deste modo, para serem eficazes, as políticas de mobilidade urbana 
devem adotar uma abordagem tão integrada quanto possível, combi-
nando as respostas mais adaptadas a cada problema individual: ino-
vação tecnológica, desenvolvimento de sistemas de transportes não 
poluentes, seguros e inteligentes, incentivos econômicos e alterações 
nos sistemas regulatórios. (COSTA, 2008, p. 11)  

O desenvolvimento do conceito de mobilidade urbana, sob essa nova ótica, foi muito 

fomentado no Brasil por ações governamentais do Ministério das Cidades, criado em 

2002 e extinto em 2019236. Por meio da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana 

(Semob), diversas ações de produção e difusão de conhecimentos foram realizadas 

(BRASIL, 2007; 2015), além de programas de financiamento237 e definição de um novo 

marco normativo para o planejamento dos transportes urbanos, a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (PNMU)238. 

 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana (2012) 

Fruto de um processo longo de tramitação (GOMIDE, 2008), a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (PNMU) sistematizou um conjunto de fundamentos, princípios, ob-

jetivos, direitos, instrumentos e parâmetros para a formulação e execução do planeja-

mento dos deslocamentos nas cidades brasileiras. Desenvolvida à luz da Constituição 

Federal e do Estatuto da Cidade239, a PNMU compreende a mobilidade urbana como 

 

236 As atividades do Ministério das Cidades foram, em 2019, alocadas no Ministério do De-
senvolvimento Regional, que conta com a Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Ur-
banos para o tema da Mobilidade Urbana. 
237 Cruz (2012, p. 86) destaca, entre as iniciativas desenvolvidas pela Semob, o Programa  
Mobilidade Urbana, o Programa de Financiamento de Infraestrutura para Mobilidade Urbana 
(Pro-Mob) e o Programa de Financiamento de Infraestrutura para o Transporte Coletivo Ur-
bano (Pró-Transporte). 
238 Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012. 
239 O Artigo 41 do Estatuto já estabelecia a obrigatoriedade de Plano de Transporte Integrado 
para cidades com mais de 500 mil habitantes, que deveria ser compatível com o Plano Diretor 
Municipal. A Resolução nº 34/2005, do Conselho das Cidades, alterou a denominação do 
Plano de Transporte Urbano Integrado para Plano Diretor de Transportes e Mobilidade 
(COSTA, 2008). 
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um instrumento de desenvolvimento e de promoção do bem-estar social, preconi-

zando a participação popular em todas suas fases de planejamento e baseada em 

cooperação federativa e na função social da cidade .  

Entre os princípios da Lei, destacam-se aspectos técnicos (segurança 
nos deslocamentos, priorização de formas não motorizadas de deslo-
camento, foco no transporte coletivo, intermodalidade, uso de fontes 
de energia renováveis, hierarquização de redes, desenvolvimento sus-
tentável) e sociais (acessibilidade universal, equidade no acesso ao 
transporte coletivo, transparência e participação no planejamento, 
controle e avaliação da política, justa distribuição dos benefícios e 
ônus decorrentes do uso dos diferentes meios e serviços). (CRUZ e 
FONSECA, 2018, p. 559) 

Os aspectos técnicos e sociais destacados pela PNMU traziam uma concepção mais 

abrangente do planejamento da mobilidade urbana do que o adotado historicamente 

pelos planos de transportes – que focavam nos serviços de transporte urbano e na 

implantação de infraestrutura. Destacava-se, a partir da PNMU, a relação dos desloca- 

mentos das pessoas e bens com o meio urbano, o que evidenciava a necessidade de 

integração da política de mobilidade com as de uso do solo. Cruz e Fonseca (2018, p. 

560) indicam que, assim, “a PNMU institucionaliza a política de mobilidade como po-

lítica de urbanismo, relacionando-a à organização (regulação, controle e planeja-

mento) do espaço urbano”. 

Como tratado nas análises já apresentadas dos planos metropolitanos de transporte 

na RMSP, desde o Pitu 2020 esse posicionamento de integração das políticas setori-

ais com as de planejamento urbano vinha sendo fomentado. Entretanto, após a 

PNMU, essa diretriz deveria ser aprofundada para a elaboração do instrumento fun-

damental então exigido para os municípios implantarem suas políticas de mobilidade 

urbana: o Plano de Mobilidade Urbana (PMU)240.  

Os PMU deveriam priorizar a proposição de infraestruturas e serviços de transportes 

ativos (a pé e bicicleta) e coletivos, articulando-a a instrumentos de gestão do sistema, 

como uso prioritário ou exclusivo de vias ou parte delas para o transporte ativo ou 

 

240 A PNMU exige os PMU nos municípios com mais de 20 mil habitantes e em todos os 
demais obrigados, pelo Estatuto da Cidade, à elaboração de Plano Diretor. A Lei estipulava 
que aqueles que não elaborassem seus PMU no prazo máximo de 3 anos da vigência da Lei 
(até abril de 2015) não teriam acesso a linhas de financiamento de programas federais para 
transportes urbanos – prazo adiado pelas leis nº 13.406/2016, 13.683/2018 e, atualmente, 
pela Medida Provisória nº 906/2019, segundo a qual o Plano de Mobilidade Urbana deverá 
ser elaborado e aprovado até 12 de abril de 2021. 
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coletivo, restrição e controle de acesso e circulação de veículos motorizados em locais 

e horários determinados, estabelecimento de padrões de emissão de poluentes, e de-

finição de tributos específicos para desestimular ou incentivar o uso de determinados 

modos e serviços de mobilidade.  

 

O PlanMob (2016) 

No Município de São Paulo, amparada pela PNMU e pressionada por diversos movi-

mentos sociais (inclusive pelas manifestações de 2013), a gestão Haddad implemen-

tou diversas ações para fomentar a mobilidade urbana sustentável, tanto pela implan-

tação de faixas exclusivas para ônibus e bicicletas, quanto por limitações impostas 

aos deslocamentos motorizados individuais241 (LEITE; CRUZ; ROSIN, 2018). Tais ini-

ciativas seriam consolidadas, em 2016, no outro documento de planejamento elabo-

rado na sequência do PDE 2014, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de São 
Paulo (PlanMob/SP 2015)242.  

Desenvolvido desde 2013 pela SMT, SPTrans e CET243, em parceria com a SMDU244, 

o PlanMob apresentava-se como “o instrumento de planejamento e gestão do Sistema 

Municipal de Mobilidade Urbana, ou seja, dos meios e da infraestrutura de transporte 

de bens e pessoas no município, para os próximos 15 anos” (SÃO PAULO; SMT, 

2015, p. 7), com metas para 2016, 2020, 2024 e 2028. 

À luz da PNMU e do PDE 2014, o PlanMob apresenta preceitos como a priorização 

do uso do espaço viário pelo transporte público coletivo e pelo transporte ativo, a 

 

241 Destacam-se na gestão do Prefeito Haddad a implantação de 414 km de novas faixas 
exclusivas para tráfego de coletivos à direita das vias, 400 km de ciclovias e redução de velo-
cidade máxima de veículos nas vias. 
242 Decreto nº 56.834, de 24 de fevereiro de 2016. Ainda que tenha sido publicado em 2016, 
o PlanMob manteve em seu nome o ano principal de sua elaboração. 
243 A SMT, coordenadora do PlanMob/SP 2015, firmou ainda acordos de cooperação técnica 
com o Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) e com o Instituto de Políticas de Trans-
porte & Desenvolvimento (ITDP). 
244 No processo de elaboração do PlanMob, a Prefeitura constituiu em agosto de 2014 um 
grupo de Trabalho Intersecretarial (GTI/PlanMob) com representantes da SMT, CET, 
SPTrans, SMDU, Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempla), Secretaria Municipal de Habitação 
(Sehab) e Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPED),  
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necessidade de vinculação entre as políticas de transporte dos diversos municípios 

conurbados da RMSP, além da questão da articulação da política de transporte e cir-

culação com a de desenvolvimento urbano. 

Um dos preceitos fundamentais que orienta o desenvolvimento de 
uma nova política de mobilidade urbana para o Município de São 
Paulo – MSP é a coordenação da política de transporte e circulação 
com o plano de desenvolvimento urbano. O desafio assumido com a 
proposta dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana do PDE 
2014 associa, intrinsecamente, o desenho da rede de transporte de 
média e alta capacidade com a delimitação de áreas destinadas ao 
adensamento de atividades de emprego e moradia. Uma das decor-
rências em longo prazo da adoção da política preconizada será a re-
dução do número excessivo de viagens pendulares motorizadas no 
âmbito municipal. (SÃO PAULO; SMT, 2015, p. 8) 

Em seu diagnóstico, o PlanMob utiliza dados das pesquisas OD do Metrô de 2007 e 

da Pesquisa de Mobilidade 2012, a qual indicava reversão na tendência de aumento 

do uso do automóvel, ainda que se verificasse uma utilização muito intensiva do trans-

porte individual (44% do total de viagens motorizadas). Segundo as estimativas apre-

sentadas, a frota de automóveis particulares circulantes na cidade havia aumentado 

de 2,82 milhões em 2006 para 3,26 milhões em 2013, sendo responsáveis então por 

7,33 milhões de viagens diárias no município e 74% da emissões de carbono associ-

ados aos transportes – contra 5,70 milhões de viagens realizadas diariamente so-

mente nos cerca de 13.816 ônibus do sistema municipal da SPTrans, o qual emitia 

apenas 5% do total da poluição por carbono na capital245. 

Esta relação quantitativa de frotas, expressamente favorável aos veí-
culos utilizados para o transporte individual de passageiros, reflete-se 
igualmente na causa dos congestionamentos verificados nos princi-
pais eixos de transporte de São Paulo, uma vez que a frota de auto-
móveis ocupa muito mais espaço viário que a frota do transporte cole-
tivo. As consequências recaem sobre o transporte público por ônibus, 
principalmente na irregularidade do serviço, no aumento do tempo das 
viagens e na necessidade de ampliação da frota para garantir um 
mesmo nível de oferta. [...] O desafio que a prefeitura tem diante da 
mobilidade urbana é coordenar ações e projetos para consolidar esta 
participação do transporte coletivo e aumenta-la nos próximos anos, 
como forma de reduzir os impactos negativos do sistema de mobili-
dade urbana atualmente verificados na cidade. No caso específico da 
RMSP, estas ações também devem ser coordenadas com o governo 

 

245 Os automóveis particulares respondiam ainda por 75% do consumo de combustíveis por  
veículos em dias úteis e emitiam 49% do total de material particulado gerado na combustão 
em veículos (SÃO PAULO; SMT, 2015). 
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o Estado de São Paulo, responsável pela expansão e operação da 
Cia. do Metrô e da CPTM. (SÃO PAULO; SMT, 2015, p. 26) 

Nesse sentido, o plano tem como meta que os transportes coletivos voltem a ser res-

ponsáveis por 70% dos deslocamentos na cidade, e para tal planeja aumento da ve-

locidade operacional dos ônibus por meio da priorização do transporte público no sis-

tema viário, dado que o tempo de deslocamento por transporte coletivo era quase que 

o dobro do tempo por transporte individual. Para evitar a perda de passageiros e au-

mentar a atratividade do transporte público diante do transporte individual por auto-

móvel, propõe para o ano de 2032 a meta de tratar (com diferentes tipos de interven-

ção) os 1.460 km de vias estruturadoras utilizadas pelos ônibus (Figura 57), conside-

rados pelo PlanMob/SP 2015 como Viário Estrutural de Interesse dos Ônibus 

(VEIO)246.   

 

 

Figura 57: PlanMob/SP 2015 – Sistema Viário Estrutural de Interesse dos Ônibus 
(VEIO). 
Fonte: SÃO PAULO; SMT, 2015. 
 

 

246 Ao final de 2015, a cidade contava com 614 km de vias com algum tipo de tratamento 
prioritário para o transporte coletivo, incluindo os 484 km de faixas exclusivas implementados 
no período 2013/2015. O Plano de Metas 2013-2016 da Prefeitura previa a implantação de 
mais 150 km de corredores exclusivos até 2016 (meta 93). 
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O PlanMob propunha a meta de construir 150 km de corredores a cada quatro anos, 

de forma a atingir uma rede de 600 km até 2028 (Figura 58), o que representaria 41% 

do VEIO. Previa ainda a reestruturação de linhas municipais de ônibus, que não se-

riam mais organizadas segundo o modelo tronco-alimentado, mas em rede com pon-

tos de conexão na malha de linhas. Haveria ainda redes complementares, com Linhas 

de Reforço, Rede do Sábado, Rede do Domingo e Rede da Madrugada, e seria im-

plantada a chamada Operação Controlada, um novo protocolo operacional para pro-

porcionar maior regularidade e cumprimento da programação por meio de controle 

centralizado. Eram previstas ainda ações para políticas tarifárias, estacionamento pú-

blico, logística e transporte de carga, gestão do sistema viário, segurança no trânsito, 

transporte individual remunerado de interesse público (táxis e serviços de transporte 

por aplicativos), transporte fluvial urbano (à luz do projeto Hidroanel Metropolitano de 

São Paulo), sistema aeroviário, gestão ambiental, participação e controle social, além 

da consolidação do crescimento da cidade nas ZEU do PDE 2014.  

O plano estabelece também incentivo aos modos não motorizados de deslocamento, 

ou seja, à mobilidade ativa (os modos a pé e bicicleta), com a implementação de um 

sistema de circulação de pedestres e ampliação de redes cicloviárias. A cidade con-

tava então com 365 km de vias destinadas aos ciclistas, dos quais 150 km haviam 

sido implementados entre 2013 e 2014. O PlanMob/SP 2015 previa que a rede che-

garia a 400 km ao final de 2016 e a 1.000 km até 2028 (Figura 59), indicando ainda 

ações complementares como concessão de bicicletas públicas e campanhas de in-

centivo ao seu uso. 
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Figura 58: PlanMob/SP 2015 – Corredores e Terminais planejados para 2016, 2020, 
2024 e 2028. 
Fonte: SÃO PAULO; SMT, 2015.  
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Figura 59: PlanMob/SP 2015 – Malha Cicloviária implantada e planejada. 
Fonte: SÃO PAULO; SMT, 2015. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A questão que direcionou a pesquisa foi o entendimento, por meio dos planos realiza-

dos para a metrópole, de quais foram os condicionantes (econômicos, políticos, téc-

nicos e sociais) que determinaram em São Paulo distintas articulações entre as ativi-

dades de projeto urbano, planejamento urbano e de transportes coletivos que resulta-

ram nos alcances e limites da ideia das atuais ZEU. A hipótese apresentada pelo tra-

balho é que a criação dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana pelo 
Plano Diretor de 2014 é tributária de uma série de articulações e desarticulações 
das práticas históricas de planejamento urbano e de transportes coletivos em 
São Paulo, concebida com o objetivo de configurar uma medida de gestão da 
demanda por transporte. 

Para enfrentar a questão posta, compreendeu-se que o modelo extensivo de cresci-

mento da metrópole, baseado em acessibilidade por sistema viário e priorização do 

transporte individual a partir dos anos 1950, levou a persistentes déficits nas redes de 

transporte coletivo – que resultaram em uma permanente demanda por ampliação de 

infraestruturas para atender às crescentes necessidades de deslocamento de massa 

da população. Isso levou, já no final da década de 1960, ao planejamento integrado 

de extensas infraestruturas de transporte de massa que ancorariam um novo modelo 

de desenvolvimento urbano da cidade. 

No contexto de escassez de recursos públicos que caracteriza a metrópole desde 

meados da década de 1970, o planejamento de transportes coletivos e a implantação 

de suas infraestruturas passaram a ser orientados, quase que exclusivamente, pela 

urgência do atendimento das demandas existentes – baseando suas decisões em 

técnicas sofisticadas de simulação de redes que subsidiavam e justificavam a priori-

zação dos investimentos que trariam maiores benefícios sob a lógica de enfrenta-

mento das precariedades instaladas.  

O desenho das redes de transportes coletivos em São Paulo deixou, assim, de confi-

gurar um campo ativo para propostas de planejamento urbano como instrumento de 

indução e alteração de dinâmicas territoriais, e de reestruturação de áreas por meio 

de projetos urbanos associados à acessibilidade. As funções dos transportes coletivos 
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planejados na metrópole restringiram-se, majoritariamente, ao deslocamento de pes-

soas, deixando em segundo plano seu papel de criação do urbano. 

As reflexões indicaram que, após o PDDI (1971), os planos urbanos realizados deixa-

ram de planejar e propor redes de transporte, para somente incorporar sistemas já 

planejados por órgãos setoriais de transporte. Assim, a proposição de redes de circu-

lação deixou de ser um componente da atividade de planejamento urbano e regional, 

tornando-se um objeto de estudo dominado pelos órgãos setoriais que utilizam as 

técnicas de planejamento de transporte regidas pelos dados de demanda. 

Houve assim um distanciamento entre o planejamento urbano e as definições do sis-

tema de transporte coletivo, com uma desvinculação que empobreceu ambas ativida-

des: nos planos de transporte, circunscreveu-se a função das infraestruturas e servi-

ços propostos ao carregamento de pessoas, nos planos urbanos, domina a função de 

definição de zoneamento.  

Contudo, a dispersão da urbanização metropolitana e o desequilíbrio espacial da dis-

tribuição de atividades urbanas levou a padrões insustentáveis de demanda por trans-

portes, fazendo com que a atividade setorial de planejamento de transportes coletivos 

buscasse, a partir dos anos 1990, instrumentos de planejamento urbano para fazer 

frente às ineficiências operacionais do sistema público de circulação já instalado.  

O esforços de integração entre esses dois campos disciplinares foram esboçados pelo 

PDDI-II, intensificados a partir do Pitu 2020 e efetivados no PDE 2014, permitindo 

novos ganhos de articulação. Passou-se a incluir, nos planos setoriais, recomenda-

ções acerca das prioridades de desenvolvimento da cidade e do papel indutor da 

oferta de transportes no desenvolvimento urbano e, nos planos urbanos, propostas 

para o uso do solo intimamente relacionadas à rede de transportes coletivos. 

Nesse contexto, a criação dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana pelo 

Plano Diretor de 2014 configurou-se como o resultado da retomada da articulação 

entre o planejamento setorial de transportes coletivos e o de uso do solo na capital, 

sob novas feições, com o objetivo de configurar uma medida de gestão da demanda 

por transporte. Seu principal fato gerador é a busca por atenuar os padrões insusten-

táveis de deslocamentos, reequilibrando os sistemas de circulação existentes por 

meio de uma nova lógica de ocupação do território que aproveita a existência de equi-

pamentos de transportes coletivos para dinamizar trechos da cidade.  
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Não se trata aqui de rechaçar as ZEU ou seus objetivos, mas de destacar uma mu-

dança verificada na lógica de planejamento urbano: ao invés de propor infraestruturas 

de transporte que viabilizam novas dinâmicas territoriais planejadas (como o praticado 

pelo planejamento integrado típico da virada dos anos 1960 e 1970), agora são as 

infraestruturas já instaladas, planejadas para atender dinâmicas territoriais resultantes 

do atual modelo insustentável de ocupação da cidade, que induzem o desenvolvi-

mento urbano.  

A precariedade que caracteriza historicamente os deslocamentos urbanos em São 

Paulo, vinculada ao longo ciclo de déficits de infraestruturas na metrópole associado 

à sua rápida e problemática expansão, reforça constantemente a urgência em enfren-

tar, com todos os instrumentos disponíveis, os problemas funcionais da cidade. Assim, 

o avanço representado pelos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana relaci-

ona-se a uma reintegração lógica entre o adensamento e a capacidade de atendi-

mento das infraestruturas de circulação por transporte coletivo que, de um lado, per-

mitirá concentração de demanda futura em áreas já servidas por sistemas que permi-

tem uma mobilidade urbana mais eficiente e sustentável do ponto de vista ambiental, 

econômico e social.  

Por outro lado, impõe-se o questionamento acerca do próximo passo da trajetória do 

pensamento urbanístico e sua prática na metrópole de São Paulo, relacionado ao pa-

pel potencial do projeto urbano como viabilizador, em escala local, do planejamento 

geral da cidade. Trata-se aqui do detalhamento das intervenções físico-espaciais que 

darão suporte à mobilidade urbana sustentável planejada para a cidade, tendo em 

vista a preocupação com o rebatimento das propostas estruturais em escala local e 

com o espaço urbano resultante dos processos de adensamento. 

Emerge aqui uma discussão sobre o conceito de Mobilidade Urbana e seu planeja-

mento em São Paulo, segundo uma abordagem focada nas relações entre os deslo-

camentos dos indivíduos na cidade e as características do meio urbano em que ocor-

rem. Tais relações são condicionadas por três conjuntos de atividades: 

• Ações de planejamento de transportes – atividades que organizam interven-

ções para oferta de infraestrutura de circulação de passageiros e sua operação; 
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• Ações de planejamento urbano – atividades normativas que regulam padrões 

de uso e ocupação do solo, densidades, distribuição de atividades no espaço 

urbano e organização do território; e 

• Ações de projeto urbano – atividades projetuais que encaminham interven-

ções nos aspectos físicos e espaciais associados à presença dos equipamen-

tos de circulação.  

Em outras palavras: planejar a Mobilidade Urbana é articular planejamento de trans-

portes, planejamento urbano e projeto urbano, sem submeter um ao outro. O que 

ocorre em São Paulo é que o histórico de desenvolvimento urbano da metrópole 

(seu padrão de urbanização e de expansão onde estiveram ausentes as redes de 

infraestrutura) configurou um território com demandas insustentáveis por deslo-
camento (movimentos pendulares, protagonismo do automóvel particular na organi-

zação física do sistema de circulação), as quais acabam por definir as novas infra-
estruturas de transporte coletivo (planejadas para atender as macro deficiências 

atuais) e que, por sua vez, determinam os locais em que haverá adensamento 
(mas sem projetos atentos a seus impactos físico-espaciais locais). De alguma ma-

neira, é como se o que chamamos equivocadamente de Planejamento da Mobilidade 

Urbana em São Paulo fosse somente uma reprodução de precariedades.   

As práticas de intervenção na cidade, que influenciam na acessibilidade das diversas 

porções do território, no uso do solo e na mobilidade da população, configuraram uma 

política de mobilidade urbana incompleta marcada pela priorização modal na circula-

ção na metrópole (acessibilidade por automóvel) com ações e práticas urbanísticas 

que tratam do tema pontualmente.  

Os sistemas foram sendo construídos para atender demandas, mas sem indícios de 

existência de uma política estruturada, compreendida como um conjunto de diretrizes 

e ações organizadas segundo objetivos e metas específicos, de maneira articulada 

entre as distintas instâncias governamentais afeitas ao tema na metrópole. É possível 

que haja uma tendência (ou apenas discurso) de alteração dessa priorização, com 

amplos investimentos recentes em transportes públicos, mas ainda insuficientes para 

promover real mudança na matriz modal na mobilidade na metrópole. 
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APÊNDICES 

 

Dados das Pesquisas OD da RMSP (1967-2007) 

 

Quadro 8: Dados globais – Pesquisas OD - RMSP (1967 a 2017) 

Variáveis 1967 1977 1987 1997 2002 2007 2012 2017 
População (milhares 
de habitantes) 7.097 10.276 14.248 16.792 18.345 19.535 20.012 20.822 

Total de viagens  
(milhares/dia) [4] 21.304 29.400 31.432 38.660 38.094 43.715 42.007 

Viagens Motorizadas 
(milhares/dia) 7.187 15.263 18.642 20.458 24.466 25.167 29.739 28.280 

Frota de automóveis  
particulares (milhares) 493 1.392 2.014 3.092 3.378 3.601 4.247 4.423 

Índice de Mobilidade  
Total [1] [4] 2,07 2,06 1,87 2,11 1,95 2,18 2,02 

Índice de Mobilidade  
Motorizada [2] 1,01 1,49 1,31 1,22 1,33 1,29 1,49 1,36 

Taxa de Motorização  
[3] 70 135 141 184 184 184 212 212 

Empregos  
(milhares) [4] 3.758 5.647 6.959 7.983 9.066 9.813 9.367 

Matrículas Escolares 
(milhares) 1.088 2.506 3.676 5.011 5.448 5.251 5.366 5.487 

 
Tabulação própria.  
Fonte: Metrô-Pesquisa OD 1967, 1977, 1987, 1997, 2007 e 2017; Pesquisas de Aferição 2002, 2012. 
Notas: 
[1] Índice de Mobilidade Total: número de viagens totais por habitante 
[2] Índice de Mobilidade Motorizada: número de viagens motorizadas por habitante 
[3] Taxa de Motorização: número de automóveis particulares por 1.000 habitantes (automóveis em 
posse das famílias, excluídos autos pertencentes a empresas, táxis e ônibus) 
[4] Tema não pesquisado. 
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Quadro 9: Evolução das viagens diárias por modo principal – RMSP – 1967 a 2017 
  Viagens por Modo 

Total 
Pesquisa OD Coletivo Individual Motori-

zado [1] Bicicleta A pé Transp. 
Ativo [1] 

1967 
(x 1.000) 4.894 2.293 7.187 [2] [2] [2] 7.187 

% 68,1 31,9 [2] [2] [2] [2]  

1977 
(x 1.000) 9.580 5.683 15.263 71 5.970 6.041 21.304 

% 62,8 37,2 71,6% 1,2 98,8 28,4%  

1987 
(x 1.000) 10.455 8.187 18.642 108 10.650 10758 29.400 

% 56,1 43,9 63,4% 1 99 36,6%  

1997 
(x 1.000) 10.473 9.985 20.458 162 10.812 10.974 31.432 

% 51,2 48,8 65,1% 1,5 98,5 34,9%  

2002 
(x 1.000) 11.508 12.958 24.466 [2] 14.194 14.194 38.660 

% 47,0 53,0 63,3 [2] 100 36,7  

2007 
(x 1.000) 13.913 11.254 25.167 304 12.623 12.927 38.094 

% 55,3 44,7 66,1% 2,4 97,6 33,9%  

2012 
(x 1.000) 16.144 13.595 29.739 268 13.708 13.976 43.715 

% 54,3 44,7 68,0 1,9 98,1 32,0  

2017 
(x 1.000) 15.295 12.985 28.280 377 13.350 13.727 42.007 

% 54,1 45,9 67,3% 2,7 97,3 32,7%  

 
Tabulação própria.  
Fonte: Metrô-Pesquisa OD 1967, 1977, 1987, 1997, 2007 e 2017; Pesquisas de Aferição 2002, 2012. 
Notas: 
[1] % indicada sobre o total de viagens diárias da RMSP. 
[2] Tema não pesquisado. 
 
 


