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1 - INTRODUÇÃO 

Esta dissertação pretende, sob uma perspectiva geográfica, e! 
tudar alguns aspectos da mobilidade espacial da população na Reaião Me
tropolitana da Grande São Paulo (RMGSP). O tema é bastante estudado, 
mas quase sempre com outro enfoque e por profissionais de outras áreas 
(principalmente por urbanistas e engenheiros de tráfego, em se.us traba
lhos de planejamento de transporte). Sob o prisma que pretendemos abor
dá-la, ~ar.as vezes a mobilidade espacial foi analisada. 
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Dos poucos estudos realizados por geógrafos brasileiros, to -
dos eles como parte integrante de trabalhos mais amplos, citamos o 4e 
LANGENBUCH (1) sobre o deslocamento da população em alguns núcleos da ' 
periferia da Grande São Paulo; .o de GOLUENSTEJN e ROSSINI (2) sobre o de! 

locamento de operários num bairro de São Paulo; o de DAVIDOVICH e BUAR
QUE DE LIMA (3) sobre a mobilidade das principais aglomerações humanas 
do Brasil; os de BARROS DUARTE (4) e GEIGER (S) sobre a mobilidade da ' 
população no Rio de Janeiro; o de GEHLEN (6) sobre o fluxo de passagei
ros na Grande Porto Alegre; o de PAVIANI e COSTA BARBOSA (7) sobre a m! 
araçao interna em Brasília. 

LECOCQ MULLER (8) refere-se a alguns trabalhos em andamento,' 
e o o de ISSLER sobre a mobilidade na Grande São Paulo e o de LYSIA 
BERNARDES sobre a mobilidade no Rio de Janeiro. Também os geógrafos es
trangeiros PIERRE GEORGE (9) e BEAUJEU-GARNIER (10) abordam ligeiramente 
esse tema em alguns de seus livros. 

Dentre os trabalhos de profissionais brasileiros de outras á
reas que se interessaram pelo assunto destacamos o de VOCI e RUDOLFFER 
sobre o transporte na cidade de São Paulo (11) • estudo notável para a 
época [l94(j) e pioneiro no Brasil· o de BARAT (12) sobre o transporte 

11 l -LANGENBUCH,JUERGEN RICHARV - "úbua:ull4çã.o do GJWtde S.io Paulo'' .út ü.tu.do de. Ge.Q 
gll.46.úl UJLbaM - IBGE - R.lo de Ja.ne,Uw - 1971 - · -

(2) - GOLOENSTEZN,LEA e. ROSSZNZ,ROSA ESTER - "O &Li.Mo lttduJ.tlt.i.al dO Jaswvr.i." .út 81'G 
HQ 47 - Sã.o Paul.e - 1972 - pg.30 o. 67 -

(J) -OAVlOOVZCH,FANY RACHEL t LIMA,OLGA MARIA BUARQ.UE "ConbU.bu.lç.io 40 ~tu.do dt A-
1.t.o.t~õu Utbana.6 d.o lluult" .út 8PG-N9 7-41l0 J7 - IBGE - 1Uo d.e. Jant.JM - 197S . ~ ,,,.so ' -

,,, ·P.IARTE,.HAif'JNE OA SILVA BARROS - "A Clda.de. do Rio tl.t. Janwo''t a OuceJtbr.atlza.cio 
"46 At.i.vidodu T~-04 Ce.ntJto4 Fu.neúJHIÚ4" .út RBG-tlJ 1-uo 5' - IBGE - 1974 

(5) -ãefgJ:~~o .PINCHES - "A O.i.v.Uã.o do EJ.ta.do d4 BuaMbaJr.a ,~.u, t A Puqu.ú4 •o 
ó.u. Moo.lU.c14o.t. da. PoPutaç.Ho" .i.M. S.bnpÓ4.i.o de. Ge.o9Jr.a'.ia. - J. PaM11eA.Ge.ogA.H.l6t. - -
Pu.bt. 27' - Uo d.e. Jt11teÁJLO - 7'961 - pg. 114 

,,, -GEHLEN, ZEGLE - "Slgn.l6.lcado do F.tuxo de. Pa.uasÚ'l.04' n4 V.ld.4 • Re.t.açio" · 14! WJ-N9 
222 - ISGE - l.io de. Ja.neÁJLO - 1911 - pg.57 

(1) -PAVIANI,AUJO e. BARBOSA,IGNEZ COSTA FERREIRA - "f.U.BJUJ.Ç.â.o Pll.Obtfll4 e. ~c.iaie.Kto ~ 
·bano no f>.UtJr.Lto Fe.df.ltd 8Juuil.e,Uw" .út BG-119 U5 - ls;E - R.lo u Jt111.tJJc.o - PS.) 

(1 l -MULLER,N. L. - "SU,:.u4ç.â.o M.ua1. e Re.nov4~ Me.todotóg.ic.a. "4 Ge.o9.1ta.&.ia. Ultbw "° ~ 
4il." - .út Re.v .Ge.o91L.Se.palt4t4 - IPGH - ' de. Ja.ne»r.o - 1969 

( 9 ) -GEORGE, l'T'ERRE - "Ge.ogll.46..i.4 llll.bana" - Ed.. Aúel. - Baltcel.o na - 19 64 
( 1 O) -BEAUJEU-GARNI ER, JACQ.UELI NE - "A Ge.ogJr.a'.ia. da Popul.açio" - Ed. Ma.ci.orutl - do P41.Lf.o 

- 1971 . 
( 17) -VOCZ, ANTONIO LE e. RUOOLFFER, 81WNO - ''O Tlt4n4poltte. Cpte.Uvo na C.úla.de. de. Jl.o P4'.tb" 

-vo.t.I e. II - Ed.-Pll.t6.IJ.u.nlc.S.Pau.lo - Sã.o Pau.lo - 1942 
( 12) -BARAT ,JOSEF - "ü.tJw..twut Mdltopol.U:.an4 e. Sú.tem4 de. TJuUUpoJtte.-E4.tu.do do C46o do 

R.lo de. Ja.nwo" - S.M.nQ 20 - IPEA/INPES - 1Uo de. Jllne.br.o - 1975 
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na Região Metropolitana do Grande Rio. úm. dos melhores já realizados 

no Brasil; e 01 de planejamento urbano (feitos por equipes de empre -
sas privadas) para as regiões da Grande São Paulo (13) e do Grande 
lio e ainda para outras áreas metropolitanas do País (14). Consulta
mos também a pesquisa de origem e destino realizada pelo METRO em 1967 
-68 e a realizada pela EMPLASA em 1977. 

"O fato geográfico é o movimento dos trens. dos viajantes,' 
das mercadorias. sua proveniência. seu destino; fato geográfico serio 
também as conseqüências da presença dessa atração na paisagem do bair -
ro da tapital onde se encontra. a circulação urbana e seu ritmo coti
diano e estaciona!. uma determinada localização dos ramos de comércio 
ligados ã estação da estrada de ferro. etc" (15). Baseados nessa fra
se de MONBEIG. concluímos que a abordagem que propomos é bastante váli 
da para um trabalho de Geografia. 

Além disso. procuramos. com essa dissertação. estudar um dos 
mais aflitivos problemas da atualidade e assim contribuir. ainda que 
modestamente. para seu conhecimento. e cooperar com outros setores 
profissionais na busca de soluções. Também aqui cabe citar MONBEIG 
quando diz que o campo da geografia urbana é particularmente prppício 
ao trabalho conjunto de diversas formações de pesquisadores. como ur
banistas. socióloaos, economistas e mesmo historiadores. além do geó
grafo -- que. nesse caso. poderá aplicar seus trabalhos de síntese (16). 

Propomo-nos, nesta exposição. a responder aos seguintes pro-
blemas: 

quais foram os padrões de mobilidade na Região e seu de
senvolvimento até hoje; 
qual a influência dos fatores geográficos nesse desenvol 
vimento; 
quais as conseqliências dos diversos padres de mobilidade 
na ocupação. e na organização do espaço da RMGSP 

E. dentro dessas proposições gerais. pretendemos verificar ' 
com mais profundidade a validade de algumas hipóteses restritas l mobi 
!idade em si (como fato geográfico). Essas hipóteses derivaram de lei
turas e observações ocorridas durante a preparação do plano deste estu 
do. São elas: 

( 13) 

( 14) 

115) 

( 16) 

as causas da mobilidade na RMGSP sao semelhantes às das ' 
demais metrópoles do mundo; . 
a proporção .da mobilidade pendular é alta. em relação is 

-SAGMAC - Puql.Ú.6a. da. ~tltutwLa. LJ)(.bana. da. AglomeJr.a.ção Pauli-6.ta - 1957 
-P411 - Plano LJ)(.ba.nl.6:tlco Bâ-6.lc.o - 1969 
-PMtn - P.t.a.no Me.tJtopo.tlt.a.no de Vue.nvolvhnen.to Integltad.o - 1970 
-PAITT - P){.Og!Ulma. de Aç.ão Imeclla.t.a. de T.1Lttn6polf.U. e. TJr.á6eso - 1971 
-Plano VOXZADIS - 1965 - Puql.Ú.6a. do Me.tltÔ do R.lo de JaneÀ.Jr..o - 1961 
-Puql.Ú.6a. Ponte TUo-NUeAÕi.. - 1968 - CeJtc.a de 11 pl.ano.6 t. utudo.6 >r.e.tLllzado.6 enVt.e 
1964 e 1972 em Belo Ho!U.zonte, PoJtto Aleg){.e,CUILlt.lba.,Sa.tva.do>r.,Recl6e,FoJr.;ta.teza. t 
Se.têm (BARAT,JOSEF - ob!ta. cli:a.da. - pg.24) 

-MONBEIG, PIERRE - Novo.6 ~tudo.6 de Geog1ta.6-i.a. Humana. Blta.6il.ei.M - Ed.EWUJpa. - SÕ.o 
Paulo - 7957 - pg.9 

-MONBEIG,PIERRE - ob1ta. c.U:ada. - pg.23-24 



demais. a exemplo do que ocorre em outras metrópoles de á 
reas subdesenvolvidas; 
a mobilidade pendular é feita principalmente em direção ' 
centrípeta-centrífuga; 
houve realmente aumento das distâncias e dos tempos de ' 

percurso médios; 
os tempos de viagem estão relacionados com os níveis de ' 

renda da população; 
os meios de transporte atuais (modernos ônibus e automÓv! 

is) apresentam maiores velocidades que os do passado (vef 
culos de tração animal. bondes e ônibus antigos). apesar 

das dificuldades apresentadas pelo trânsito de hoje; 

está havendo substituição dos meios de transporte coleti 
vos para o individual; 

na mobilidade pendular é comum o uso de diversos meios de 

transporte por uma única pessoa; 
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o sistema viário é fator importante no tipo. no volume e ~ 

na qualidade da mobilidade; 
-- a taxa de mobilidade utilizando meios de transporte tende 

a aumentar. 

Para a compreensão geral do tema. descrevemos sucintamente ' 
alguns aspectos da mobilidade: conceitos. formas. causas e evolução his 
tórica. Abordamos também alguns aspectos da geografia física e humana' 

da Região. mas só na medida em que se relacionam com a mobilidade (sem 
nos determos em considerações profundas sobre a matéria. para não fugi! 

mos dos objetivos propostos). 
O estudo dos meios de transporte também foi feito de forma ' 

sucinta. sem aprofundamento em aspectos técnicos. visando apenas a apr! 
sentar elementos para o entendimento da mobilidade espacial. 

O exame dos principais aspectos da mobilidade -- volume. for 

mas. modalidades. distâncias. distribuição. direçÕe$. horários. tempo ' 
de percurso e custo foi feito no nível que acreditamos desejado 

para um trabalho de Geografia. A fim de explicitar os vínculos entre a 

mobilidade e a ocupação e organização do espaço da Região. descrevemos 

esses fatos em grandes linhas. procurando relacioná-los com alguns mo
delos teóricos (como o da localidade central e os de organizações in -

ternas concêntrica. setorial e polinucleada) e com os processos de des 
centralização. desconcentração e sucessão. 

A existência de poucos dados a respeito. e sua diversificação 
quanto a fontes. períodos. escalas. apresentações e conceitos dificul -

tou o estudo. prejudicando a análise de certos aspectos. aas foi sufic! 
ente para uma abordagem ao nível desejado. 



II - METODOLOGIA 

Para a execução deste trabalho. recorremos l seguinte linha 
de abordagem: 

1 -levantamento bibliográfico; 
2 -coleta de dados secundários. de dados estatísticos e in-

formações congêneres; 
3 -coleta de dados primários com entrevistas pessoais; e 
4 -observações do autor. 
O levantamento e a leitura de mais de 310 livros e documen

tos mostrou ser pequena a bibliografia teórica sobre a matéria.' A maio
ria deste material. no entanto, nos foi Útil por estar ligada de perto a 
problemas correlatos ao tema em estudo. 
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A coleta de dados primários se deu na fase inicial do trab! 
lho. quando ainda não dispunhamos de nenhum material sobre a mobilidade. 
e foi feita com base em uma pesquisa-piloto de 1969 e entrevistas em r! 
sidências nos subdistritos de Vila Madalena e Pinheiros. Nossa finalida 
de, então. era levantar hipóteses para o estudo (17). 

As observações pessoais se deram por meio de visitas a todos 
os municípios da Região, inclusive aos locais que mais informações pod~ 
riam fornecer. como centros e áreas indústriais, comerciais e residenci
ais •. estações rodoviárias e ferroviárias, vias públicas e outros pontos 
importantes. 

Também o material proveniente da coleta de dados secundários 
mostrou-se bastante problemático, com muitas lacunas e diversificação no 
tocante a anos, áreas e formas de apresentação. Por outro lado. sempre ' 
foi difícil a coleta desses dados, apesar de percorrermos um grande nÚm! 
ro de Órgãos que deveriam dispor deles. As exceções a isso foram o METRO 
e a EMPLASA, que sempre se mostraram solícitos e nos forneceram precioso 
material. 

Todo o material coletado foi criticado e selecionado pelo au 
tor e eventuais colaboradores, procedendo-se aos cálculos necessários. 1 

nos quais foram ut~lizados apenas teêni.cas estatísticas simples. por achar 
mos suficientes para o fim em vista. Preparamos também alguns gráficos e 
mapas. e aproveitamos outros já existentes. 

Para a delimitação da área de integraçio da Região. utiliza
mos a téc~ica empreg~da por DAVIDOVICH e LIMA (18) e também nos ba•eamos . 
nos conceitos emitidos por FAISSOL (19), TOLOSA (20) e SEMPLE e GAUTHI 
BR (21). 

( 771 

( 711 
( 19 I 

(201 

(f11 

-O «ld:.oJt. lle.a.llzou 69 u.t.Aev-Ut:Jui pe1>.60W, com pe.Jtgun.ta.6 ve.Jt.4a.ndo .6ob1te. mobW.
da.de da. 6am1.Ua no dia aAf:eJLio1t. 

-OAVIVOVITCH,FANY RACHEL e. LIMA,OLGA MARIA BUARQUE VE - obJta cltado. - pg.10 
-FAISSOL,SPIRIVIÃO - "Re.g.lõu Nodo...úi Func.lona..ú.: At.gWUi ComULtÍJúo.6 CoKC.~ 

e. Me.todol..Ôg.lc.o.6" .ln RBG-nQ 1-ano 37 - IBGE - 1Uo de. JaneÁ.Jr.O - 1975 .. pg.16 4 19 
-TOLOSA,HAMILTON,C-. - "PÔlo.6 de. Ctuci.men:to: Te.olLia. e. Pol.ltlC4 Ec.onôm.lC4" .út Pla. 
ne.jame.nto Reg.lona..t-MUodo.6 e. ApUc.a.ç.ã.o a.o CtUo BluuU.eiJr.o - lPEA nQ I - ra:õ de.
Janwo - 1974 - pg.191 a. 234 

-SEMP LE, R. K. t GAUTHI ER, M. L. - "A 1 de.nt.l6.ú!a.ç.ão do.6 PÔlo.6 de. Ou envo.tv.únuito KO 

~pa.ç.o Geoglf.á6.ú!o: O CtUo de. sã.o Pau1.o-8Jt.a.6U." - MWdo.6 em Q.uu.tão n9 J - USP 
- São Paul.o - 1971 



No estudo das funções, consideramos como unidades cada mu

nicípio da Reaião; particularmente para o de São Paulo, consideramos ' 

01 distritos e subdistritos. Baseados em PIERRE GEORGE (22) e DERRUAU 

(23), utilizamos os métodos de HARRIS, de Necessidade Mínima de ULLMAN 

e DACEY e o de Duplas Taxas de PINCHEMEL e CARRI~RE (24), sempre nos! 

tendo aos dados gerais por setores de atividades, sem detalhes, em vi! 

ta de falta deles nos níveis desejados. 

Para a determinação dos números de passageiros, tivemos os 

problemas já salientados, sendo a falta de dados de muitos anos o que 

acarretou maiores dificuldades na formação das séries cronológicas. I! 

so nos obrigou a procedermos a estimativas quando dispúnhamos de dados 

de anos próximos; quando não, deixamos a série incompleta. 

Quanto aos automóveis, os dados existentes se referem qua

se sempre a frotas - portanto, projetamos os dados sobre o número de ' 

passageiros transportados por veículos por dia e por ano encontrados ' 

em pesquisas anteriores em São Paulo, comparando-os com os do Rio de ' 
Janeiro e ainda com os de outros países (25). 

Para a estimativa da evolução da mobilidade pendular, re -

corremos aos pouquíssimos dados existentes da população trabalhadora e 

escolar (26). 
Para o exame da mobilidade no tocante a tipo, distincias, 

distribuição espacial, direções, ciclos e tempo de percurso, recorre~ 

mos aos três únicos estudos existentes sobre isso: VOCI, ano 1940, M~ 

trô em 1968 e Emplasa em 1977, Devido a isso, a comparaçao da evolu 

çao e feita apenas para esses períodos (27). 

Para a análise da ocupação da Região, por falta de estatÍ! 

ticas e outras informaçes suficientes, recorremos a transcrições de ci 

tações de autores que também estudaram o assunto. 
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( 22) -GEORGE' PI ERRE - "Ge.ogJUtóia UJr.bana" Ed. Mi..el - &vtc.elona - 1961 - pg. 21 o 4 t" 
(23) -VERRUAU,MAX - "Geog}(.(16.út Humana II" - Ed.PJr.ue.nça - U6boa · 1973 - pg.214 a 216 

(24) -VERRUAU,MAX - ob}(.(l c1..ta.da. - pg.214 
-ULLMAN,EVWARV y VACEY,M.F. - "El M'itodo de. L~ Ne.c.uid.a.du M.úii.m~ e.n e1. Eli~o 

de. la B~e. Ec.onômic.a. UJr.ba.na" in Cl~.6i6ic.a.çcio Funcional ~ Cid.a.du - Te.d.o4 84-
4.lc.o4 nQ 2 - I rt4.t. Panam. de Geog1Ut6.út e Hi4tóJr.-ia · R.lo de. Ja.ne.lM - 1969 -pg. 23 a 
44 

-PINCHEMEL,PHILIPPE e. CARRitRE,FRANÇOISE - "Funçõu Bana.i.4 e. Elipe.c16.l~" - Te.d.o4 
&ú.lc.o.6 nQ 2 - I rt4.t. Pa.nam. de Geog}(.(16.út e. Hi.6.tÕJr.-ia - R.lo de. Janwo - 1969 - pg. 59 
a 75 

(25) -PUB-vol.4 - pp.113 
-VOCI,ANTONIO ' lt e. RUVOLFFER,BRUNO - ''O f}[.(ln6poJr..te Coletivo na Cid.a.de. de. Scio Pau.lo" 
-vol.I e. II - Ed.PJr.e.6.Mun.lc..S.Pau.lo - São Pau.lo - 1942 

-BARAT,JOSEF - "ElitJudwta. Me;OtopoUta.na e S.i.4.tema de. T!Utn4poJr..te. - Elitudo do C~o 
do R.lo de. Ja.ne.lM - IPEA - 1915 - pg.179 e. 231 

-PASrORHJO ,STEFANO VI - "La C..úlc.ola.zione. Vúc.olalte. d.l M-Uano a.l Maltg.úú del. Ce.ntlto 
S.toM.c.o" .ln Le. Stli.a.de-ano XLVIII-nQ 12 - 1968 - pg.630 

-JUHNKE, KOlIS JURGEN - ''A. E6iúênc.ia. d~ Fe.Mov~ no T1tt1n4poJr..te. Me.tJr.opoUtano" -
Ed.EdgaJr. - São Pau.lo - 1968 - pg.130 e. 799 

(261 -Ce.n.604 Ve.mogJr.â6-l.c.o4 de 1'934, C~o.6 Elic.olaltu de. 1920 e 7977 e. Puqui4a O/V - EM_ 
PLASA - 7 977 

(27) -VOCI ,ANTONIO LE e. RUVOLFFER,BRUNO - "O T!Utn4poJr..te. Coletivo na C.ldade. de. São Paulo" 
-vol.1 e. II - Ed.PJr.e6.Mun.lc..S.Pau.lo - 1942 

-Puqui4a. Me;Otô - 1967/68 
-EMPLASA - Puqui4a. 0/V - 1977 
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Para a determinação da hierarquia e da centralidade, além 
de utilizarmos os próprios valores da mobilidade (28), aplicamos os m! 
todos de ARNOLD, de CHRISTALLER e da Soma das Funções (29), com algu -
mas adaptações, devido à falta de dados. Assim é que, para o município 
de São Paulo, onde usamos como 1.D'lidades os sub-distritos e distritos, u
tilizamos dados de expedição de telex (em vez de número de telefone co
mo preconiza a fórmula original). Além disso recorremos aos conceitos ' 
de CLAVAL (30), BONETTI (31), GARNER (32), BRIAN BERRY (33) e OLSSON(34) 
e estudos de SEGADAS SOARES (35). 

Para o exame da organização do espaço da Região, utiliza -

mos os modelos de estrutura interna, segundo as observações de GARNER 
(36) e de SCHNORE(37) como também os de ecologia humana de HOYT (38), 
e sucessão, concentração citados por McKENZIE (39) e aplicados no Rio 
por uma equipe do IBGE (40). 

~~~~~~~~~--~--~~~~----....-..,.,,...-~~~~~~ 

l 28) - LANGft.181.lCH, JLJERGEN RI CHARV - ''011.go.niza.ç.4.o Ullba.na do E.6.ta.do de. Siio Paulo A~a.
da. peh C.lli.c.uiaç.ã.o de. 0n.{.btUi In-teJUnun.{.úpa.ú" .út BG-a.no f9-nQ f79 - I8GE - 1910 
- pg.26 a 52 ~ 

-BERNARVES, LYSIA MARIA CAVALCANTI - "I nteJLUga.ç.ã.o do.6 Nú.c.leo.6 Popula.c.iontú6" .ln 
BG-a.no 28-nQ 210 - IBGE - 1968 - pg. 21 a. 38 

-CORREA,ROBERTO LOBATO e TEIXE1RA,MARLENE P.U. - "CV!.c.uhlç4o 1nteM1wúúpal de. p_ 
n.{.bu.6 e. S.útema.6 de Loc.ali..da.du Cent.Jr.a..l6: Um Tute." ,ln BG-a.no H-nQ 246 - 1975 
- pg.17 a. u 

(29) -FERRARI,Cl:LSO - ''CWL6o de. Planejamento Mun.{.upal 1nteg.1u1do" - Ed.P.lone.lli.a. - Sã.o 
Pauto - 1 9 77 - pg • 7 8 3.,. 7 8 4 

-LOYKASEK, VAWVA SHVIA - "Uma deõin.{.ç.ã.o E.6tJlt:16ti.c.a da H.leJtaJLqu.la UJLba.na." .ln RBG 
-a.no 34-nQ 3 - IBGE - 7972 - pg.156 a 167 --

-1XIARTE,HA1VINE VA SILVA BARROS - 'A C.ldade do Ri.o de Ja.nel.Jr..o: Ouc.e.ntJrallza.ç4o da.6 
a:t.lv.ldadu TeJr.c.-iÂlr.-úU. 0.6 Centllo.6 Funuona..i.6" .ln RBG-ano .56-nQ 1 - 18GE - 1974 -
pg.81 a. 88 -

-ROCHEFORT,M1CHEL - "Um Mê.todo de Puqu.úa.6 dJUi Funçõu Co.JuJ.de.IW,ti.c.a..6 de. umo. Me
.tJr.Õpote Reg.lonal" .ln BG-a.no 26-nQ 198 - IBGE - 1967 - pg.11 a. 15 

(30) - CLAVAL,PALJL - ''La Te.o!Úa de lo.6 LugtVLU Ce.n.tJt.o.lu" .ln Te.do.6 84.6,tc.o.6 n9 1 - 1Yl..6t. 
Panam.de Ge.og1t..H.l.6t. - Ri.o de Ja.nwo - 1968 - pg. 79a. 46 · 

(37) -80NETT1,EL1SEO - "ATeo.JU.a. da.6 Loc.ai..ldadu Ce.ntlur.ü Se.gwulo W.CHJUSTALLE'R t. A.LO
SCH" .ln Tedo.6 Bcú.lc.o.6 nQ 1 - IY1..6t. Panam.Ge.o"g11..H.l.6t. - 1Uo de. Ja.nel.Jr..o - 7961 - pg. 
7 4 7) 

( 32) -GARNER, B. - "Modei.o.6 de. Ge.og1t.a.6,{.a l.111.bana. e Loc.a.Uza.ç.ã.o de. · Povoa.ç.õu" ~ Mode.lo.6 
Sôc..lo-Ec.onôm.lc.o.6 em Geog.1u16.la. - Ed.USP - São Pau.lo - 1975 - pg.124 ,a.142 

. 1 

(H) -BERRY,BRIAN - "Cldadu como S.útema.6 dentM de S.útema.6 de. Cldadu" ln Ullbo.niza.
çã.o t Re.g.lorutli.za.çã.o-Rel.a.ç.Õu com o Vue.nvolv..imento Ec.onõm.lc.o- I!GE -=ltio de. Ja.
ne.Vto - 1974 - pg.28 a. 44 

(34) -OLSSON,GUNNAR - "S,l,6tema.6 de Loc.a.Udadu Ce.n.tJut.l.6, InteQJt.a.çã.o E6pa.cla.l t P1toc.u
.60.6 E6toc.â.6Uc.o.6" ,ln LJ1t.ba.n.{.za.ç.ã.o e Re.g,iona.Uza.ç.ã.o-Rehçou c.om o Ouenvotv..ime.nto 
Ec.onôm.lc.o - IBGE -~o de Ja.nel.Jr..o - 7974 - pg.f61 o. 197 

(3S) -SEGAVAS SOARES,MARIA THEREZINHA VE - "A O~o.niza.çã.o InteJr.na dlL6 C.ldadu !luuU.ei
dJUi ~e.gundo .6tu E6tá.g.lo de. Vuenvolv,lmento' ,ln 8G -a.no 2.1-nQ t03 - IBGE - 1968 -
pg.16 a. 93. -

(36) 
(37) 

(38) 

139) 

( 40) 

-GARNER,B. - ob1t.a citada. - pg.124 o. 142 
-SCHNORE, LEO F. - "Sob1t.e a. E.6.tJr.LLtwta. E.6 ~CÁ.a.t da.6 Cldadu n4.6 Owu Amêiúc.a.6" ht 

E6t.u.do de UJt.bo.niza.ç.ã.o - Ed.P.lone.lli.a. - Sio Pauto - 1975 - pg.320 o. 329 

-HOYT, HOMER - "Ce.ntJu1Uza.ç4o e Vuc.e.ntJt~zaç4o Utba.nai' .ln E6tudo4 de. Ec.olog.la. 
Humana. -Vot.VJ-TOltlo I - Ed.Ma.Jr.ti.Yl..6 - Sa.o Paulo - 1945 - ~.263 o. 215 

-Mc.KENZIE,ROVERICK V. - "Ma-t.êlr..la-Objeto da. Ec.otog.la. Humana' .ln E.6.tudo.6 de Ec.o!E_ 
9.la. Humana. - Ed.Mallt.ln.6 - Sã.o Paulo - 1945 - pg.43 a. 52 

-BELOCH,EVITH G. e PEREIRA,MAR!A CRISTINA V. e RENN0,NINA THEREZA PEREJ~ - "0! 
P1toc.e..6.60.6 de. 01t.ga.n-i.zo.çã.o E.6pa.CÁ.a.t da. Cidade: Apti.c.o.ç.ão de. Conce.LtoA Tt.0Jrl.c.04 o. 
M.e.o. Ce.ntlta.l do R.lo de Ja.nwo" .ln BG-a.no 34-NQ 249 - IBGE - 191' - pg. 5 tt 19 
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1 - CONSIDERAÇOES PRELIMINARES SOBRE A MOBILIDADE ESPACIAL 

1.1 - Conceituação da Mobilidade Espacial 

Pretendemos estudar, neste trabalho, todas as formas de desloca 

mento espacial da população que ocorrem na Região Metropolitana da Grande 
São Paulo: tanto as que utilizam algum meio de transporte, como as reali

zadas a pé. A quantificação destas Últimas, devido a suas características, 

é.sem dúvida. pouco precisa (41). 
BEAUJEU-GARNIER também chama a mobilidade espacial quotidiana de 

"movimentos diários", "movimentos de vaivém" ou ainda de "commuting", e a 

define como o movimento entre o local de residência e o de trabalhi}Para 

esta autora o termo inglês "commuting" aplica-se apenas aos movimentos que 

apresentem as três características seguintes: apreciável extensão, uso de 

meios de transportes mecânicos e certo grau de convergência (42). Pores

ta definição, verifica-se que BEAUJEU-GARNIER não considera as mobilida -
desde pequenas extensões, nem as feitas a pé e nem as sem direções conver 

gentes, e tampouco as que têm outros objetivos que não o trabalho. DERRUAU 
cita as expressões "migração alternante" e "movimento pendular", achando ' 

que a Última esta mal empregada, porque esssa migração tem duplo estacio

namento, no local de trabalho e no local de residência. ~ diferente,porta!l. 

to, do pêndulo, que tem um movimento contínuo (43). 

JUHNKE inclue no que se chama de "transporte pendular geral" ta!!! 

bém o dos estudantes e aprendizes, ou seja, todas as pessoas em formação ' 

profissional (44); além disso, separa o tráfego pendular em dois subgrupos 

no tocante ã distância: o de curta distância, limitada a 50 km, e ~ de lo~ 

go percurso, com distância superior àquela. 
e!elo exposto, podemos dividir a mobilidade quotidiana da popula

ção em dois grandes grupos, a "commuting" (que preferimos chamar de "pendu 

lar") e a "não-pendular". A primeira realiza-se entre o local de residência 

e o de trabalho, e seu retorno, e tem características próprias no tocante 

a distâncias, meios de transporte e direção; e a segunda, entre o local de 

residência e as demais atividades, com características pr8prias para cada 

(411 -A EMPLASA (Emp-'LUa. MevwpoLU:Jma. de Planejamento da. GIUVl.de Sã.o Paulo S.A.1 tt4 
lle.cen-te. Puqui.6a. 0/V-l.977, utabelec.eu. a. futâ.rr.CÁil mZn..ima. de SOO m de duloc.a 
me.n;to a. p'i., pall.il a. muma. .tiell .lrr.ci.u1da. c.omo uma. 6oJtma. de mobilidade.. 

(421 -BEAUJEU-GARNIER,JACQ.UELINE - "GeogJLa.6.út da. Popu.l.aç.ã.o" - Ed.Na.clonal e. Ed. CÚ1 
USP - 1971 - pg.297 

(431 -'DERRUAU,MAX - "GeogJLa.6.út Huma.rr.a."-2Qvol-II - Ed.PILe..tienç.a. - lliboa. - 1973 - pg. 
249 

li 

(44) -JUHNKE,KLAUS JURGEN - "A. E6iciênc..ia da..ti feMovia..6 no TIUVl..6po!Lte. MetJr..opolUa.rr.o" 
- Ed.E.Blllc.hell e Ed.USP - São Pau.lo - 1968 - pg.208-209-219 
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caso. Consideraremos apenas a mobilidade a curta distância. visto a outra 

praticamente não existir, na RMGSP. 

:.J. primeira. por seu grande volume, ocorrência diária.horário f! 
xo e percurso pré-determinado, é a principal forma de deslocamento.e tam

bém a principal causadora dos congestionamentos nos horários de "picos" 

(primeiras horas da manhã e Últimas da tarde). A segunda, por apresentar 

menores volumes e ocorrências, e horários e percursos mais difusos, acar

reta menos problema?. 
BEAUJEU-GARNIER cita grandes distâncias percorridas pelo movi -

mento pendular, corno a de parte dos trabalhadores das minas de carvão da 

Bélgica e Alemanha que chegam a 95 km, a de trabalhadores em Londres que' 

chegam a 110 km e alguns casos na Baviera que atingem 135 km (45). 

Apenas pequeníssima parte da população da Região estudada mora 

tão perto de seus locais de trabalho que pode ir até eles de bicicleta ou 

mesmo a pé. sendo a mobilidade pequena. apenas local. 

BEAUJEU-GARNIER, analisando as principais zonas de mobilidade ' 

pendular, diz que: "No mundo, as áreas industrial e tecnicamente mais de

senvolvidas são também aquelas em que o 'commuting' diário se acha mais ' 

desenvolvido. Todas as grandes metrópoles exercem poderes de atração no ' -
suprimento de mão-de-obra, mas existe, além disso, grandes áreas -- as 

grandes conurbações industriais -- onde os movimentos diários estão inevi 

tavelmente entrelaçados e convergem para vários centros que concorrem pa

ra a conquista do elemento humano" (46). E, continuando, cita alguns exem 
plos: 

-- Alemanha Ocidental, onde, em 1950, cerca de 3 200 mil pesso

as trabalhavam fora da comuna em que residiam; 

-- Bélgica, com 40% da população operária empregada fora da co

muna de residência; 

-- França, onde mais de 2 milhões de indivíduos trabalham fora 

da comuna de residência, sendo que 655 mil viajam diariamente a Paris, ' 

representando ~3,2% da população que trabalha nesta cidade; 

-- Reino Unido, principalmente na bacia de Londres. onde chegam 

até trabalhadores residentes na Costa do Canal; 

-- URSS, onde cerca de 1/3 da população ativa dos subúrbios de 

Moscou trabalha no centro, cerca de 20% dos mineiros de Dornbas residem fo 

ra da area de mineração, e ainda 48% dos trabalhadores de Kramotorsk vêm 

de fora, o mesmo acontecendo com ~3% dos trabalhadores de Voroshihograd: 

-- América do Norte, onde em trinta grandes cidades de mais de 
400 mil habitantes, num total de 15 500 mil trabalhadores, cerca de 23,3\ 

destes vem de fora, sendo as cidades com participação mais elevada as de 

Cincinati. Minneapolis e Kansas City com 34%, Filadélfia com 22\, Chicago 

com 19% e Nova York com 9% (os que vêm de fora da aglomeração) ou 55\ (se 

considerados os que entram na ilha de Manhattan). 
(451 -BEAUJEU-GARNIER,JACQUELINE - ob!Ul c.Lta.da. - pg.298 
(46) -BEAUJEU-GARNIER,JACQUELINE - ob!Ul c,lt.ada - pg.306 a 310 



[Àtualmente, em todas as grandes cidades do mundo, há uma in

tensa mobilidade espacial, sendo mesmo uma das vantagens da metrópole 
a facilidade com que se pode mudar de emprego sem necessidade de mudar 

de residência. 

Ã mobilidade para o trabalho acrescenta-se a mobilidade para 
estudos, compras, serviços e lazer, cujo ritmo também vem aumentando,' 
apesar do surgimento, motivado pela política governamental de muitos ' 
países, de centros comerciais e de prestação de serviços, estudo e la

zer, junto às comunidades e bairros da periferi~ 

1.2 - As Formas da Mobilidade Espacial 

-10 

BEAUJEU-GARNIER (47) considera os sete seguintes tipos de mo
bilidade pendular: 

19 -o do morador da zona rural que, por falta de trabalho su

ficiente em seu local de residência, trabalha parte do ano na cidade, ' 
em ocupação urbana (forma muito comum nos EUA e na França); 

29 -o do trabalhador urbano, operário ou artesão, que, moran
do em pequenas localidades, é atraído pelos centros maiores, próximos, 

por razões de melhores salários; 
39 -o de esposas e filhas de operários mineiros que nao encon 

tram serviço em seus locais de residência, onde trabalham seus maridos' 

e pais, e então se deslocam para áreas próximas, onde possam encontrar 
trabalhos femininos (muito comum no Norte da França, Gales do Sul e Nor 

deste da Inglaterra); 
49 -o da população recém-emigrada que reside na periferia e 

que se desloca para o trabalho em outras áreas da cidade; 
59 -o da população que preferiu deixar o centro da cidade e ' 

ir morar nos subúrbios, fato este bastante comum nos EUA, onde pratica

mente a metade da população urbana reside nos subúrbios; 
69 -o do "cornmuter" inverso, ou seja, da população que reside 

no centro e vai trabalhar na periferia; 
79 -o dos "commuter" de alta classe, formado pelos homens de 

negócio, administradores ~ intelectuais que, pelas características de ' 
suas profissões, podem ter seus locais de residência distantes de seus 

locais de trabalho. 
(jARAT lembra que, nas áreas metropolitanas norte-americanas. 

existem três padrões básicos de viagem residência--trabalho--residência: 
a) - habitante com níveis de renda alto e médio que provêm dos 

espaços periféricos e suburbanos demandando os espaços 
centrais (profissionais liberais, funcionários do setor ' 

(47) -BEAUJEU-GARNIER,JACQUELINE - ob!Ul cÁ-t4da. - pg.303-306 



-11 

terciário. etc). Tal movimento é denominado "commuting•·•; 

b) - habitantes com níveis de renda baixos que moram nos esp! 
ços centrais e demandam a periferia para seus trabalhos 

em indústrias (movimento pendular identificado corno "re

verse cornmuting"); 

c) - habitantes com diversos níveis de renda que moram na peri 

feria e demandam pontos situados na própria periferia, e~ 
mo resultado de um processo de descentralização das ativi 
dades terciirias (48j. 

'BARAT considera corno padrões básicos de viagens em nossas ire

as metropolitanas metropolitanas, as seguintes: 
a) - habitantes com níveis baixos de renda que provem dos es 

paços periféricos ou suburbanos em demanda dos espaços ' 

centrais ou outros pontos periféricos (operários, traba

lhadores em construção, sub-empregados urbanos, funcioná 

rios menos qualificados do setor terciirio); 

b) - habitantes com níveis de renda médios e altos que habitam 
os espaços centrais e demandam as zonas de serviços (pro

fissionais liberais, funcionários qualificados do setor ' 

terciário, etc.l 
Para o caso da Região de São Paulo, nos interessa apenas alguns 

dos tipos citados por BEAUJEU-GARNIER, ou seja, o quarto tipo, constituí

do pela população recém-emigrada que se estabelece na periferia, o segun

do e quinto tipos, que são os da população que mora nas pequenas localida 

des da periferia ou nos subúrbios e trabalha nas porções centrais da cida 

de de São Paulo ou de outras da Região. 
Secundariamente também encontramos o sexto tipo, que é o do 

"commuter" inverso (que mora no centro e trabalha na periferia) e o séti_ 

mo tipo, que é o dos "cornrnuter" de classe alta. Ainda podemos encontrar 

alguns casos do primeiro tipo, que, na Região considerada, devido às di-· 

ficuldades de transportes, tendem a ser raros. 

Em resumo e por ordem de importância, estes são os tipos que ' 
predominam na Região: 

1) - a população de alta, média e baixa renda que mora e traba 

lha nas porções centrais; 

2) - a população de baixa e média renda que mora nos subúrbios 

_e em loc~lid~des da periferia e trabalha nas porç5es cen

trais; 

3) - a população de baixa e média renda que mora e trabalha ms 

subúrbios e localidades periféricas; 

4) - a população de alta, média e baixa renda que mora nas por

çoes centrais e trabalha na periferia 

(48) -SCHREIBER GATONS e CLEMMER cltado pO!r. BARAT,JOSEF - "E~tJw;tuJut Mwopo.u.t.ana. t 
S..ú.tema. de T.lf.a.n6poJr..tu: ~.tu.do do ca.60 do Rio de Jane.1.Jr.o" - IPEA nQ 20 - 1915 -
pg.18-20 
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S) - a população de alta renda que mora em localidades da p~r! 

feria e trabalha nas porções centrais. 

~a Região de São Paulo as migrações pendulares a grandes distân 
cias têm importância considerável, 'principalmente pela grande deficiênc! 

a de transporte. Na Regiã~ apesar das distâncias percorridas chegarem at~ 

a 96 km (Salesópolis), cerca de 50% da mobilidade quotidiana ocorrem na ' 

porção central do núcleo, a uma distância máxima de 10 km, e 0111ros 35\ 

(perfazendo 85\), na periferia próxima desta, i ·1ist~ncia máxima de 20 k~ 

a partir da Sé (49~ Em Paris, cerca de 82% de população ativa viajam uma 
média de 6 km quando vêm dos subúrbios ou de 3 a 4 km quando vêm de den -
tro da própria cidade (50). 

No principal núcleo da Região, cerca de 67% dos deslocamentos ' 

feitos em 1977 a partir das residências foram pendulares: 53% para o tra

balho e 14% para a escola (51). 
Em resumo, para o nosso trabalho, consideraremos as seguintes ' 

formas de mobilidade espacial, com ênfase na pendular: 

QUADRO 1 

FORMAS DE OBJETIVOS A PARTIP DISTÂNCIAS MEIOS DE 
K)BILIDADE DA RESIDENCIA TRANSPORTES 

pendular trabalho/escola curta - . mecan1cos 
não-pendular trabalho/escola local .. 

a pe 
não-pendular compr~s/s6cio-re curta - . mecan1cos 

creaçao 
não-pendular compr~s/sócio-r~ local .. 

a pe 
creaçao 

(49) -EMPLASA - PuquL!>a 0/V-- 1977 - Ruu.Ua.do.6 Pll.eLimbtaJLU 
(50) -BEAUJEU-GARNIER,JACQUELINE - ob11.a CÁ;t.a.da - pg.300 

(57) -EMPLASA - Puqulóa O/V - 1~z7_ Ruu.Uado.6 Pll.eLiminaJLU 

DIREÇOES 

pontos fixos 

pontos fixos 
pontos dispersos 

pontos dispersos 



2 - AS CAUSAS DA MOBILIDADE ESPACIAL 

2.1 - No Mundo 

(1_considerável mobilidade espacial que conhecemos nos dias de 

hoje, com os grandes deslocamentos quotidianos, principalmente pendula
res, de vultosas massas de população, só surgiu com a formação das gra~ 

des e médias cidades, ocorridas após a Revolução Industrial, com o sur

gimento da máquina, alimentada primeiro pela água ou pelo vento, depois 

a vapor, e posteriormente por combustíveis ou eletricida~ A maior ex

pansão se deu sobretudo a partir dos fins do século XIX, com o advento 

da eletricidade (52). 

Estimativas mostram a seguinte evolução da população urbana ' 

mundial a partir do século XIX: 

TABELA 2 

PORCENTAGENS DA POPULAÇÃO EM CIDADES DE: 

5 000 a 100 000 
ANOS 100 000 e mais 

Habitantes Habitantes 

1800 3,0 1,7 
1850 6,4 2,3 
1900 13,6 5,5 
1950 29,8 13,1 
1960 31,6 20,l 

FONrE:LAMPARD,ERIC.E. -"Aspectos Históricos da 
Urbanização" in Estudos de Urbanização 
- pg.492 - citaçao proveniente de estima 
tiva de KINGSLEY, DAVIS e HILDA HATZ GOL-:
DEN 
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(!_EAUJEU-GARN~ER (53) cita corno principais causas da existência 

de uma extensiva mobilidade espacial nos grandes núcleos urbanos os se -

guintes fatores: 

facilidade _de transporte; 

-- aus~ncia de \1rna política coordenada das autoridades no to ... 

cante a um melhor relacionamento entre os locais de moradia e de traba -
lho; 

(52) -HAUSER,PHILIP M. - "LJ![.baniza.ç.ão: Vtit.a. GeJLa.l" .ln E.6:tudo.6 de. LJJr.ba.nüa.çti.o - Ed.Pio 
ne.,ll[.a. - São Pauto - 1975 - pg.2 ~ 

(53) -BEAUJEU-GARNIER,JACQUELINE - obl[.a. ci.-t.a.da. - pg.300-303 



-- instalação de fábricas, por parte dos empregadores, em cer 

tos locais, de modo a atrair a mão-de-obra existente em seu perímetro; 

-- escolha (em geral forçada), por parte do trabalhador, de ' 
um local de residência distante do local de trabalho; 

-- necessidade da escolha de certos empregos distantes do lo
cal de residência. 

Podemos ainda acrescentar outros fatores: 

a expansão espacial dos núcleos urbanos; 
o desenvolvimento de melhores padrões de vida por parte da 

populaçãiJ 

Sobre a facilidade do transporte como causa do aumento da mo
bilidade espacial, BEAUJEU-GARNIER mostra que os trens de subúrbios pa
risienses, em 59 anos, duplicaram sua velocidade, quintuplicaram o núm! 

rode lugares e aumentaram nove vezes o número de viagens. E conclui que 

não é, na realidade, o crescimento das facilidades que tem condicionado 
o movimento diário, mas sim o inverso (54). 
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Sobre a ausência de urna política coordenada no tocante a um rn! 
lhor relacionamento entre os locais de moradia e os de trabalho, BEAUJEU 
-GARNIER diz que: "Em quase todos os países ocidentais o surto de desen
volvimento industrial foi seguido, somente após longa demora, de um pla
no para o desenvolvimento das cidades" (55), o que não acontece nos paf

ses socialistas, segundo palavras de P. GEORGE: "A partir de 1930, na URSS 
se construíram, conternporaneamente, residências para operários e equipa

mentos de serviços indispensáveis para a vida de cada dia" (56). 
6utra importante causa de mobilidade é a localização de empre

sas em pontos que possam atrair a mão-de-obra residente não só nos arre

dores corno em áreas distantes. Nas metrópoles, a tendência é de as gran

des indústrias se localizarem na periferia e atraírem mão-de-obra local 
e de áreas distantes, enquanto as pequenas indústrias e empresas do se
tor terciário tendem a se localizar nas áreas centrais e também a atrair 
da mesma forma sua mão-de-obra. Hoje, com poucas exceções, as empresas, 

ao se instalarem numa área, não levam em consideração a necessidade de! 
vitar grandes deslocamentos para os trabalhadores. A mão-de-obra é estu
dada apenas quanto à disponibilidade, num raio suficiente para alcançar 

a porta do estabelecimento, ao lado de seu custo e sua qualidade. Os as
pectos sociais e econSmicos do deslocamento, tanto para o indivíduo ~orno 

para a sociedade, não são çonsider_ados pelas empresas dos países de ec.2_ 
nomia capitalista. Importante é observar que, no século passado e no co• 
meço deste, o aspecto de proximidade foi levado em consideração, sendo ' 

1 

que muitas empresas, mesmo no Brasil, construíam ou incentivavam a cons-
trução de residências para seus trabalhadores nas proximidades dos esta

belecimentos de trabalho (57). BEAUJEU-GARNIER cita exemplos na França e 

(54) -BEAUJEU-GARNIER,JACQUELINE - ob!Ul úta.da. - pg.301 

(SS) -BEALJJEU-GARNIER,JACQUELINE - ob!Ul úta.da. - pg.301 

(561 -GEORGE,PIERRE - ''Ge.og1U16ia U!r.ba.na. 11 
- Ed.Núe.l - BaJLc.e.lotUt - 1969 ... TJ9.2U 

( 57) -LANGENBUCH ,JUERGEN RICHARV - "fat"Jr.utuJr.a.ç.dC1 da. G!Ulnde. Siio Paulo" - I~E - R.lo de. 
Ja.n.eÂJLO - 1971 - pg.147-148 



nos Países Baixos: indústrias se localizavam em áreas vizinhas à frontei 

ra desses países com 0 1 •fim de atrair mão-de-obra próxima e disponível. e 
provável que isso se deva às dificuldades de transporte e ao extenso ho
rário de trabalho da época, que nao permitia grandes perdas de tempo em 
deslocamentos (58). 

-15 

P.GEORGE, citando a URSS como exemplo do que ocorre em um país 
socialista, diz: "trabalho e meios de existência estão, pois, reunidos ' 
no mesmo conjunto". E, mais adiante, aponta "um centro administrativo mm 
seus armazéns gerais, seus centros culturais e seus bairros residênciais 
( ... ) e, ao seu redor, ( ... ) os conjuntos fabris" e indica como o caso ' 
mais típico a cidade de Volgogrado (59). 

A outra causa do distanciamento da residência em relação ao 1~ 
cal de trabalho é a escolha, forçada ou não, do local de residência pelo 

próprio indivíduo. BEAUJEU-GARNIER cita como causas dessa escolha a fal
ta de moradias, o alto preço dos aluguéis, a dificuldade de se encontra

rem locais com certos equipamentos e serviços desejados, e o gosto indi
vidual ou atração sentimental por certas áreas (60). Como diz a própria 
autora, "se há falta de moradia, vive o [trabalhador] onde pode, mui tas ' 

vezes distante do local de trabalho; muitas viagens diárias, portanto, 

são resultado da falta de planejamento ou de normas coerentes que aten -
tem para a moradia e emprego". E mais: "o aluguel é, na realidade, ponto 

importante: no cômputo geral, diminui com a distância do centro da cida
de, de modo que são sempre os operários mais pobres, não especializados 
e menos bem pagos que realizam as viagens mais longas"(61). 

A procura de locais de moradia que apresentem certas facilida

des de equipamentos e serviços, mesmo distantes dos locais de trabalho, 
é outro fator importante. A autora cita como exemplo a cidade de Chicag~ 

onde a população de classe média tende a residir nos subúrbios, porque ' 
aí encontra mais facilidade para criar a família. Em países subdesenvol
vidos, isso pode ser uma causa importante, mas para a classe pobre, vis
to as grandes deficiências de equipamentos e serviços, o que faz com que 
haja uma escolha seletiva por parte das classes média e rica (que tendem 

a residir nos bairros que tenham melhores equipamentos e serviços). 

Finalmente, a escolha do emprego (e seu local) está condiciona 

da à existência de vagas dentro da especialidade, à maior ou menor faci

lidade de se encontrar emprego, salários melhores, alguns aspectos pess~ 
ais e outras razões, o' que · faz com que o empregado muitas vezes tenha de 

aceitar emprego longe do local de residência, pois as vantagens compensam 

a distância a ser diariamente percorrida. 

{S!) -BEAUJEU-GARN1ER,JACQUEL1NE - oblUl c.Ltada - pg.302 

(59) -GEORGE,P1ERRE - oblUl c.Ltada - pg.228 
(60) -BEAUJEU-GARN1ER,JACQUEL1NE - oblUl clt.a.da - pg.302-303 
(67) -BEAUJEU-GARN1ER,JACQUEL1NE - oblUl c.Ltada - pg.302 
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O aumento da mobilidade espacial esti relacionado nao s6 com 

a expansão espacial dos núcleos urbanos. como também com o desenvolvi

mento de melhores padrões de vida. Em núcleos urbanos dos EUA. da Eur~ 

pa e de São Paulo. verificou-se que o aumento da mobilidade. em termos 
pessoas/viagens. cresceu mais rapidamente que o da população. fato de
terminado não só pelo aumento das distâncias entre locais de residência 

e de trabalho, como também pela melhotia dos padrões de vida da popula 
çao. que teve como uma das consequências um aumento na mobilidade para 

as áreas que têm equipamentos terciários. para compras e serviços. 
Também a concentração das jornadas de trabalho em faixas mais 

estreitas de tempo. com menor número de dias de trab~lho por semana e 
de horas diárias, concedendo maior tempo disponível para o lazer, com

pras e outras atividades. contribuiu para o maior volume da mobilidade 
espacial. 

C:Em resumo, podemos citar as palavras de JUHNKE sobre este pro 
blema: "Ao lado do aumento do transporte coletivo e individual. resul -
tante antes de tudo do aumento do número de habitantes no espaço de a

glomeração, encontra-se o alargamento das áreas de habitação. o cresci· 
mento da renda individual e a mudança da estrutura econômica. O trânsi
to de pessoas nos espaços de aglomeração significa transformações na es 

trutura econômica em consequência também da distribuição local. temporal 

e qualitativa de procur~ Observa-se. hoje. um aumento contínuo dos lug! 
res de trabalho nas cidades. maior que o crescimento estatístico da po
pulação urbana" (62). 

Verifica-se. assim. que. na maioria das grandes cidades. a 
tendência de seus habitantes é a de residir longe dos locais de trabalho 

e de outras atividades. apesar de. e~ alguns países desenvolvidos e em 
países de economia socialista, haver preocupação das autoridades govern! 
mentais para a solução desse problema. procurando-se colocar os equipa -
mentos comerciais e de serviços junto aos locais de residência, e estes. 

próximos aos centros fabris. 

2.2 - Na Região Metropolitana da Grande São Paulo 

A mobilidade espacial que. como vimos. apresenta característi 
cas universais. embora com graduações diferentes. é agravada na área da 
Região Metropolitana da Grande São Paulo. principalmente pela alta rot! 

tividade de emprego. pelos altos preços. tanto para a aquisição como P! 
ra o aluguel de imóveis. e pela falta de uma política governamental de 
construção ou incentivo de compra de residências junto aos locais de tl'! 
balho. 

" (62) -JUHNKE,KLAUS JURGEN - obltll c..Lta.d.a - pg.2-3 
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A alta rotatividade ruo emprego é motivada pela facilidade com 
que as empresas podem dispensar sua mão-de-obra, e foi agravada nos Úl
timos anos pela criação do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). 
A adoção desse fundo, e a extinção da estabilidade, fez com que passas
se a ser bcstante fácil a demissão dos trabalhadores, por parte dos empr! 
gadores (como do próprio empregado, e neste caso, principalmente dos m! 
nos categorizados). Com isso, a rotatividade de trabalhadores nas empr! 
sas passou a ser bastante rápida. Pesquisa realizada no comércio vare -
jista de São Paulo (63) mostrou que a média do tempo de permanência de 
um empregado em empresas desse setor era de apenas 23 meses. Segundo a 
norma aceita pela OIT (Organização Internacional do Trabalho), a taxa ' 
normal de rotatividade é de 1\ ao mês. Contudo outra pesquisa mostrou a; 

seguintes Índic&s de demissões e admissões sobre o número total de em -
pregados, no ano de 1974, na Região: 

TABELA 3 

SETORE.5 

Construção civil 
Autanobilístico (peças) 
Automobilístico 
Elétrico-eletrônico 
Metalúrgico 
Bancário 

!ndices 
De Rota-
tividade 
Mensal 

17,6 

10,8 

7,3 

6,2 

6,0 

4,2 

Meses 

set 
jan 

jul 
mar 
set 
mar 

FONTE:-Ft.mdação Instituto Pesquisa Econômica 
citada pelo jornal "O Estado de São Pau 
lo" - Jtmho 1978 

Segundo outro estudo, na cidade de São Paulo há dois pedidos 

de demissão para cada dispensa por parte da empresa, e isto não só por 
que há possibilidade de se encontrar outro emprego, como também porque 
o trabalhador se interessa em levantar seus depósitos no FGTS e assim ' 

complementar seus salários (64). 
Fator complementar ao FGTS é o baixo nível de especialização 

profissional de mão-de-obra da Região (com exceção de poucos setores,co 
mo a indústria automobilística). Esse baixo nível normalmente ocorre na 
etapa inicial da industrialização de um país, o que faz com que seja n~ 
merosa a mão-de-obra não especializada --justamente a mais fácil de ser 
subst:ituída e, portanto, a mais atingida pelo alto rodízio de trabalhado 
res nas empresas. 

(631 -SEPLAN - Pe21qul6a Conjuntu.Jtal. do Com'Vr..c.io - São Pau.lo - 1974 - pg.34 
(641 -"O Elita.do de S.Prudo" - junho/1977 - São Pau.lo 



Assim, em virtude de mudar de emprego com alguma frequência, o 

Õperário dificilmente poderia se estabelecer, em termos de moradia, nas 

proximidades do local de trabalho. 
Outra importante razão de mobilidade, esta citada por BEAUJEU

GARNIER (ver capítulo anterior), é a necessidade de parte da população ' 

de procurar, quer para compra, quer para aluguel, residências baratas, ' 
que só são encontradas em áreas distantes do trabalho e dos locais que 

têm equipamentos e serviços. 
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A especulação imobiliária iniciada na Região nos fins do século 

passado e que se prolonga até os dias atuais, propagando a importância de 

cada família ter sua casa própria (ajudada pela rápida valorização dos i

móveis, devido i grande expansão urbana da área e aos grandes Índices in

flacionários, que tornam essa operação ótimo emprego de capital), fez com 

que grande parcela da população adquirisse casa própria muitas vezes com 

sacrifício e com pagamentos a longo prazo -- que podiam atingir 10,15 ou 
mesmo 20 anos (65). 

Pelos dados do IBGE, verifica-se que a proporção de proprietár! 
os é grande. Na Região em estudo, mais da metade dos chefes de família são 

donos da casa onde moram ou estão em fase de adquiri-la. 

TABELA 4 

SI1UAÇÃO oos na.uc!Liü.5 PARTICULARES 

Na RM.'iSP Na Ãrea de Estudo 
SinJAÇÃO em 1972 da Fmplasa em 1977 

(a) 
N9 \ N9 ' 

Próprios 885 453 43,5 1 095 837 44,8 

Fm aquisição 174 920 8,6 338 661 13,9 

Alugados 768 477 37,8 828 565 33,9 

Outros 206 477 10,1 181 162 7,4 

Total 2 035 327 100,0 2 444 225 100,0 

l'lYl'A: Vide áreas de estudo in cap.S - A Região em Estudo. 

FONTE: PNAD - Região Metropolitana - 1971/72 - IBGE - Rio de Ja
neiro - pg.282 e EMPLASA - Pesquisa O/D - 1977 - S.Paulo 

( 65) -CEBRAP ( CentJto 8'r..tuilwo de Aná.UJ,e e Planejamen-to) - "Co~ideJU!ç:ÕU ~ob11.e. o Oe. 
~e.nvolv..imeri;to de Sã.o Paulo: CuLtwr..a. e PaJLticipaç.ã.o na Cid.ade de Sa.o Paul.o" .ln -
Cad.14 - Sã.o Paulo - 1973 - pg.8-9-10 
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Com a procura de casas mais baratas, há um deslocamento da po

pulação em direção à periferia, onde, em algumas áreas, vão concorrer a>m 

as indústrias, que também estão à procura de terrenos baratos. Estas, a
tualmente, procuram terrenos junto ou próximo das principais estradas de 

rodagem (enquanto antigamente procuravam junto às estradas de ferro). No 

caso de trabalhadores fabris, essa coincidência pode à primeira vista P! 

recer favorável, mas nem sempre isto acontece, pois os terrenos, devido 

à grande procura, tendem a ser valorizados e afugentam a massa trabalha

dora (que, por seu baixo poder aquisitivo, não pode concorrer nessa dis

puta). Assim, verifica-se uma tendência da massa trabalhadora de procumr 

terrenos na periferia, mas em locais distantes das principais rodovias. 

Outro fator complementar a esse e que foi importante para a Jl'r 

manência do morador no local de residência (mesmo se distante do de tra

balho), foi a Lei do Inquilinato. Essa lei, beneficiando o inquilino ·~ 
tigo com aumentos de aluguel abaixo do aumento real do custo de vida, fez 

com que houvesse uma tendência no sentido de os inquilinos antigos evita

rem ao máximo mudar dos imóveis alugados. A Lei do Inquilinato foi bastan 

te benéfica aos inquilinos e, apesar de modificada nos Últimos anos, com 

o acréscimo de correções monetárias, ainda continua a produzir seus efei

tos junto aos inquilinos antigos. 

Quase nenhuma empresa constrói conjuntos residenciais para seus 

funcionários, atualmente. O problema habitacional foi todo transferido P! 

ra o governo, que, no entanto, além de construir conjuntos residenciais ' 

com pequena preocupação com o local de trabalho de seus futuros comprado

res, ainda os produz em número insuficiente para as necessidades, e a pr! 

ços que fogem ao alcance da grande maioria dos componentes da massa de tra 

balhadores. 
C:niretrizes da Política Habitacional para a Região Metropolit! 

na da Grande São Paulo, desenvolvidas pela Secretaria dcs Negócios Metr~ 

politanos, estabelecem uma nova estratégia para o tratamento do proble

ma habitacional por parte do Poder Público (66). Participam deste prog1! 

ma diversos Órgãos, como: COHABS (Companhias de Habitação), CECAP (Cai

xa Estadual de Casas para o Povo), BNH (Banco Nacional de Habitação), ' 

COMPANHIA METROPOLITANA HABITACIONAL DE SÃO PAULO e outros (67). No en
tanto, acreditamos que o referido programa está longe de solucionar o ' 
grave problema de moradia da Regiãqj] 

CDesta forma cr.iou""'.se na Região dois processos, o hábito de fi
xação ao domicílio ao lado da mobilidade de emprego (6gD 

(66) -SÃO PAULO,ESTAVO VE - Poillica. Hablia.c.ional do ~ta.do de Sã.o Paulo - Ooc.um.1 -
São Pau.lo - 1975 - pg.193 

(67) -SÃO PAULO,ESTAVO VE - ob11.a. cltada - pg.226 

(68) -CEBRAP (Centlto 81Ul.6il.eÁJLO de A~e e Ptanejamento) - ob11.a. cJ.;tado. - pg.a-9 



3 - MOBILIDADE NAS CIDADES PR~-INDUSTRIAIS 

3.1 - No Mundo 

Com pouca população e altas densidades, as cidades pré-indus
triais ocupavam espaços diminutos, com raio de poucos (no máximo S) qui 

lômetros , a partir do centro, e seus pontos limites podiam ser alcança~ 
dos a pê, em trajetos de no máximo 1 hora 

Mesmo nos poucos casos em que a população era numerosa -- co
mo Roma, na Antiguidade, que em seu apogeu parece ter tido 300 mil habi 

tantes(69) -- a mobilidade espacial era de pouca amplitude, pois as ati 

vidades secundárias tendiam a ser exercidas no próprio local da residê~ 
eia, e as terciárias próximas a esta. 

CHUDACOFF, referindo-se às cidades americanas de meados do se 
culo passado diz: " ... a vasta maioria das pessoas ia a pé para seus des 

tines e era essa forma de locomoção que determinava o tamanho e a forma 

da cidade". E ainda: "SÓ em raros casos se estendiam até três quilome -

tros do centro da cidade, a distincia média que uma pessoa pode cami~ ' 

nhar em meia hora. Por isso mesmo, os historiadores batizaram essa anti 

ga configuração de cidade de andarilhos, em virtude de seu tamanho e 
principal forma de transporte (70Y. 

SJOBERG e WIRTH mostram em seus trabalhos que a organização do 

espaço dessas cidades pré-industriais tendia a concentrar os estabeleci

mentos públicos e religiosos, bem como as residências das autoridades, ' 

na area central. As classes mais privilegiadas tinham residências junto 

a esta, quer para estar mais próximas das fontes de comando, quer por 

questão de segurança. O comércio e as oficinas de artesãos se distribuí

am pelas ruas próximas a esta área central, conforme seus setores profis 

sionais, e ao seu redor se agrupava o grosso da população, distante do ' 

centro proporcionalmente a sua pobreza (71). 

SCHNORE cita SJOBERG, que diz: "Concentrados na Ãrea Central ' 

da cidade (muitas vezes, porém não necessariamente, contígua ao centro fi. 

sico) estão edifícios mais proeminentes, governamentais e religiosos e, 

em geral, o mercado principal. ( ... )A Ãrea Central da cidade pré-indus

trial é notável, também como sítio residencial preferido da elite. ( ... ) 

Os elementos desfavorecidos da cidade estabelecem-se numa formação em le 

que na direção da periferia, com os pobres e os marginais vivendo nos s~ 

búrbios, muito longe do centro. As casas da orla da cidade são pequenas, 

fragilmente construídas, muitas vezes com um só comôdo, casebres nos 

quais se aglomeram famílias inteiras". E, prosseguindo, SCHNORE ºdiz: "ref~ 

rindo-se à documentação arqueológica, histórica e contemporánea de todas 

1691 -SJOBERG,GIVEON -"O!U.gem e. Evo.tuç.ã.o dcv.i C-i..dadeA" út C.lda.de6, A Wt.ba.rú.za.ç.ã.o d.a. Hu 
ma..U..dade - Ed.Ka.halt - Rio de JaneÁ.Jto - 1972 - pg-:!J7 -

(701 -CHLJVACOFF,HOWARV - "A Evo.tuç.ã.o da Socledade LJJLbana." - Ed.Za.halt - Rio de. Ja.nU!Lo 
- 7977 - pg.92 

(711 -MORRIS,R.N. - "Soclo.logia LJJLbana." - Ed.Zahalt - Rio de. JaneÁ.Jto - 1972 - pg.67 



as regiões mais importantes do globo, SJOBERG é de opinião que todo m! 

teria! disponível tonfirma a universalidade deste padrão de uso do so
lo no mundo civilizado não-industrial'" (72). "Constatar-se-ia. então. 
que o 'padrão tradicional latino-americano' -- identificado como sendo 
particular a uma cultura -- é muito comum às cidades de um largo tipo, 
isto é, às pré-industriais" (73). 

Dentro do desenvolvimento tecnológico da época, o artesão P.2 
dia executar todo o seu trabalho no próprio local de residência. SJOB! 
RG verificou que em todas as cidades pré-industriais, independentemen
te de sua localização geográfica e dos tipos de civilização, havia a ' 
tendência dos artesãos a se concentrarem em determinados locais dentro 
da cidade (ruas inteiras ou trecho delas) segundo suas atividades pr_2 
fissionais. O artesão executava todas as fases da produção e comercia
lização de um produto, realizando um trabalho diversificado. mas de tef 
nologia simples, não necessitando para isso de muita mobilidade espac! 
al. A divisão era feita por produto, e não por processo. 

Apenas para a compra de matéria-prima o artesão era obrigado 
a fazer grandes deslocamentos espaciais. Mesmo a venda de seus produ -
tos se fazia inicialmente no próprio local de sua produção e sÓn\Dlla f! 
se posterior passou a ser feita por intermédio de terceiros (74). 

As feiras periódicas, bem como as festas religiosas (muitas 
vezes concomitantes). proporcionavam os raros grandes deslocamentos da 
população. As feiras não apresentavam distribuição espacial uniforme, 
havendo casos, corno nos burgos da Europa. de se localizarem nas entra
das das cidades, ou seja. nos pontos de junção das atividades primárias 
e secundárias. 

As demais atividades que atualmente provocam grandes desloc! 
mentes. como as de ensino. lazer e assistência médico-sanitária, eram, 
nas cidades pré-industriais, quase nulas para a maioria da população; 
e. fara as classes mais privilegiadas. praticavam-se, na maioria dos ' 

casos, no próprio local de residência. 

3.2 - Na Região Metropolitana da Grande São Paulo 

A irea da atual Região Metropolitana de São._EauJó_t~mbém apr! 
senta aspectos semelhantes aos estudados no capítulo anterior. 

A área em apreço.era constituída, até o terceiro quartel do 
século passado, por um núcleo central, a cidade de São Paulo, formada 

- pelas Freguesias da Sé, Santa Efigênia e Brás, circundado por outros nQ 
cleos menore~ -- aglomerados, na classificação de LANGENBUCH (vide mapa 
N' 6) -- como Nossa Senhora do õ. Penha de França. Guarulhos, Ernbu. Co-

( 721 -SCHNORE, LEO F. - 11 Sob11.e. it E~:tJr.utulr.a. fa pa.e-ia.l dtU C.lda.du M.6 Vua.4 Ambúca.6 11 .ln 
E.6tu.do~ de. Wtba.n-lzaçã.o - Ed.Pione,úr.a. - São Pa.ulo - 1975 - pg.!!9 (~e.,e.11.e-~e. ~ 
SJOBERG,GIVEON - The. P11.é.-lnduJdJU..al C.lty: PtUt a.nd P11.ue.nt Gle.ncoe: f 11 F.1tee. 
P.1te.4~ - 1960 - pg.96-98 

(73) -SCHNORE,LEO F. - oblta. clta.do. - pg.!39 
(74) -MORRIS,R.N. - obJr..a. clt.a.da. - pg.67 
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tia, São Bernardo do Campo, Santo Amaro, Itapecerica da Serra. Mais dis 

tantes situavam-se os núcleos de Juqueri, Parnaíba e Mogi das Cruzei:J 

O espaço urbanizado ocupado pelo núcleo principal em torno do 
Triângulo era pequeno, com um raio, a partir do Colégio, de no máximo ' 

1,5 km (75). com uma população nas Freguesias que compunham a cidade de 

São Paulo, respectivamente, de 9 331 habitantes em 1836 e 19 347 habitan 
tes em 1874. 

TABELA 5 

UNIDADE TERRITORIAL CCMPARÃVEL CCM POPULAÇÃO 
AS A1UAIS DIVISOES A™INISTRATIVA5 Em 1836 Em 1874 

N9 \ N9 ' 
Sé 5 668 13,5 9 223 12,7 

Santa Efigênia-Consolação 3 064 7,4 7 816 10,8 

Brás 659 1,6 2 308 3,2 

Nossa Senhora do O 1 759 4,2 2 023 2,8 

Penha de França 1 206 2,9 1 883 2,6 

Guarulhos 2 255 5,5 2 604 3,6 

Cotia 3 370 8 ,1 5 024 6,9 

São Bernardo do Campo 1 347 3,2 2 787 3,8 

Juqueri 2 181 5,3 2 720 3,8 

Santo Amaro-Itapecerica-Embu 5 855 13,1 10 366 14,3 

Parnaíha-Araçariguama 4 196 10,l 4 959 6,8 

Mogi das Cruzes 10 472 25,l 20 687 28,7 

1Uf AL 42 052 100,0 72 400 100,0 

R)NfE: I.ANGENBUCH,JUERGEN RICHARD - obra citada - pg.66 

ODILON NOGUEIRA diz, referindo-se à economia urbana de São Pau 

lo: "A exemplo do que já vinha acontecendo desde o século XVII. a princ.!_ 

pal função econômica da cidade era a função comercial, que ·se concentra

va particularmente em duas ruas do velho núcleo: a Rua da Quitanda e a ' 

Rua das Casinhas (hoje Rua do Tesouro)" (76). 

1751 ---Orf(fôN NÕGuEIRA ut.a.be.le.c.e. o.6 LimUu do nii.ci.e.o de. Sã.o Paulo no4 me.ado4 do 4Í
c.u.lo XIX e.n.:tAe. o4 .6e.gu.h1;tu pon-to.6 e.xtlr.emo.6: a. Pon-te. do FoMe.c.a., 4oblle. o 1Uo 
T ama.ndu.a.;tel., onde. hoje. .tvunina. a. Rua. T a.ba..tingu.eJta.; a. Pon-te. de. Mlgu.e.l CaJr.loJJ, 
4obJte. o Anlt.a.nga.ba.ú., bem peJt.to de. 4u.a. c.onófuênc.ia. c.om o Ta.ma.ndu.a..tel.; o LaJt.go d.a. 
FoJtc.a., hoje. P.1ta.ç.a. da U..be.Jtdade.; o La.Jtgo do Piqu.u, hoje. PJta.ç.a. da. BandeiJta., e. a. 
Pon-te. do Aç.u., 4ob.1te. o c.ÕJt.Jte.go do mumo nome., onde. hoje. .6e. inicia. a. Ave.rúd.a. São 
João IMATOS,OVILON NOGUEIRA VE -"Sã.o Paulo no Sê.e.ui.o XIX" ,fo A Ci..dade. de. Sã.o ' 
Paui..o-Vol.II - 7958 pg;50-89 

(76) -MATOS,OVILON NOGUEIRA VE - obJta. cita.da. - pg.61 
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A este comércio varejista acrescentamos as feiras periódicas 

que. segundo NESTOR GOULART, no Brasil eram realizadas nas áreas centrais 
~cidades, principalmente junto às Casas da Câmara Municipal (77). Para 

São Paulo, ANDRADA E SILVA diz que no século XIX elas eram armadas fora 

da área urbana (78). 

A função pública se concentrava no Pátio do Colégio. enquanto 
nas ruas próximas (15 de Novembro, São Bento, Quitanda e Direita) se en 

contravam, além dos estabelecimentos comerciais, as oficinas de artesãos 

e de mecânicos. cujos proprietários tendiam a aí residirem. 

Verifica-se que em São Paulo também ocorreu a concentração es
pacial de artesãos e de mecânicos, além de comerciantes; segundo suas es 

pecialidades, ocupavam determinados trechos de ruas ou do pequeno espaço 

do núcleo da época. MARIA LUIZA (79) chega a discernir em São Paulo rem! 

niscências das corporações medievais. que desaparecem em 1822, com a In

dependência. A função religiosa, com inúmeras igrejas. também as distri

buía pelas proximidades. 

Essa porção, onde se desenvolviam as atividades secundárias e 

terciárias da cidade. posteriormente chamada de "Triângulo", constituía 

o coração do pequeno núcleo de São Paulo. 

Nos trabalhos sobre São Paulo até a primeira metade do século 

passado hi pouca referência i distribuição das residênci~s da população 

no tocante às classes soc1a1s. mas parece que. como nos séculos anterio
res, as famílias mais abastadas da província, constituídas _ pelos latifu~ 

diários, continuavam a residir, em sua maior parte. em grandes propried! 

des rurais. Isso. contudo, não impedia que muitos possuíssem também resi

dências na cidade, onde permaneciam por algum tempo. Essas residências ' 

encontravam-se próximas ao "Triângulo". apesar de já nesta época se esb.Q_ 

çar a construção de um bairro seletivo dessa classe: o de Santa Efigênia. 

LECOC MULLER cita MONBEIG. que diz: "Os sobrados passaram a a
gasalhar famílias somente no andar superior. d~stinando o pavimento tér

reo para lojas. oficinas ou escritórios. Por sua vez. as casas térreas ' 

passaram a ser ocupadas cada vez mais raramente pelas famílias, cujas pr! 

ferências se voltaram para os novos bairros residenciais que se abriam ' 
na cidade" (80). 

As classes pobres residiam nas proximidades do "Triângulo", 

nos caminhos que saiam do núcleo em direção à periferia: os bairros o
perários só começaram a surgir apôs 1870. 

1771 -GOULART REIS FILHO,NESTOR - "Evoiuç.ão l.llt.ba.na. do 8'r.a6il - Ed.P.úmW.a - Sã.o Pau 
lo - 1968 - pg. 136 -

(711 -Af.JVRAVA E SILVA, RAUL VE - "São Paulo no~ Tempo~ Cotorúaú." .ln A Cidade de Sã.o 
Pau.lo-Vol.II - Ed.Nac.ional - São Pau.lo - 1958 - pg.43 -

(79) -MARCfLIO,MARIA LUIZA - "A C.ldade de São Paulo" - Ed.P.lone.út.a - Sã.o Pau.lo - 1914 
- pg.133 ' 

(10) -J.llLLER,N. L. - "A Mea Cen-tltal da Cidade'' .ln A Cidade de Sã.o Pau.lo-Vol. III - Ed. 
Nacional - 19 5 8 - Sã.o Pau.lo - pg • 132 -



Em torno do núcleo encontravam-se as chácaras e sítios envol 

vendo todo o núcleo da cidade de São Paulo. Toda a área da Região pró
xima ao núcleo estava dividida em chácaras e as áreas mais distantes ' 

em sítios de maiores extensões (81). 
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Segundo GOULART (82), parece que em São Paulo, até o começo do 

século XIX, ocorria o mesmo que nas demais cidades brasileiras, "o movi
mento reduzido, circulando principalmente pedestres, cavaleiros, redes e 

cadeirinhas carregadas por escravos". São Paulo apresentava o que GOULART 

cita para os centros urbanos brasileiros: "uma vida que pode ser caract! 

rizada como intermitente, cessado o movimento de corrente do afluxo de ' 

senhores da terra, tinha uma aparência de abandono e desolação". E mais 

ainda: " A maioria do espaço urbano estava destinada à construção de ha

bitações, para a classe dos proprietários rurais". 

Já na metade do século passado, era intensa a mobilidade de p~ 
pulação, como também a circulação de mercadorias, com a utilização de ' 

"tropas" de cavalos e burros, entre o núcleo de São Paulo e os arredo -

res, dentro da Regiao, e mesmo para locais distantes. Mas mostrava-se ' 
pequena a circulação interna no núcleo. 

LANGENBUCH, analisando as correntes de circulação na Regi~o ' 

em meados do século XIX, agrupou-as esquematicamente em: 

I - Circulação local, entre diferentes porções dos próprios ar 

redores: 

II - Circulação entre arredores e a cidade de São Paulo; 

III - Circulação entre áreas mais afastadas (Interior) e São Pau 

lo; 

IV - Circulação entre São Paulo e seu porto (Santos); 

V - Circulação entre o Interior e Santos, passando pelo pla
nalto paulistano (em geral atravessando a cidade de São ' 
Paulo) (83). 

Sobre a periferia, LANGENBUCH diz-, para a época: "Com relação 

às correntes enfeixadas sob o n9 I, poucas referências há: trata-se, o~ 

viamente, de uma circulação muito difusa. Parece que as festas religio

sas conseguiam provocar, nos respectivos dias, certa polarização de tais 
deslocamentos, o que se verificava em escala menor nos domingos comuns", 

e, sobre o segundo: "As correntes de circulação alinhadas sob o nt II ; 

(arredores -- cidade) eram muito importantes, comportando deslocamentos 

de diferentes naturezas. Avultava, entre outros, o transporte de gênera; 
alimentícios e material de construção que demandava a Capital, sendo, ' 

- ~ 

como se viu, em grande parte, produzidos nos arredores paulistanos". A-

diante, LANGENBUCH salienta: "Por outro lado, havia o deslocamento e~re 

a cidade e as chácaras, por parte dos abastados paulistanos que nelas ' 

(81) -MATOS,OVILON NOGUEIRA VE - obJt.a. cl:tada - pg.87-89 

(821 -GOULART REIS FILHO, NESTOR - obJt.a. c.,,l;ta_da. - pg.131 
(83) -LANGENBUCH,JUERGEN RICHARV - obJt.a c.,,l;ta_da. - pg.31-32 
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residiam. Tal movimentação se intensificava por ocasião de festas reli

giosas em aglomerados dos arredores , que , afim de atrair a população ~s 

vizinhanças imediatás , eram procuradas pelos paulistanos" (84). Continua 

ainda o mesmo autor: "O fato de o interior -~ Santos convergir em São ' 

Paulo e passar diretamente pela cidade conferia obviamente vantagens de 

cunho econômico a esta. Por outro lado, contudo, a intensificação do di 

to tráfego chegou a provocar problemas de trânsito interno, a que já a

ludimos, fazendo com que, já em 1861, a municipalidade cogitasse cons -

truir nova rua que desviasse o tráfego da cidade" (85). 

1841 -LANGEN'BUCH,JUERGEN RICHARV - obJt.a. clta.da. - pg.32-35 
(85) -LANGENBUCH,JUERGEM RICHARV - obJt.a. ci.;t,ada. - pg.33 
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4 - A REGIÃO EM ESTUDO 

4.1 - Delimitação da Região em Estudo 

Incluímos nesse estudo toda a área correspondente à Região Me

tropolitana da Grande São Paulo, criada pelo Decreto Estadual N9 52 576, 

de 12/12/70 e pela Lei Complementar N9 14, de 08/06/73, e que inclui os 

seguintes municípios: Aruji Biritiba, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, C~ 

tia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Franco da Rocha, 

Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, JS!! 

dira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do ' 

Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa 

Isabel, Santana do Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Cae 

tano do Sul, São Paulo, Suzano e Taboão da Serra. 

O objetivo da inclusão da Região oficial é tornar mais fácil a 

coleta e utilização de dados estatísticos e outras informações, como ta~ 

bém a sua comparação com outros trabalhos da área, a maioria feita com ' 

base nesta Região. Por outro lado, a mobilidade -- apesar de seu grande 

volume ocorrer na Ãrea Metropolitana -- também é encontrada na faixa ter 

ritorial externa a esta, com a qual tem interdependência. Assim, ê basta~ 
te importante abranger num trabalho desse tipo toda a Região. A EMPLASA, 

em recente pesquisa (86) considerou duas áreas, a interna (no espaço oc~ 

pado aproximadamente pela Ãrea Metropolitana) e a externa (com o restan

te da Região). 

(J.ANGENBUCH, estudando a delimitação da Grande São Paulo em 1971, 

à base de diferentes concepções sobre metrópole, conclui pela seguinte de 

limitação (87): 

1 - Aglomeração Restrita de São Paulo, encerrando porções do ' 

distrito de São Paulo, Ermelindo Matarazzo, São Miguel Paulista, Itaque

ra, Guaianazes e municípios de Guarulhos, São Caetano do Sul, Santo Andr~ 

São Bernardo do Campo, Diadema, Taboão da Serra e Osasco; 

2 - Ãrea Metropolitana de São Paulo, compreendendo a Aglomera

çao Restrita de São Paulo, as porções restantes dos distritos que a com

poe e ainda os distritos de Jaraguâ, Perus, Caieiras e municípios de Frai 

co da Rocha, Itapecerica, Ferraz de Vasconcelos, Poá~ Suzano, Mauá, Cara . 
picuíba, Aldeia, Barueri, Jandira e Itapevi; 

3 - Região Metropolitana de São Paulo, compreendendo a área M~ 

tropolitana de São Paulo e mais distritos ou municípios de Cajamar, Jor

danésia, Várzea Paulista, Campo Limpo, Mairiporã, Arujá, Jundiapeba, Brás 

Cubas, Mogi das Cruzes, Iupeba, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Pa

ranapiacaba, Riacho Grande, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Embu-Cauc! 

ia do Alto, Cotia, Raposo Tavares, São João Novo, Santana do Parnaíba, ' 

(86) -EMPLASA - PeÃqu.i6a 0/V - 1977 

(87) -LANGENBUCH,J.R. - oblrA. clta.da. - pg.330-331 
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JundiaÍ. · 

Esta Última se aproxima bastante da oficial, dela discordando 

apenas por incluir os municípios de Jundiaí e Campo Limpo. 
9EIGER (88), por sua vez, divide a Região em quatro áreas, a ' 

saber: 

a - A Cidade de São Paulo; 
b - A Ãrea Metropolitana, formada pela cidade de São Paulo e 

por subfirbios residenciais e industriais, como o ABCD (Santo André, Sio 

Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema) e outros; 

c - A Região Metropolitana, que soma a área metropolitana e ' 
os centros industriais satélites ou localidades com outras especializa -

ções funcionais para as relações metropolitanas; é o caso de Santos, com 

sua função portuiia; Mogi das Cruzes, com sua função industrial; Guaruj~ 

com sua função balneária; e outras; 
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d - A Região Metropolitana em Organização, que inclui as áre

as periféricas, a Região Metropolitana em processo de incorporação do nú 

cleo e que se estendem a Limeira, Piracicaba, Sorocaba, Taubaté. Em incor 

poração avançada, ainda ternos a; casa; de Jundiaí e de Campinas7 

4.2 - A Integração dos Espaços Internos da Região em Estudo 

Para a determinação da integração das localidades dentro do es 

paço organizado da Região, em função da mobilidade espacial, recorremos 

à construção de um modelo quantitativo. 

Nível 1 - INTEGRAÇÃO TOTAL: Diadema, Taboão da Serra, São Cae
tano do Sul, Mauá, Guarulhos, São Bernardo, Santo André, Carapicu{ba, O-

sasco; 

Nível 2 - FORTE INTEGRAÇÃO: Francisco Morato, Caleiras, Jandi

ra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Embu, Ribeirão Pires, Cotia, Ferraz de Vas 

concelos, Barueri, Suzano, Itapecerica da Serra, Rio Grande da Serra; 

Nível 3 - FRACA INTEGRAÇÃO: Mairiporã, Arujá, Mogi das Cruzes, 

Cajamar, Santana do Parnaíba, Santa Isabel, Franco da Rocha, Pirapora do 

Bom Jesus, Juquitiba, Guararerna, Embu-Guaçu, Biritiba·Mi~i,, Sales5polis. 

A região geográf~ca, para fins deste trabalho, na realidàde C<!: 
responderia aproximadamente aos níveis de integração 1 e 2 dessa classi

ficação, ou seja, aproximadamente o que LANGENBUCH classificou como Ã -
rea Metropolitana e que considera como os mais intensamente urbanizados, 

mantendo importantes relações de migração pendular com a cidade de São ' 

Paulo (89). 

(U) -GEIGER,P.P -'10 E.6pa.ç.o ma.l.6 Vuenvotvido do 8'ut6il" bt BG nQ 'Ú1-nov/de.z/.t972 - tBGf 
__ -Ri.o de Ja.nÚIUJ - pg. 113-117 

(89) -LANGENBUCH,JUERGEN RICHARV - ob.1ta. c1..ta.d.a. - pg.312 
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Acreditamos que parte da Região Metropolitana de São Paulo, ou 

seja, a porção classificada como Área Metropolitana, pode ser considera

da uma região funcional nodal; e que esta, juntamente com as demais por

ções exteriores que formam a Região Metropolitana Oficial, possa ser co~ 

siderada uma Região-Programa, semelhante às criadas na França em 1955, ' 

também por decreto. Ã RMGSP aplica-se também a definição de Região Econ~ 

mica, criada pelos geÕgrafQs soviéticos e adotada pela maior parte dos ' 

países socialistas para suprir necessidades práticas de planificação eco 
nômica (90). 

4.3 - Importância da Região em Estudo 

Ao realizarmos este estudo, também tivemos em mente a impor

tância da Região Metropolitana da Grande São Paulo, que constitui a m! 

is destacada área urbana do país, não só pelo significativo número de 

habitantes, como também por sua alta participação na economia nacional, 

com gra~de envolvimento da população ativa nos setores terciário e se 

cundário, e principalmente porque, das metrópoles brasileiras, é a que 

possui o maior volume de pessoas necessitadas de mobilidade espacial ' 

quotidiana. Assim, o conhecimento - de seus problemas poderá ser útil P! 
ra outras cidades do país. 

São Paulo é a "cidade-primaz" da rede urbana brasileira, com 

uma população regional cerca de 21% superior à segunda colocada, a Re

gião do Rio de Janeiro. 

(90) -Sob4e o.6 pJLoblemcv., de deiÃ.mLta.ç.ão da. 4e.gião, veja. o.6 :tJc.a.balho.6 de: LABASSE,JEAN 
- "A P4oCWta. de um Q.ua.d!to Regional" - Bol. Ge.og4. nQ 199-ano 26 - pg. 20 a. 22; 
BROWN,A. LAWRENCE e. HOLMES,JOHN - "VeiÃ.mutaç.ão de. Re.giao Func.ionw Nocla.1A e H.le. 
IUVt.quia po4 uma. Me.dida. de. V~tâ.nc.ia." in U4ba.niza.ç.ao e Reg.lortal.lza.ç.ã.o - IBGE - RXo 
de Ja.nwo - 1975 - pg. 229-231; HARRISCHAUNCY V. -"Mêt.odo.6 de. Invu.ti.ga.cion e.n 
Reg.lona.Uza.c.ion" ..ln Cen:tlta.Llda.de./Re.giona.Uza.ç.ã.o - Texto.6 bâ.6ic.o.6 nQ 1 - IPGH - ' 
Rio de. Ja.nwo - pg.47-50; JUILLARV,ETIENNE ... "A Re.g.liio: Te.nta.t.lva. de Ve.óinlç.ã.o" 
..ln IBG nQ_185 - IBGE - R.fo de Ja.n~o - ma.![,/a.b4~1965 ~ pg.2~4-2~0t ~EORGE,PIERRE 
- "Re.6le.xou .6ob4e a. Noç.a.o de. Re.g-<..a.o em GeogJta.6-ta. e .6ua. ApUc.a.<J:_ó.O' .ut BPG nQ 45 
- AGB - São Paul.o - jun./1968 - pg. 5 a. 15; GRIGG,VAVIV ... "RegióU, 1lõde.lo.6 e Cla..6 
.&U" in Mode.lo-6 Inte.gJuldo.6 em Ge.ogJul6ia. - Ed.USP - São Paulo ... 1974 - pg.45-49; -
GEORGt,PIERRE - obJul útada. - pg.9; GEORGE, PIERRE - "Ge.ogJut6ia. UJtba.na." - Ed.Atúe.l 
- 8a.l(,c.e.lona. - 7969 - pg.103-104; VZIEWONSKI,K e. OTREMBA,E. e. WRfJBEL,A.- "Exame.n 
de. Conc.e.pto.& Y TeoJtia..6 de. Re.giona.Uza.eion" - Te.xto.6 bâ.6ic.o.& N<! 1 - pg. 79 ... 97 
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TABELA 6 

POPULAÇÃO DAS REGIÕES METROPOLITANAS DO BRASIL .Ef.f 1975 

REGIÕES POPUIAÇÃO REGIÕES POPULAÇÃO 
METROPOLITANAS (1 000) ' METROPOLITANAS (1 000) ' 

São Paulo 10 041 9,4 Fortaleza 1 317 1,2 
Rio de Janeiro 8 329 7,8 Curitiba 1 031 0,9 
Recife 2 153 2,0 Belén 800 0,7 
Belo Horizonte 2 023 1,9 Regiões Metropol. 28 915 27,0 
Porto Alegre 1 836 1,7 
Salvador 1 401 1,3 Brasil 107 145 100,0 

FOO'E: :a.tPLASA - Stmiário de Dados da Grande São Paulo, citando IBGE - 1975 - pg.34 

Na RMGSP encontramos, além de um décimo da população total 
do País e mais de um terço de todo o pessoal ocupado no setor indus
trial, quase um quinto do ocupado no setor de serviços e um sé~imo 
do ocupado no setor comercial. 

TABELA 7 

PARTICIPAÇÃO DO PESSOAL OCUPAOO DA RM;SB EM 1970 

Região Metropolitana 
SETORES 

do Grande São Paulo Brasil 

(1 000) ' (1 000) ' 
Industrial 907 33,6 2 700 100,0 
Canercial 269 15,4 1 750 100,0 
Serviços 166 18,6 894 100 ~'º 

FONTE: a.n:>LASA - Sumário de Dados da Grande São Paulo - 1975 
Anuário Estatístico do Brasil - IBGE - 1976 



-31 

Também a mobilidade quotidiana da Região em estudo é a de mai 
or volume no País. 

Comparando-se os dados da mobilidade da Região Metropolitana 

de São Paulo com os da do Rio, verifica-se a superiorid~de da primeira 

em todos os volumes totais, apenas no tocante ao número de viagens o ' 
Rio apresenta valor mais alto. 

TABELA 8 

CCMPARAÇÃO DA K>BILIDADE ENTRE REGIÃO METROPOLITANA GRANDE S .PAULO E GRANDE RIO 

REGIOFS METROPOLITANAS DE 
DFSCRIMINAÇÃO 

Número de passageiros totais por ano 
(milhões) 

Número de passageiros pendulares por 
ano (milhões) 

Número de autcmóveis 

Número de viagens por dia e por habi 
tante -

Relação de habitantes/autanóveis 

São Paulo Rio de Janeiro 

(Z 203) (1970) 1 642 (1970) (a) 

(1 840) (1970) 1 055 (1970) (a) 

573 (1970) (a) 300 (1970) (a) 

1,53 (1970) (b) 1,66 (1970) (a) 

14,3 (1970) (a) 20,4 (1970) (a) 

FONTE: (a)-BARAT,J. - Estrutura Metropolitana e Sistema de Transporte - IPFA -
Rio de Janeiro - 1975 - pg. 6-255-254 

(b)-EMPlASA - Pesquisa O/D - 1977 - Resultados Preliminares 
OBS. : Os dados apresentados entre parênteses são estimados 
--··- - -- ·- ---- ---------------------------:-

4.4 - O Sítio da Região em Estudo 

O sítio da Região em estuda apresenta, em sua área urbaniza 

da, relevo levemente acidentado, com altitudes em sua maior parte en

tre 730 e 800 m. Ocorrem, portanto, desníveis de 70 m, com a conseqt.e~ 

te existência de terrenos com declives acentuados. Em algumas porções 
centrais são encontradas colinas com altitudes entre 800 e 830 me, a 

companhando as vias, várzeas com 718 a 730 m. 

AB'SABER, em 1955, delimitou o sítio urbano do principal nú 
cleo da Região Metropolitana em oito conjuntos topográficos: 



CONJUNTO 

1 - Altas colinas do topo 
do Espigão Central 

2 - Altas colinas dos re
bordos dos espigões 
principais 

3 - Patamares e rampas 
suaves dos flancos do 
Espigão Central 

4 - Colt.mas tubulares do 
nível intennediário 

5 - Baixas colinas terra 
ceadas 

6 - Terraços fluviais de 
baixadas relativamen 
te enxutas 

7 - Planícies de int.mda
ção sujeitas a int.m
dações periódicas 

8 - Planícies de inunda
ção sujeitas a en -
chentes anuais 

QUADRO 9 

ALTITIJDE.5 
m 

803 - 830 

780 - 830 

750 - 800 

740 - 745 

730 - 735 

724 - 730 

722 - 724 

718 - 722 

ÃREA.5 T!PICA5 

Domingos de Morais, Paulista e 
Dr.Arnaldo 
Margens esquerda do Tietê e di
reita do Pinheiros 

Lins de Vasconcelos, Liberdade, 
Brig.Luiz Antônio, Consolação, An 
gêlica, Cardoso de Almeida e Pom":" 
pé ia 

Repul,lica, Sta.Efigênia, Campos E
lÍseos. Jd.Europa, Jd.Paulista, V. 
Nova Conceição, Brooklim, Indianó
polis , Santo Amaro, Belém, Tatuapé 
Itaim e Parque São Jorge 

Brás, Pari, Canindé, Pres. Altino, 
Maranhão, Jd.América, Pinheiros e 
trechos de V.Nova Conceição, It:aim. 
Santo Amaro e Lapa 

Aluviões e várzeas 

Zonas de "banhados" marginais e me 
andros abandonados 

FONTE: AB'SABER, AZIZ NACIB - O Sítio Urbano de São Paulo in A Cidade de 
São Paulo Vol. 1 - Ed.Nacional - São Paulo - 1955 -"'"J)g.179-181 
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LANGENBUCH, por sua vez, agrupou esses componentes em qua -

tro categorias de domínio, segundo seu condicionamento frente ao sis

tema viário: 



QUADRO 10 

CATEGORIAS DE DCM!NIO ALTlTUDES 

1 - Várzeas 718-724 

2 - Terraços 724-735 

3 - Areas de colinas tubulares (sem 740-745 
contar os vales que as seccionam 
que acarretam desníveis de 20 m) 

OJ.1PONENTES DE DELIMITAÇÃO DE 

AZIZ AB 'SABER 

7 - planícies de intmdação, sujeitas 
a intmdações periódicas; 

8 - planícies de inundação sujeitas 
a enchentes anuais; 

5 - baixas colinas terraceadas; 
6 - terraços fluviais de baixadas re 

lativamente enxutas; 

1 - altas colinas de topo aplainado 
do espigão central · 

2 - altas colinas dos rebordos dos 
espigões principais; 

3 - patamares e rampas suaves esca
lonados dos flancos do espigão 
central; 

4 - colinas tubulares do nível int"er 
mediário. 
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Na Região em estudo inicialmente o relevo foi favorável à o

cupaçao, mas com a expansão urbana passou a ser desfavorável, tornando 

-se mesmo um obstáculo, exigindo obras de engenharia como a retificação 

de rios, drenagens das várzeas e construções de viadutos. 

Foram as áreas alagadiças (popularmente chamadas de "várzeas" 

e classificadas por AB'SABER como 'planícies de inundação sujeitas a e~ 

chentes anuais") e as "planícies de inundação sujeita a inundações per!_ 

ódicas" os acidentes topográficos que mais obstáculos causaram ã ocup! 
ção. Tendo uma expansão bastante grande, essas planícies constituíram. 

até poucos anos atrás, terrenos impróprios não só à ocupação, como tam 

bém i circulação, formando vazios dentro do conjunto da cidade. 

Essas várzeas, compreendidas entre as altitudes de 718 e 724 

m, com uma amplitude altimétrica, portanto, de apenas 4 m, prolongavam 

-se paralelamente aos rios e aos córregos da Região (principalmente ju~ 

to aos rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí. 

Dentro do ,sítio urbano, as várzeas acompanham o Tietê, desde 

Osasco até São Miguel Paulista, perfazendo uma distância de aproximad! 

mente 30 km, com uma largura média de 1,5 km, e o rio Pinheiros, desde 

Santo Amaro até 1,0 km a sua confluência com o rio Tietê perfazia uma 

distância de 20 km, com uma largura média de 1,0 km (91). 

AB'SABER sobre isso diz: "Os bairros e embriões de bairros ' 

que se formaram além-Tietê e além-Pinheiros sempre permaneceram isola

dos do corpo principal da cidade, não pela existência dos rios, mas 

(91) -AB'SABER,AZIZ NACIB - "O Sllio UJLba.no de São Pau.to" i..n A Ci..da.de de Sã.o Paul.o-
vol.1 - Ed.Na.ci.ona.l Sã.o Paulo - 7955 - pg.216 



principalmente pela presença das largas várzeas submersíveis e mal -
sãs" ( ... ) "Desta forma, na história da formação dos grandes blocos 
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do organismo urbano, as várzeas principais da Região de São Paulo t! 
veram o importante papel negativo de verdadeiras fronteiras naturai~ 
E, ainda hoje ngs~ podem ser observadas as consequências desse fato, 

através da existência de três blocos de bairros na Metrópole: os bair 
ros de além-Tietê, os bairros de além-Pinheiros e os bairros de além 
-Tamanduateí. Desses três, ·apenas o terceiro agrupamento está sendo ' 
incorporado maciçamente à área principal do organismo urbano metropo
litano" (92). 

A Região apresenta rica drenagem fluvial. S cortada no sen
tido Leste--Oeste pelo Rio Tietê e, no sentido Norte--Sul, por seus ' 
muitos afluentes: um grande número de pequenos rios e córregos, prin
cipalmente na margem esquerda, salientando-se o Tamanduateí e o Pinhel 
ros. 

Se por um lado os rios constituíram obstáculos, por outro, 
constituíram importante fator para a comunicação da cidade com o exte 
rior. Por serem navegáveis, até o século passado foram usados para o 
transporte de passageiros, e, até bem poucos anos, para o de carga ~~. 

Mas, num comentário sobre o aproveitamento dos rios em anos 
recentes, ELINA O.SANTOS diz: "Dentro do organismo da cidade, sacudido 
por uma atividade febril, o vale do Tietê, salvo em raríssimqs casos, 
aparece como se fora um trecho morto, vazio, hostil ao homem"(94). 

Enquanto as várzeas e os rios entravavam a circulação e a o 
cupaçao da Região, as colinas, os patamares e os terraços fluviais, ' 
segundo a classificação de AB'SABER (95), permitiam seu desenvolvimen 
to. 

Os patamares e as colinas com altitudes entre 750 e 830 m, 
por serem enxutos e divisores d'água, constituíram terrenos propícios 
i circulação, e desde o começo da cidade foram procurados para o tri~ 
fego de pedestres e de animais. Do núcleo da cidade partiram caminhos 
percorrendo-os em demanda dos núcleos mais próximos. 

As colinas foram ocupadas desde os primórdios da fundação da 

cidade: o Pátio do Colégio (embrião do núcleo de São Paulo) foi insta
lado numa delas. 

Assim a estrutura da Região teve de se adaptar a um sítio em 
que as diferenças de altitudes, apesar de fracas, apresentav•m elemen
tos topográficos bastànte acentuados e, portanto, obstáculos importan
tes. As plantas da Região, nas diversas fases le sua ocupação, apre 
sentavam gra.nde número de porções vazias, não ocupadas, atestando a i! 
portância desses acidentes. Formaram-se áreas de ocupação estanques º! 
de bairros próximos a outros não podiam se intercomunicar, pois fica -

ram separados pór aqueles acidentes. 

(9l) -AB'SABER,AZIZ NACIB - ob.1ta. c.Lt.ad.o. - pg.221 
( '9 31 
(94) 

(95) 

-L.ANGENBUCH,JUERGEN RICHARV - obJta. c,ltad4 - pg.26-59 
-SANTOS, E LI NA O. - _"T 1.e.te, O Tü.o de Sa.o Pau.lo" ~ A C.lda.de - de. Siio Paulo-Vol. 1 

::. Ed.Na.clonal - Sdo Pa.uto - 1958 - pg.46 
-AB'SABER,AZIZ NACIB - obJta. c.-ltad11 - pg.221 
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5 - A FORMAÇÃO DAS ÃREAS DE ATRAÇÃO E GERAÇÃO DA MOBILIDADE NA REGIÃO 

5.1 - A Evolução das Funções da Região 

O exame da evolução das funções e s~a distribuição na Região 
em estudo corresponde à análise da própria formação e evolução das á
reas de atração e geração da mobilidade, na Região, de fins do século 
passado até nossos dias. Por falta de maior número de dados quantita
tivos, recorremos a citações de alguns autores. Estes, em suas análi -
ses, nos dão a visão pretendida do fato, no nível e na profundidade que 
desejamos para este trabalho. 

Na história do desenvolvimento da Região do Grande São Paulo, 
podemos distinguir quatro fases importantes, respectivamente o período 
de 1870 a 1900, o de 1900 a 1925, o de 1925 a 1950 e o de 1951 em dian
te. Foi a partir de 1870 que se iniciou o grande crescimento demográfi
co da população da Região. 

NOGUEIRA DE MATTOS, analisando este fato, diz: "Representa P! 
ra São Paulo, a segunda metade do século XIX, uma época de profundas 
transformações, através das quais começou a delinear-se a grande cidade 
de nossos dias. Se até 1870 continuou a ser uma 'cidade acadêmica' ou ' 
um 'burgo de estudantes', gravitando sua vida em torno da Faculdade de 
Direito, a partir daquela data a Capital paulista como que rompeu as bar 
reiras que a cingiam à colina histórica, pôs-se a expandir-se de manei
ra sempre crescente e imprevisível, viu alterar-se seu ritmo de vida, ' 
passou a conhecer novas funções, modernizou-se, num caminho rápido e s~ 
guro para o espetacular crescimento registrado no século atual" (96). 

Referindo-se à São Paulo do século XIX, NOGUEIRA DE MATTOS, ' 
diz: "A exemplo do que já vinha acontecendo desde o século XVII, a pri!! 
cipal função econômica da cidade era a função comercial". E, mais adi
ante: "São Paulo era uma espécie de entreposto comercial". Examinando-se 
os dados da população ativa de fim desse século, verifica-se quef o comér 
cio era a função principal da cidade, conforme dados de 1893. NOGUEIRA ' 
DE MATTOS, continuando, comenta: "Cada vez mais estimulada pela riqueza 
que vinha do interior através de um nilinero sempre crescente de sacos de 
café, fortalecido pela colaboração eficiente do braço imigrante e anima
da pelo entusiasmo contagiante dessa fase inicial de 'era das vias fêrr~ 
as', transformou-se São Paulo num importante centro comercial" (97). 

Mas, ao se iniciar o século XX, a função secundária passa a ad
quirir grande importância e vai ser a responsável pelo crescimento -da R~ 
gião. Segundo LINO DE MATTOS, ''Quando a indústria começou a aparecer re
almente como uma das funções da cidade (a partir particularmente de 1925), 

(961 -MATTOS OVI LON NOGUEIRA VE - "Sã.o Paulo no Século XIX" .ln A C.ldo.de de Sã.o Paulo , ~ 

-vol.II - Ed.Nac..iortal - Sã.o P~o - 7958 - pg.66 
(971 -MATTOS,OVILON NOGUEIRA VE - obJta CÁ.:tada - pg.61-73 
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São Paulo já era, sem sombra de dúvida, um grande aglomerado urbano"(98). 

SINGER diz: "E indubitável, portanto, que o crescimento verti

ginoso que São Paulo apresenta no nosso século é o fruto de sua industria 

lização" (99). E mais adiante: "O desenvolvimento econômico atual de São 

Paulo se confunde com o de sua indústria" (100). 

PETRONE lembra que "Ao findar a terceira década do presente s! 
culo, São Paulo aparecia como o maior centro industrial da América do 

Sul. Possuindo pouco menos de 2 000 estabelecimentos fabris em 1918, ti

nha em 1932 cerca de 2 100 ; mas, em 1947, este número eleva-se a 12 000, 

e, hoje ~95~, pode ser calculado em 20 000, onde exercem sua atividade 

nada menos de 440 000 operários e de onde sai mais da metade da produção 

industrial de todo o País" (101). CAIO PRADO diz que: "O papel da indús

tria paulistana, na importância da cidade, se exprime hoje ~9sU pelo ' 

número de trabalhadores nela empregados, e que sobe a quase 300 000, o ' 

que representa cerca de um quarto do total dos trabalhadores, verifica -

se que pelo menos metade da população total paulistana é composta de pe~ 

soas que tiram diretamente da indústria seus meios de subsistência. E o 

suficiente, creio, para mostrar o que significa a indústria para a impo! 

tância da cidade"(102). 

Confirmando estas palavras, vemos, pelos dados da tabela abaixo, 

relativa ao município de São Paulo, que o setor terciário era o mais im 

portante no fim do século passado, sendo ultrapassado pelo setor secundá

rio a partir da década de 20. A partir dos anos 50, verifica-se novamente 

uma tendência ao inverso, isto é, a diminuição gradativa da importância 

do setor secundário, substituído pelo terciário. No entanto, esta mudança 

é lenta, continuando o município de São Paulo a ter, em 1970, uma ativida 

de predominantemente industrial. 

198) -MATTOS,VIRCEU LINO VE - "O Pa114 ~ IndU-6.:tJúai. P~tano" .ln A Cldade de São Pau. 
lo-vol.111 - Ed.Na.c.ionai. - São Pa.ui.o - 7958 - pg.5 -- -

199) -SINGER,PAUL - "Vuenvolv..únen.t.o Ec.onôm.ic.o e Evolução UJ1.ba.na.n-Ed.Na.c.ionai. - São 
Pa.ui.o - 1974 - pg.40 

(100) - Sobll.e o p11.oc.u~o de ~:tlúai..iza.ção da Região, veja. .também PETRONE,PASQ.UALE 
- "São Paulo no Sêc.ulo XI X" .ln A Cidade de Sâo Pa.ulo-vol.11 - Ed. Nacional. -
1958 - pg. 102 e PRAVO JR, CATi1 - ''O FtU'.011. GeoglUÍ6.ic.o na. Fo11.maç.ão e. no Vuen
volv..únen.t.o da Cidade de São Pau.lo" .ln Evolução Polltica. do Bluuil - Ed.Bluu.i 
Uent>e - São Pau.lo - 7977 - pg.93-94-100-107-108-109-110 e SINGER,PAUL - "1Je 
~envolv.imento Ec.onôm.lc.o e Evolução U11.ba.na." - Ed.Na.c.ionai. - São Pau.lo - 1974 -=
pg.27-29-32-36-37-38-39 

( 101) -PETRONE, PASQ.UALE - "São Pau.lo no Sêc.ulo XX" .in A Cldade de São Pauto-vol.11 -
Ed.Na.c.iona.l - São Paulo - 1958 - pg.66 --

( 102) -PRAVO JR,CAIO - "Con.tlri..buição palUl a. Geog11.a.6.ia Wtba.na da Cldade de São Paulo" 
.ln Evolução Polltica. do Bluuil ~ Ed. Sluuilient>e - São Pau.lo - 1977 - pg .121-122 



TABELA 11 

EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS SETORES DE ATIVIDADES NO MUNICf PIO DE SÃO PAULO 

AIDS Primário Secundário Terciário Total 
\ \ % \ 

1893 6,0 25,5 68,5 100,0 
1920 7,7 51,0 41,3 100,0 
1940 4,2 75,0 20,8 100,0 
1950 1,3 69,6 29,l 100,0 
1960 0,9 68,2 30,9 100,0 
1970 0,4 62,9 36,7 100,0 

NOTA: As porcentagens dos anos 1893 e 1920 foram calculadas a partir da população 
ativa e dos demais anos a partir do pessoal ocupado. 

FONTE: Dados de 1893 de MARCfLIO,MARIA LUIZA - "A Cidade de São Paulo" - pg.135. 
Dados dos demais anos dos Censos de 1920-1940-1950-1960 e 1970 ~ IBGE 
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Já para o conjunto da RMGSP, só encontramos dados para, os anos 

mais recentes. Por estes, verificamos que o setor secundário também é 

responsável por dois terços das atividades da Região, posição que também 

diminui lentamente, enquanto a do terciário aumenta. A atividade primá -

ria, já na década de 40, decresce acentuadamente a cada decênio. 

TABELA 12 

EVOUJÇÃO DA DISI'RIBUIÇÃO DOS SETORES DE ATIVIDADES NA RMGSP 

ANOS Primário Secundário Terciário Total 

\ % % \ 

1940 13,9 68,8 17,3 100,0 

1950 7,4 67,3 25,3 100,0 

1960 4,5 68,8 26,7 100,0 

1970 2,9 65,6 31,5 100,0 

FONTE: Censos 1940-50-60-70 - IBGE 
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MAPA 4 

DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS DE FUNÇÕES COMERCIAL, INDUSTRIAL E RESIDENCIAL DA 
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5.2 - A Evolução da Função Residencial na Região 

NOGUEIRA DE MATTOS resumiu palavras de CAIO PRADO: "Enquanto 
se conservou enclausurado na colina histórica, São Paulo não conhecia 
as diferenças funcionais de um ponto a outro da cidade, a não ser as ' 
chácaras periféricas. As residências dos homens abastados e de classe 
média localizavam-se no próprio Triângulo, de mistura com as casas de . . . 
comércio e as pequenas oficinas. Sobretudo a partir da dicada de 1880-
1890, porém, iniciou-se a diversificação de funções e o aparecimento, 
ao lado do velho centro, de bairros operários e de bairros residenciais 
finos" (103). 

O próprio CAIO PRADO assim se refere à função residencial no 

fim do século passado: "As residências burguesas ou médias, que, até ' 
fins do século passado, nesta insignificante cidade que não mais era ' 
São Paulo, se confundiam com o centro comercial, destacavam-se quando 
o crescimento da atividade urbana já não comportava mais residências ' 
em pleno centro. E lá por 1880 que se formam os primeiros bairros pro
priamente residenciais; e vamos notar que, ao contrário dos bairros o
perários, que se estabelecem nos terrenos mais ingratos das baix~das ' 
do Tietê e do Tamanduateí, as residências burquesas se fixam nas altu
ras do maciço. Localizam-se, a princípio, contíguos ao centro, para o ' 
lado do Tietê, isto é, na direção norte; e daí vão acompanhando o bor
do inferior do maciço, pouco acima da linha em que começa a baixada do 
rio. E aí que se instala o bairro de Santa Efigênia, com suas residên
cias aristocráticas de fins do século passado, que se prolongam depois 
pelos Campos Elíseos. Para o outro lado da cidade, isto é, nos pontos ' 
mais elevados desta vertente do maciço, aparecem primeiro as chácaras, 
cujos parques e jardins vão sendo loteados e substituídos aos poucos ' 
por verdadeiros bairros urbanos compactos. E o caso da Consolação; de
pois, seguindo a antiga estrada do Vergueiro, a Liberdade; e, já no al 
to do Espigão mestre do maciço, a Vila Mariana" (104). 

Mais adiante, referindo-se às baixadas do Tamanduateí e do ' 
Tietê, CAIO PRADO afirma que "Estas direções do crescimento da cidade, 
ao contrário da direção sul, de caráter residencial e burguês, ficaram 
reservadas às indústrias e povoamento operário" (105). 

Verifica-se que, desde cedo, a distribuição da função resi -
dencial obedeceu à divisão de classes sociais, cada uma tomando uma di 
reçao e nela se expandindo até os dias de hoje. 

Por outro lado, desde o início da expansão urbana, os bair -
ros, principalmente os habitados pela massa operária, tenderam a se 
tornar mistos. Sobre isso PETRONE assim se manifesta: "No que se refe
re à paisagem urbana, cumpre observar que, em São Paulo, não se forma-

1103) -MATTOS,OVILON NOGUEIRA VE - ob11.a. ci..:ta.da - pg.89 
1704) -PRAVO JR,CAIO - ob11.a. ci..:ta.da - pg.127 
1105) -PRAVO JR,CAIO - ob11.a. ci.-t.ada - pg.129 
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dores suburbanos em potencial encontravam, já em 1930, em torno 

(106) -PETRONE,PASQUALE - ob!Ul c.J.,tada - pg.105-108-124 
(707) -PETRONE,PASQUALE - ob!Ul cLta.da - pg.140 

- --------·-- ------
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São Paulo, um cinturão vasto, se bem que descontínuo, de loteamentos 

que, por todos os quadrantes, se estendia para além dos mais afasta

dos 'bairros isolados'. A maioria de tais loteamentos surgira a par
tir de 1922, eis que na planta desse ano apenas poucos figuram"(l08). 

E, adiante: "O surgimento desse extenso 'cinturão de lotea

mentos residenciais suburbanos' constitui outra característica mar

cante do período 1915/1940. O mapa de SARA-BRASIL, de 1930, mostra a 
escas_sez de . ocupação da maior parte dos loteamentos, apresentando em 

geral não mais de uma ou duas dezenas de casas. Alguns, de localiza

ção mais privilegiada - junto às ferrovias - conheceram melhor sor

te. Na realidade, esse imenso cinturão excedia, várias vezes, as ne

cessidades imediatas e próximas da Capital que, pelos motivos já exa 

minados, não ocupava, de modo intenso, sequer os vários loteamentos 

abrangidos no âmbito propriamente urbano. E interessante notar que a 

especulação imobiliária, por um lado, expul~ava parte dos moradores 

potenciais da cidade para a periferia externa enquanto por outro l! 
do aqui encontrava novo campo de ação, provocando tal proliferação' 

exagerada e desordenada de loteamentos". 

Sobre a expansão urbana após 1940, LANGENBUCH salienta: "A 

sudoeste da cidade se desenvolveu uma área periurbana que se desta~a 

por suas características funcionais e morfológicas. Trata-se da área 

genericamente conhecida por Morumbi (mais ao norte) e Cidade Jardim' 

(mais ao sul), e que, além dos loteamentos homônimos, abrange vários' 

outros, como Jardim Guedala e Jardim Leonor. Uma das características 

marcantes da Cidade Jardim-Morumbi é a de ser área residencial fina. 

Neste particular, constitui uma repetição do que se verificou no pe

ríodo anterior com os 'bairros-jardim' (Jardim Paulista, América, E~ 

ropa e Paulistano), naquela época sitos na periferia da cidade" (109). 

Sobre o papel dos loteamentos na formação dos bairros da ' 

Região, CAIO PRADO, diz; "Bairros que nasceram, em sua grande maio -

ria, ao acaso, sem plano de conjunto; frutos da especulação de ~err~ 

nos em' lotes e a prestações'-- o maior veio de ouro que se descobriu 

nesta São Paulo de Piratininga do século XX. Desenvolveram-se muitas 

vezes, o mais das vez~s mesmo, não porque o local escolhido fosse o 
1 

melhor ou respondesse mais ãs necessidades imediatas da cidade, mas 

simplesmente porque eram vendidos com facilidades maiores de pagamen

to ou acompanhados de propaganda mais intensa ou mais hábil" (110). 

Por esta epoca, a periferia da cidade era ocupada por chác! 

ras pertencentes aos residentes da cidade que as procuravam em fins de 

semana e outras datas para recreio e abastecimento próprio. Com a pro

cura de novos terrenos e a conseqUente elevação do custo da terra, es

tas chácaras passaram a ser progressivamente loteadas. 

- ·--------------- ·-- ·---·--·-· 

" (108) -LANGENBUCH,JUERGEN RICHARV - ob~a c.ita.d.a - pg.136 
" (109) -LANGENBUCH,JUERGEN RICHARV - ob~ c.ita.d.a - pg.137-218 

(1101 -PRAVO JR,CAIO - ob~ clt.ada - pg.130 

-42 



Esse crescimento do principal núcleo nao foi transmitido ao 

resto da Região. Do ano de 1874 atê 1900,enquanto esse núcleo tinha sua 

população .aumentada em oito vezes e meia, a Região em conjunto não au -

mentou mais que quatro vezes. Já entre 1900 e 1920, a periferia conse -

guiu acompanhar em parte o aumento do núcleo principal, pois encontra -

mos aumentos de população de duas vezes e meia para o principal núcleo 

e pouco menos disso para a Região. Entre 192D e 1940 os aumentos prati

camente se igualam com aumento de pouco mais que o dobro para o primeiro 

e para a segunda. Após esta década, entre 1940 e 1970, os núcleos da pe 

riferia obtêm aumentos de população bem maiores que o núcleo principal, 

sendo respectivamente, de duas vezes e meia para aquele, contra cinco ' 

vezes para a Região. 

TABELA 1 :i 

EVOLUÇÃO DO CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO NO MUNIC!PIO DE SÃO PAULO E NA RMGSP 

MUNIC!PIO DE SÃO PAULO R M G S P 
ANOS 

População fndice População fndice 

1870 (25 000) 100 (62 SOO) 100 
1874 28 723 112 72 400 116 
1886 50 292 301 99 283 159 

1880 (40 000) 160 (90 000) 144 
1890 64 934 260 (105 000) 168 
1900 246 952 988 304 356 487 
1910 375 324 1 501 ( 450 000) 1 680 
1920 593 134 2 372 691 717 1 107 
1930 887 000 3 548 (1 050 000) 1 680 

1940 1 326 261 s 305 1 568 045 2 509 

1950 2 065 552 8 262 2 743 446 4 390 

1960 3 707 294 14 829 4 791 245 7 666 

1970 s 924 615 23 698 8 139 730 13 024 

NOTA: Os dados entre parênteses são estimativas do autor. 

FONfE: EMPLASA - pg.66-123-251 e CENSO De.tJGRÃFICO 1940-50-60-70 

Examinando-se a evolução da população por áreas geográficas 

da Região, verifica-se, entre 1874 e 1920, a diminuição relativa da Pª! 
ticipação de todas as áreas, com exceção da Sudeste. Depois da década 

de 1920, houve aumento na maioria, mas principalmente no Sudeste e no 

Nordeste. 
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T . ELA 14 

EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO NA RMGSP 

1874 1886 1900 1920 1940 1950 1960 1970 

SUB-REGIOES 
% o 

ó % % % o 
ó % % 

São Paulo 43,1 50,6 81, 3 85 '7 84,6 80,0 79,7 76,2 

Noroeste 5,0 5,0 2,4 1,2 0,8 0,8 1,0 1,4 

Oeste 7,5 7,5 1,6 1,4 0,7 0,7 0,6 0,9 

Sudoeste 7,3 6,5 3,4 1,7 0,9 0,8 0,8 1,3 

Sudeste 4,2 3,7 3,3 3,6 5,7 7,9 10,5 12,2 

Leste 24,9 19,6 5,2 4,2 4,0 3,7 3,8 3,8 

Nordeste 3,9 3,7 1,1 0,9 1,7 4,8 2,5 3,2 

Norte 4,1 3,4 1,7 1,3 1 ,6 1 ,3 1,1 1,0 

Região 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

" FONTE: Cálculos do autor, baseados em dados citados por LANGENBUCH,JUER-
GEN RICHARD - "A Estruturação da Grande São Paulo" - pg.64-65-123 
170-171-251 e dados dos Censos de 1960-1970 - IBGE 

Os censos têm mostrado que a partir de 1940 é muito acentuada 

a tendência de crescimento nas sub-regiões Sudeste, Nordeste e Noroeste. 

Apenas a sub-região de São Paulo que compreende as cidades de São Paulo 

e Osasco, e a Norte tem crescimentos menores que o da Região. 

TABLl .A 15 

EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO .JA POPULAÇÃO POR SUB-REGIÃO 

SUB-REGIOES !NDICES 

1874 1886 1900 1920 1940 1950 1960 1970 

São Paulo 2 4 19 45 100 166 288 468 

Noroeste 28 41 62 67 100 174 405 937 

Oeste 44 66 43 82 100 162 2.)4 r. 23 

Sudoeste 34 45 73 83 100 153 259 713 

Sudeste 3 4 11 28 100 241 561 1 101 

Leste 26 31 25 46 100 161 288 495 

Nordeste 9 14 13 23 100 494 450 999 

Norte 11 14 21 37 100 145 202 333 

Região 5 6 19 44 100 175 306 519 

NOTA: Os índices tem como base 100 o ano de 1940 para posssibilitar comp~ 
rações com as tabelas dos subcapítulos seguintes. 

" FONTE: Cálculos do autor baseados em dados citados por LANGENBUCH,JUERGEN 
RICHARD - "A Estruturação da Grande São Paulo" - pg.64-65-123-170-
171-251 e dados dos Censos de 1960-70 - IBGE 
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A diminuição relativa do crescimento de São Paulo e o aumento 

em outras areas parece ser um fen6meno normal dentro das característi -

cas da Região, mesmo porque não implica um declínio ou estagnação. Ao 
contrário, em números absolutos, continua havendo uma elevada taxa de ' 

crescimento demográfico nos Últimos anos ; o que acontece é que a perif! 
ria cresce a uma velocidade superior ~ de São i·aulo. 

Examinando-se a evolução da participação, na Regiã~ das princi 

pais localidades, v~rificamos que no fim do,século passado algumas apr~ 

sentavam população de certa importância, como Mogi, Santo André e Guar~ 

lhos em conjunto com São Paulo. 

No início desse século os dados mostram repentino aumento do 

mun1c1p10 de São Paulo e diminuição relativa dos demais. A partir da dê 

cada de 40, São Paulo passa a ter paulatinamente sua participação dimi

nuída, enquanto que a maioria dos municípios a tem aumentada. Apenas 

Santo André e Mogi diminuem corno São Paulo. 

TABELA 16 

EVOWÇÃO DA DISIRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DOS PRINCIPAIS MJNICf PIOS DA ru.Ki.5P 

1874 1886 1900 1920 1940 1950 1960 1970 
MJNICf PIOS 

% % % % % % % % 

São Paulo 39,7 50 , 6 81,1 85,7 84,6 75,3 77 ,4 72,8 
Os asco 2,4 3,5 

Santo André 3 ,8 3,7 3,3 3,6 5,7 7,9 5,1 5,1 

São Berna.rdo 1,7 2,5 

São Caetano 2,4 1,8 
Mauã 0,6 1,2 
Diadema 0,3 1,0 
Mogi das Cruzes 28 ,7 19,6 5,2 4,2 3,1 3,1 2,0 1 ,7 

Glarulhos 3,6 3,7 1,1 0,9 0,9 1,3 2,1 2,9 

Outros 4,2 22,4 9,3 5,6 5,7 12,4 6,0 7,5 
RMGSP 100,0 100 ,O 100 ,O 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

" FONTE: Cálculos do autor baseados em dados citados por LANGENBUCH,JUERGEN 
RICHARD - "A ESIRlJIURAÇÃO DA GRANDE SÃO PAULO" - pg.64-65-123-170-
171-251 e dados dos Censos de 1960-70 - IBGE 
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Dentro do município de São Paulo, ver1fica~se fenômeno seme

lhante. O Centro Histórico e o Centro Expandido apresentam quedas ace~ 

tuadas em suas participações, principalmente o primeiro, enquanto ou -

tras zonas, como a Sudeste e a Leste 1, apresentam leves diminuições. 

TABELA 17 

EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR ZONAS DO MUNICfPIO DE SÃO PAULO 

1874 1920 1940 1950 1960 1970 

ZONAS 
% % % % % % 

Centro Histórico 50,2 47,6 34,5 17,2 10,1 5,5 

Centro Expandido 7 ,4 35,1 28,9 24,2 22,1 15,8 

Oeste 0,9 2,3 6,0 3,9 5,3 

Sul 30,8 2,4 2,4 3,9 7,9 14,3 

Sudeste 5,9 14,3 17,4 17,2 15,2 

Leste 1 
}5,6 

1,0 4,3 11,9 14, 9 l~.4 

Leste 2 0,8 1,4 3,0 3,3 8,4 

Norte 6,0 6,3 11,8 16,0 19,9 20,1 

Rural 0,1 0,4 0,7 . 1,0 

Município de São Paulo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FCT-JTE: EMPlASA - Stunârio de Dados da Grande São Paulo - pg.66~170-171-250-251 

Os maiores Índices de aumento da população no município de ' 

São Paulo ocorrem na zona Rural, assim chamada pela EMPLASA, e nas zo

nas Leste 2 e Sul. Os Índices têm menores valores nas zonas Leste 1, Q 
este e Norte, enquanto a zona Sudeste apresenta uma proporção de aume~ 

to semelhante ã de toda Região. Jâ o Centro Expandido apresenta aumento 

bem inferior, enquanto o Centro Histórico mostra decréscimo de sua pop~ 

lação. 



TABELA 18 

EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR ZONAS DO MJNIC!PIO DE SÃO PAULO 

fNDICES 
ZONAS 

1874 1920 1940 .1950 1960 1970 

Centro Histórico 37 61 100 81 82 71 

Centro Expandido 6 54 100 136 214 219 

Oeste 18 100 435 482 1 054 

Sul 32 44 100 259 918 2 650 

Sudeste 18 100 197 336 476 

Leste 1 
}3 

11 100 452 972 1 502 

Leste 2 25 100 352 669 2 691 

Norte 1 24 100 220 474 764 

Rural 100 837 2 718 6 108 

Município de São Paulo 3 44 100 162 281 448 

FONTE: FMPI.ASA - Sumário de Dados da Grande São Paulo - pg.65 

O grande aumento da população é acompanhado de tal extensão 

da área urbanizada que a densidade populacional diminui. A alta densi 

dade foi uma das características das cidades pré-industriais. Com o ' 

desenvolvimento dos meios de transporte e, portanto, com a maior fac! 

lidade de mobilidade, a densidade foi diminuindo. Também em São Paulo 

isto acontece, com a densidade decaindo desde o fim do século passado, 

primeiro com o bonde a tração animal, depois com o bonde elétrico que 
era mais veloz e atingia maiores distâncias, e a seguir com o ônibus, 

ainda mais rápido e atingindo pontos mais distantes, muitas vezes a 

partir dos pontos limites dos bondes. Finalmente surge o automóvel, ' 

que superou todos seus antecessores em rapidez e distância e ainda com 

maior liberdade de penetração. 
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TABELA 19 

EVOUJÇÃO DA ESTIMATIVA DA DENSIDADE DrMJGRÃFICA DA ÃREA URBANIZADA 

DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Raio Médio da Ãrea Densidade 

ANOS Ãrea urbanizada Urbanizada População (Habitante J 
(km) (km2) Ianz 

1880 1,3 1,69 (37 800) 23 669 

1890 1,8 3,24 (64 900) 20 041 

1900 3,6 12,96 246 952 19 655 

1910 4,9 24,01 (408 930) 15 632 

1920 6,3 39,69 593 134 14 944 

1930 8,0 64,00 (930 260) 13 859 

1940 10,5 110 ,25 1 326 261 12 036 

1950 13,2 174,24 2 065 552 11 855 

1960 18,0 324,00 3 707 294 11 442 

1970 25,0 640,09 5 924 615 9 256 

FONTE: Vide capítulo Metodologia 

O processo da expansao da Região continuou. Na década de 60, 

ela prossegue em toda a periferia, mas foi principalmente na direção ' 

Sudoeste e Oeste seguidá de Noroeste e Nordeste. Apenas o Norte e a pró 

pria sub-região de São Paulo é que tiveram crescimento abaixo da média 

da Região. 

TABELA 20 

TAXA ANJAL DE CRF.sCIMENl'O GF.Gt6TIUCO NA Rt-CSP F.NI'RE 1960 E 1970 

Taxa Taxa 
Sub-regiões Sub-regiões 

' \ 

São Paulo 4,96 Leste 5,57 
Noroeste 8,76 Nordeste 8,29 
Oeste 10,30 Norte 5,12 
Sudoeste 10,64 RMG.5P 5,44 
Sudeste 6,96 

FONJ'E: e.iPLASA - Sl.111ário de Dados da Grande Sao Paulo - 1977 -
pg.39 



-Ji dentro do município de São Paulo, encontramos areas com 

diminuição da população, como o Centro Histórico (111) e outras com cres 

cimento pequeno, menor ou igual a mêdia do município, já menor que a da 

Região, como o Centro Expandido, o Sudeste, o Leste 1 e o Norte. Apenas 

as zonas Leste 2 e Sul apresenta11t grandes aumentos. 

TABELA 21 

TAXA ANUAL DE CRESCIMENlD GECMl:TRICO m MUNICfP.IO 
DE SÃO PAULO ENTRE 1960 E 1970 (%) 

Zonas Taxa Zonas Taxa 

Centro Histórico - 1,45 Leste 1 4,44 

Centro Expandido 1,36 Leste 2 14,92 

Oeste 8 ,13 Norte 4,89 

Sul 11, 18 Rural 8,43 

Sudeste 3,53 Município de 
São Paulo 4,80 

FONTE: BvtPLASA - Sumário de Dados da Grande São Pau-
lo - 1977 - pg.44 

5.3 - A Evolução da Função Secundária na Região 
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Mercê do grande surto industrial, intimamente relacionado com 
o desenvolvimento da cidade, São Paulo já encerrava, cm 1890, vários es
tabelecimentos fabris de certo porte. A maioria deles se implantou nos ' 

bairros em formação e mesmo além, em áreas compreendidas no "cinturão das 
chácaras", ainda não a·tingidas por uma urbanização mais ampla. 

PETRONE, analisando a expansão industrial e seus reflexos sobre 

a cidade, diz que: "Quando se comparam as plantas da cidade de São Paulo 

referentes à Última década no século XIX com as que correspondem às diver 

sas etapas de sua vida no século atual, nota-se que São Paulo se expandiu 

em todas as direções, mas que foi para Oeste, para Leste e para Sul que ' 

tal expansão se verificou com maior intensidade. Ora, exatamente em tais 

direções se localizam as mais importantes e características áreas indus -
triais da Capital paulista" (112). 

l 111) -Pa1ta padlt.orúzação do~ d.a.do~ ineiu6ive palta ap~oveitamenta de pa!lte_da Pe6q~a 
O /V-19 77, u.t:Ltiza1temM nu.te tMbai.ho, a div~ã~ do mu.rúclp.<..o de Sao Pau.lo em 
zoniu., 4egu.ndo ~~o da EMPLASA~ ae~a1t de nao eoneo~o4 eom o me.6mo no 
toeante\a det~naçao do Ce~o H..(ÁtoJu..eo e Ce~o Expandido. 

(772) -PETRONE,PASQUALE ob~a eitada - pg.104 



Os primeiros estabelecimentos industriais de São Paulo foram 

pequenas e médias fibricas que se instalaram, no fim do século passado 

e no início deste, próximas das primeiras estações ferroviárias. Tal ' 
como ocorria nos velhos centros europeus da indústria textil do século 

XIX, as casas dos mestres e dos patrões ficavam pr6ximas. 

Anteriormente, na segunda metade do século passado, a função 

industrial ainda permanecia na atual Ãrea Central. MULLER assim se re

fere: "A então modesta função industrial concentrava-se sensivelmente 

no Triângulo, sobretudo nas Ruas de São Bento e da ~mperatriz. Fora d~ 

le, aparecia na periferia do Centro -- Ruas do Ouvidor, da Esperança, 

25 de Março, Nova de São Jos~ (atual Líbero Badar6), Munici~al, do Ca! 
mo , Ladeira Porto Geral e no Piques; e nas saídas da cidade -- Ruas 

Florêncio de Abreu, notadamente, e Sete de Abril, seguindo-se com me -

nor destaque a Rua Alegre (atual Brigadeiro Tobias·), a Ladeira de São 

João e a Rua do Brás " (113). 

Enquanto as ferrovias segujam os terrenos de transição en -

tre as planícies aluviais e as colinas suaves, as iridústrias se insta
lavam nos terrenos fluviais, com a maioria dos bairros industriais e ' 

mistos se localizando nos terraços e nas planícies aluviais, tanto do 

Tietê como de alguns de seus afluentes. 

LINO DE MATTOS, estudando a distribuição geográfica das in -

dústrias na Região, cons~ata que: ''Na cidade de São Paulo nota-se uma 

evidente preferência no que concerne i localização de suas principais 

indústrias: e~ sua m~i9r parte, encontram-se em áreas de suave topogr! 
fia, bem próximo ou .me~mo nas várzeas enxutas do Tamanduateí e do Tie

tê. Tal pre:f.erência está intimamente ligada aos traçados das vias fér

reas , que at~~y~ssam a metrópole pa~lista exatam~nte naquelas áreas de 

baixos níveis. 
"_D:e .fato .• çs_ trilhos da E.F.Santos -- Jundiaí acompanham as 

várzeas do .. Tam,and.uateí e do Tietê, ao passo que os trilhos da E. F. Soro 
cabana e ~~ ~E~F.~entral . do

0

Brasil aproveitam a v~rzea ou os terraços 

marginais dó ··Tietê. Ali consfruiram suas estações, suas oficinas e os 

grandes armazéns para ·a carga e a descarga de mercadorias. Nada mais ' 

natural, portanto, que os estabelecimentos fabris procurassem aproxi -

mar-se o mais possível dessas linhas vitais da circulação terrestre, 

que poern a cidade de São Paulo em contato com o Porto de Santos, com o 

rico 'hinterland' paulista e com a Capital da República, a par de ou -

tro mo t ivo poderoso -- o preço mais baixo dos terrenos em tais areas, 
quase sempre impróprias para a instalação de bairros puramente residen 
ciais" (114). 

LINO DE MATTOS apresenta um importante mapa das indústrias da 

cidade de São Paulo em 1914, onde se vê nitidamente a distribuição das 

indústrias ao lado das estradas de ferro no trecho entre a Lapa e a Mo2 

ca. Na área do Brás, vamos encontrar, além de um grande número de indú~ 

(113) -MULLER,L.C. - ob~a cita.da. - pg.135 

(1141 -MATTOS,V.LINO - ob}[.(l cita.da - pg.21-38-39 
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trias junto às estradas de ferro, também muitas a certa distância. che
~ando até a quase 3 km ao norte e a 1,5 km a oeste da linha da estrada 
de ferro, ambos os casos limitados pelos rios Tietê ao norte e Tamandua 
teí a oeste. Este Último adensamento encontrava-se em torno da Estação 
do Brás; outro adensamento importante encontrava-se junto à Estação da 
Luz, estendendo-se até a Santa Efigênia. Outras indústrias aparecem nu

ma linha norte--sul, nos bairros da Liberdade, Paraíso e Vila Mariana, 
acompanhando o "tramway" aí existente, e há. outro pequeno adensamento no 
Cambuci, longe da estrada de ferro; e fábricas isoladas no Ipiranga, na 
Vila Prudente e em São Caetano, estas acompanhando a estrada de ferro e 
outro alinhamento pequeno na direção norte--sul, entre a Santa Cecília 
e Consolação. E interessante verificar que, junto ao "tramway" da Cant! 
reira, quase nenhuma indústria é encontrada. Há poucas no Carandiru, 
mas assim mesmo distando até 2 km da estrada. 

LANGENBUCH sobre isto diz: "A localização junto a esta estra
da de ferro continuava vantajosa às fábricas, pois através de desvios ' 
podiam receber a ma t_éria-prima e expedir os produtos. Por outro lado, a 
ferrovia constituía excelente meio de condução da mão-de-obra, pois os 
trens forneciam o transporte mais rápido e maciço entre a cidade e a p~ 
riferia externa. Neste particular - enquanto não atingido o po~to de S! 
turação - se tornava cada vez mais eficiente, pois com o desenvolvimento 
suburbano os ~rens de subúrbio' se tornavam sempre mais numerosos, sendo 
seus trajetos, em algumas linhas, estendido até estações mais afastadas. 
E ainda graças ao transporte ferroviário que se formarão subúrbios resi
denciais, em áreas mais afastadas da cidade, os quais, por sua vez, cons 

tituirão reserva potencial de mão-de-obra de que indústrias poderão lan 
çar mão" (115). 

. .. 

Nesta primeira fase, as fábricas ocuparam as margens das du 

as grandes vias férreas, a Central do Brasil e a Santos--Jundiai, do 
Brás à Penha e da Lapa ao Ipiranga. Na segunda fase já as fábricas pa~ 
saram a seguir a Santos--Jundiaí pelo Parque da Moóca, São Caetano,Sa~ 
to André e Mauá. 

PETRONE cita: "Não resta dúvida que 
dustriais acompanhavam as vias férreas: Brás, 
mendador Ermelino e São Miguel Patilista, ao 

-as principais areas in-
Belenzinho, Tatua~é. Co 
longo dos trilhos da 

'Central do Brasil'; ainda o Brás, Pari, Moóca, Ipiranga, São Caetano 
do Sul e Santo André acompanhando a 'Santos--Jundiaí; Barra Funda, Ã
gua Branca, Lapa e Osasco, servidas tanto por esta via férrea como p~ 
la 'Sorocabana'. Mas inegavelmente foi a função industrial, mais do que 
qualquer outro fator, que ocasionou seu crescimento e sua expansão na 
área. O fato de terem as estradas de ferro aproveitado os vales, onde 
os terrenos podiam ~er obtidos a baixos preços por não serem aprecia
dos como locais para residências, atraiu a instalação de estabeleci -

-mentos fabris. Cresceu, deste modo, a area urbanizada e as varzeas do 

(115) -LANGENBUCH,JUERGEN RICHARV - ob!Ul ~ltada - pg.141 
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Tamanduateí e do Tietê, naqueles trechos que deixaram de ficar ao a
bandono" (116). 

Ao terminar o primeiro quartel deste século, assim PETRONE 
se referia: "A zona industrial da cidade, já também definida, encon
trava-se localizada principalmente nos bairros da várzea, não longe ' 
das vias férreas. como tivemos oportunidade de acentuar. Brás, Moóca 
e Belenzinho eram os mais característicos. Cerca de 2 000 estabeleci
mentos fabris e 70 000 operários definiam a, vida industrial da Pauli
céia" (117). 

LANGENBUCH, analisando a implantação industrial na Região, 
no período de 1915 a 1940, assim se exprime: "A estrada de ferro, na 
realidade, não se limitou a orientar a suburbanização residencial,mas 
continuou a fazê-lo com relação ã suburbanização industrial. Ambos os 
processos de ocupação suburbana dos arredores de São Paulo assumem 
grande importância" ( ••• ) "Já a industrialização suburbana conqecera 
um expressivo início no período anterior a 1915, mas o processo se a
celera de tal ordem que o desenvolvimento anterior nos afigura extre
mamente modesto" ( •.• ) "Nos principais subúrbios industriais que se ' 
formam, as fábricas antecedem às residências" ( ••• ) "As ferrovias co!! 
tinuavam a presidir a localização das fábricas que preferissem, , por ' 
um motivo ou outro, se implantar fora da cidade" (118). E sobre a im
plantação da indústria em novas áreas da Região, LANGENBUCH cita: 

'hum exame regional da industrialização suburbana verificada entre 1915 

e 1940, desponta nitidamente a faixa do município de São Bernardo cor 
tada pela ferrovia, especificamente o trecho compreendido entre a di
visa de São Paulo e o aglomerado Estação São Bernardo (que passou a 
se denominar Santo André no decorrer do citado período). A faixa de ' 

São Caetano-Santo André é a única porção dos arredores paulistanos a 
se transformar em verdadeira 'zona industrial suburbana' durante o P! 
ríodo em causa" ( ..• ) "Ao contrário do período anterior, os estabeleci 
mentos industriais não se restringiam às proximidades das estações, já 

ocupadas, mas passaram a se perfilar ao longo.da linha, ocupando gran
des extensões da várzea e de baixos terraços fluviais. Trata-se de ti
po de localização, encerrando características de 'sítio' e de 'posição 
geográfica' (em escala local), que se tornara a mais comum na própria 
cidade de São Paulo" (119). E, adiante: "Em comparação com o que ocorp 
reu na faixa São Caetano-Santo André, a industrialização verificada e!! 
tre 1915 e 1940 nas demais porções dos arredores paulistanos se afigu
ra modesta". 

A industrialização da Região continua a se desenvolver, fav~ 

recida pela Segunda Guerra Mundial e pela transformação dos ramos in -
dustriais. SINGER, sobre isto, diz: "Ocorre nesse período (1950.-196<i 

uma transformação notável na indústria paulistana, que explica a inten 

(116) -PETRONE,PASQUALE - ob1ta. cltada. - pg.104 
1111) -PETRONE,PASQUALE - obJta. clta.d.a. - pg.131 
(118) -LANGENBUCH,JUERGEN RICHARV - oblUl cli.a.da - pg.140-142 

(179) -LANGENBUCH,JUERGEN RICHAR'D _.!: ob1t.a c,i;tada - pg.142-144 
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sificação do crescimento da cidade. Os ramos que produzem bens de con

sumo cedem lugar aos que produzem bens de produção" (120). 
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Enquanto na primeira fase as fábricas ocuparam as margens das 

duas primeiras grandes vias férreas (Central do Brasil e Santos--Jundi-· 
aí) do Brás à Penha e da Moóca ao Ipiranga, na segunda fase a ocupação 

continuou a seguir a Santos--Jundiaí, pelo Parque da Moóca, São Caetano, 

Santo André e Mauâ; e, atualmente, com as estradas de ferro perdendo 

seu poder de atração, as indústrias procuram as auto-estradas. As indú~ 

trias de então se instalaram nos bairros do· Brás, Moóca, Belém, Lapa e 

adjacências porque naquela época, além das atrações mencionadas, essas 
áreas constituíam a periferia do núcleo urbano. Com o crescimento desse 
núcleo e o agravamento de alguns problemas, inclusive o do aumento do ' 
custo do solo e da infra-estrutura, essas zonas se tornaram inadequadas 

à implantação de indústrias médias e grandes. 
Posteriormente, as grandes indústrias, ao se instalarem na 

Região, passavam a procurar a periferia, ocorrendo isto inclusive com ' 
antigas indústrias pequenas e médias localizadas dentro da cidade que, 

ao cresceram, também se transladaram para a periferia. 
Assim, as indústrias que inicialmente se estabeleceram junto 

às vias férreas dentro do perímetro do principal núcleo, quase todas de 

pequeno porte, foram se afastando nos Últimos anos. As já existentes -

na maioria constituídas por estabelecimentos de grande ou médio porte-
e as novas se localizam agora junto às principais rodovias, como Anhan

guera, Castelo Branco, Raposo Tavares, Regis Bittencourt, Anchieta, Du

tra e Fernão Dias. 

TABELA 22 

EVOWÇÃO 00 N{}.ffiRQ DE ESTABELECIMENI'OS INDUSTRIAIS E PESSOAL 

OCUPADO NA INDOSTRIA NO MUNICf PIO DE SÃO PAULO E NA RMGSP 

MUNICf PIO DE SÃO PAULO RMGSP 
ANa3 ESTAB. PESSOAL ESTAB. PESSOAL 

N9 OCUPADO N9 OClI'.'ADO 

1940 4 876 174 367 5 459 zoo 607 
1950 7 374 299 213 8 741 356 911 
1960 14 576 463 867 17 196 587 367 
1970 20 543 643 672 25 788 906 907 

FONTE: Censos Industriais - IBGE de 1940-50-60-70 

(120) -SINGER,P. - oblla. c.,.lta.d.a. - pg.59 



Esta industrialização estravaza a cidade de São Paulo, passa~ 
do a Região como um todo a ter um crescimento maior do que o próprio mu
nicípio de São Paulo, principalmente nas décadas de 60 e 70. 

TABELA 23 

fNDICES DA EVOWÇÃO DA POPULAÇÃO E PESSOAL OCUPADO 

NA INDCJS1RIA 00 MUNICf PIO DE SÃO PAULO E NA RM:iSP 

MUNICf PIO DE SÃO PAULO 
ANOS 

1940 

1950 

1960 

1970 

POPULAÇA O 

100 

162 

281 

448 

FONTE: Vide Tabelas Anteriores 

PESSOAL 
OCUPADO 

100 

172 

266 

369 

RMGSP 

POPULAÇÃO PESSOAL 
OCUPADO 

100 100 

175 178 

306 293 

519 452 

A concentração da expansão industrial em certas áreas da Re

gião pode ser vista na tabela abaixo: 

TABELA 24 

EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO 00 PESSOAL OCUPADO NA IND0S1RIA NA RMGSP 

SUB-REGIÕES 1940 1950 1960 1970 

% % % % 

Centro 87,0 83,9 78,9 72,8 

Noroeste 0,4 0,4 o 6 

Oeste 0,1 0,2 0,3 0,5 

Sudoeste 0,1 0,1 0,3 0,6 

Sudeste 11,1 13,0 16,3 19,2 

Leste 0,8 1,4 1,9 2,4 

Nordeste 0,3 0,6 1,4 3,5 

Norte 0,6 0,4 0,5 0,4 

Grande Sao Paulo 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Censos Industriais - IBGE 
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Examinando-se por municfpios, verificamos que alguns (os ji 

mencionados anteriormente) se destacam: 

TABELA 25 

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO PESSOAL OCUPADO NA 
IND0STR1A NOS PRINCIPAIS MUNICIPIOS DA RMGSP 

1940 1950 1960 1970 

MJNICf PIOS % \ % \ 

São Paulo 87,0 84,0 79,0 71,S 

São Bernardo 1,4 5,0 8,4 

Santo André 11,1 7,9 7,0 5,7 

São Caetano ~.o 3,4 3,2 

Guarulhos 0,3 0,5 1,2 3,2 

Os asco 1,9 

Mogi das Cruzes 0,8 0,9 1,2 1,2 

Diadema 0,1 1,1 

Mauá 0,9 0,7 

<Ãltros 0,8 1,3 2,2 3,1 

Grande São Paulo 100,0 100,0 100 ,O 100,0 
-·--------·------ ---

FONTE: Censos Industriais - IBGE 

5.4 - A Evolução da Função Terciária na Região 

De todas as porções da Região em que se encontram atividades 
com funções de comércio e serviço, a Ãrea Central é a que apresenta a 
maior participação, superior em muitas vezes às demais. 

A função comercial da Ãrea Central começou muito cedo. MULLER 
diz, sobre isso, o seguinte: "Por essa época (século XVIII), começou-se 
a definir a função comercial desse modestíssimo Centro''. Ap6s lenta e! 
pansão do Centro e melhor caracterização, a Ãrea Central pôde evoluir ' 
conforme esta descrição de MULLER: "Com a continuidade desse processo, 
acabou por definir-se o 'Triângulo' como área puramente comercial e, ª! 
sim, durante cinco décadas, a partir de fins do século XIX, tornou-se~ 
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le o verdadeiro Centro da cidade" (121). Mais adiante MULLER diz: "Des

se estudo pode-se concluir que, na Última vintena do século XIX, era o 

'Triângulo' indiscutivelmente o Centro da cidade". 
Posteriormente, novas porções situadas além do Viaduto do Chá 

se incorporam ao 'Triângulo', ampliando a Ãrea Central. MULLER também a 

isso se refere: "Podemos afirmar que, pelo menos até 1937, apresentava 

[a porção além do Viaduto] todas as características do que denominamos 

'zona de transição', o que significa que, embora sofrendo a influência 
do Centro ·. ainda nele não se integrava". E,' ~ais adiante: "Foi somente 

nos Últimos 20 anos ~955] que teve lugar a integração ao Centro da á -

rea compreendida entre o Vale do Anhangabau e a Praça da República; e o 
fato se tornou indubitável notadamente a partir do ano de 1940". 
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Em 1952, num levantamento funcional, constatou-se1 segundo MUL 

LER, que "De todas as atividades registradas no Centro da cidade, a mais 

característica é, sem nenhuma dúvida, o comércio, que ocupa a maior á -

rea e alcança a própria zona periférica"(l22). ., 

OLIVEIRA LIMA, sobre isto, diz: "Depois de 1940, à medida em 

que a cidade e sua população cresciam, o comércio iniciou a descentra

lizar. Esta tendência ecológica e não planejada acompanhava os princi

pais eixos radiais de transporte, os quais se transformaram em eixos ' 
c~merciais". E continua: "A despeito da existência de vários nucleos 
urbanos, ainda existe um alto grau de dependência com relação à ZCC (Zo 
~a_Comércio Central) e para com os principais eixos comerciais para a ' 

~ocalização varejista" (123). 

Além da Ãrea Central formada a partir do Triângulo, outras i 
reas de comércio e serviço se formaram na Região, algumas a partir dos 

antigos aglomeramentos do século XIX. O mapa-da página 25 mostra que a! 

gumas das antigas cidades (como Mogi das Cruzes) , vilas (como Santo Am! 

ro), freguesias (como Guarulhos, Penha e São Bernardo) e aldeamentos 
- ·· - · . ·- .. ·- · - ·-

( 121) - MULLER. N.L., .6ob.1r.e a 6unçâo c.ome.1r.cial do nú.cl.eo e .6ua cil6.tJúbuição upa.cial 
em 117 6, diz o .6 eguin;t:e: "NM a.tuaiJ:, Ruaf. da Quita.nda e. Rua Atva.1r.u Pe.n;t:eado 
(ent'Jte. aquela e o La.llgo da Mi6vu'..c.Õ.lr.dia) c.onc.e.nt'Jtavam-.6e o.6 ve.nde.doJt.U de. ' 
6JUL.taf. e. holt.t.ali.çM, ai.êm de ve.nde.do.1r.u ambu.la.n.tu de. doc.u e. pe.Wc.aJLitu. Em 
bo.1r.a .6e. tlul:taMe. de um c.omêJLci.o de .ü.po bM.ta.nte .1r.u.tJr1.;to e upe.ci..alizado, T 

tudo leva a c.Jr.e.IL qu.e 6oi uta a plLimÚ.lr.a c.onc.e.n;t:Jr.ação va.1r.ej,Lf,ta qu.e a.pa.1r.ec.e.u. 
em São Pau.lo, dando a.o toe.ai. um c.olo!Úd.o multo J?aJt:tic.u.laJcº'. E c.on.ü.nua: "O 
c.omêJL&o de gêne.M.6 a.lúnent.1.&o.6 a.pa.1r.e&a também 60.1r.a du.6a. iVr.ea.: no La.llgo 
de. São Be.n.to e no do Pa.l.á.c..i.o (Pâü.o do Colégio), onde ew.ü.am '6e..qp.6 pa.ILa. 
venda de pMdu;to.6 daf. c.há.ca.lr.af. e .6ltio.6' (&tação de NUTO SANTA AN~ e na a. 
~ PJr.aÇa. Antôn,Lo Pilado, onde. algu.nh uc..1r.avo.6 me.1r.c.a.deja.vam 'c.om doc.u,. ge -: 
füaf., empa.daf., paf.tw e. gu.lodic.u em ge.lr.ai.' [&tação de MIGUEL MI LANóJ ". E, 
em .6egu.,lda.: "Ao ,[n,ldaJr.-.6e o .6ê.c.u.lo XIX, uma. nova âh..ea. c.omeJr.cial apa11.ec.eu.: ' 
c.onc.en;t:Jr.ava.-.6e. na. c.hamada. Ru.a. daf. CMinhM (a.tu.ai. Ru.a. do Tuou..1r.o), em .6ete pe 
qu.enaf. c.onh:tJr.u.ç.õu du.ü.na.dM pela Câma.1r.a. Mu.n,l&pai. iU qul:ta.ndU.lr.a.6 e. à ve.nclã. 
de gêne.M.6 aii.ment.1.&0.6 em ge.lr.ai.". ( ••• ) "Com a. ina.ugu..1r.ação do Me.1r.c.a.do Mu.n,Lc.,l 
pa.l, então loc.a.Uzado no 6.bn da .l.a.dÚ.lr.a da a.tu.ai. Rua Gene.ILai. CaJr.nÚM (1860)~ 
e do MeJLC.a.do São João, na a.tu.ai. PJr.aça do CoJrJtúo (1890), a Rua daf. CMinhM ' 
6oi, ao.6 pou.c.o.6 pell.de.ndo .6eu..6 c.ome.1r.dari;t;u; c.onc.om,[.ta.ntemen;t:e, a 6unçâo .1r.ui
dencial dM velhM ILua.6 do Cent'Jto 6oi duapa..1r.e.c.endo, em bene.61.&o de. novM a.
.ü.vidadu aU inhtala.da..6 • 11 

- MULLER, N. L. - 11 A Me.a. C e.nt.lr.al da. C,lda.de." ,Ln A Ci 
da.de de São Pa.u.lo-vol.II1 - Ed.Na.c.,lonai. - São Paulo - 1958 - pg.129-13T=°132---
136-141-142. 

(122) - MULLER,N.L. - ob.1r.a &ta.da - pg.159. 

( 123) - OLIVEIRA LIMA FILHO,ALBERTO VE - 11V,Lf,.tJúbuição E.6pa.cial do ComêJL&o Va.1r.ejüta 
da. G1ta.nde. São Paul.o" - Inh.tlttdo GeogJtá6ic.o USP - São Paul.o - 1975 - pg. 53-55 



(como Pinheiros) se tornaram verdadeiramente centros comerciais e de ser 

viço, enquanto quase todos os aglomerados, de uma forma ou de outra, ti
nham e continuaram a ter a função comercial bem desenvolvida (124). LAN
GENBUCH explicita este fato: "Os aglomerados concentravam ainda o comér
cio e vários serviços pela população rural" (125). 

Dentro do núcleo urbano de São Paulo, o bonde foi o maior res
ponsável pela grande centralização e contínua condição de a Ãrea Central 
monopolizar a função comercial e de serviço~ da cidade. Mas também levou 
esta função a seus pontos finais e ao longo de suas linhas. Em quase to
dos os pontos finais de linhas de bonde se desenvolveu a função comerci
al~ e alguns aglomerados (como Pinheiros, Lapa e Penha), auxiliados por' 
este meio de transporte, tornaram-se grandes subcentros. 

Na periferia do núcleo urbano de São Paulo, a ferrovia foi a ' 
responsável pela reorganização do espaço, a partir de sua construção, na 
segunda metade do século passado. E foi também responsável pelo surgimen 
to e expansão do comércio. 

Com a estrada de ferro, surge um novo tipo de aglomeração, eh~ 
mado por LANGENBUCH de "povoados-estações". Assim ele se refere: "As es
tações ferroviárias que foram sendo estabelecidas nos arredores paulist! 
nos se constituíram, assim, em pontos de convergência de produtqs e pes
soas das áreas circunvizinhas". E, adiante: "O modesto comércio, a que! 
ludimos acima, constitui certamente a mais difundida função original de~ 
tes pequenos aglomerados que, paulatinamente, surgiam em torno das esta
çoes, hoje em sua maioria populosos subúrbios" (126). 

Também LANGENBUCH, analisando a estruturação da Grande São Pau 
lo no período 1915-1940, diz: Nos 'subúrbios-estações' (sucessores, em ' 
geral, dos 'povoados-estações') tende a se esboçar um zoneamento funcio
nal muito simples: junto à estação concentravam-se o comércio e a pres
tação de serviços, na maior parte dos casos apresentando um desenvolvime~ 
to modesto e limitado". 

Devido a suas características, a estação ferroviária apresent! 
va condições para, atuando como polarizadora, permitir o desenvolvimento 
de uma relativa função comercial. Foram os casos principalmente de Osasco 
e Lapa, na ex-Sorocabana, São Caetano do Sul e Santo André na ex-Santos
-Jundiaí e Mogi das Cruzes na ex-Central do Brasil, que, atualmente, con~ 

tituem verdadeiros subcentros comerciais. Com poucas exceções, as demais 
estações também possuem certa função comercial. 

O "tramway" contribuiu também, destacando-se particularmente, ' 
neste caso , Santo Amaro e, em menor proporção, Guarulhos (depois bastante 
favorecido pela Via Dutra). 

Sobre a circulação rodoviária na organização da função comerci
al na periferia, LANGENBUCH diz: "Se a circulação rodoviária não serviu 
de instrumento à formação de subúrbios relativamente afastados, o 

(124) - LANGENBUCH,JUERGEN RICHARD - ob1ta. c.,lto.da - Mapa do~ All.Jr..edo~e-6 Pa.u.l.i...6.ta-6 em Mea 
do~ do Século XIX - anexo ao .liv~o 

(125) - LANGENBUCH,JUERGEN RICHARD - ob~a c.,lto.da - pg. 53 

(126) - LANGENBUCH,JUERGEN RICHARV - ob~a c.i:ta.da - pg.98-100-104-105-151 
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mesmo nao acontecia com a vizinhança imediata de São Paulo". E, mais a

diante: "As vantagens oferecidas pelo ônibus não se concentram em torno 

de um ponto, como acontece com a estação ferroviária, mas se dispersam 

ao longo da rua ou estrada percorrida. Os pontos de parada são múlti -

plos. O equipamento comercial que surge tende a uma dispersão linear, ' 

ao longo do trecho da rua ou estrada que o ônibus percorre no interior 
do subúrbio-loteamento" (127). 

Ao lado da expansão das funções co~ercial e de serviços na Re
gião, é bastante grande o número de pessoas ocupadas nessas atividades, 
chegando em 1970 a mais de 400 000. 

ANOS 

1940 

1950 

1960 

1970 

TABELA 26 

EVOLUÇÃO DO PESSOAL OCUPADO NO C~RCIO E NOS 
SERVIÇOS NO MUNICf PIO DE SÃO PAULO E NA RMGSP 

C~RCIO SERVIÇOS 

Município RMGSP fvlmicfpio 
de São Paulo de São Paulo 

48 382 50 612 
87 925 92 907 38 078 

142 319 153 544 67 892 

229 288 269 123 147 135 

RMGSP 

41 225 

74 483 

165 608 

FONTE: 8'1PLASA - Sumário de Dados da Grande São Paulo - 1977 - pg.110.131 

A evolução do setor comercial e de serviços na RMGSP compara

da com a da população foi a seguinte (nota-se um maior crescimento do ' 
setor de serviços do que o de comércio): 

TABELA 27 

!NDICES DA EVOLUÇÃO DE POPULAÇÃO E PESSOAL OCUPADO NO Ca.iERCIO E NOS SERVIÇOS 

NO MUNICf PIO DE SÃO PAULO E NA RMGSP 

ANOS 

1940 

1950 

1960 

1970 

COMERCIO SERVIÇOS 

Município 
de São Paulo J~lGSP 

Município 
de São Paulo RMGSP 

P lação Pessoal População Pessoal - Pessoal -
0 d Populaçao Oc d Populaçao opu Ocupado CUEª o upa o 

100 100 100 100 
162 18 2 175 184 100 100 100 
281 294 306 303 173 178 173 
448 474 519 532 282 391 277 

FONTE: EMPLASA - Sumário de Dados da Grande São Paulo - 1977 - pg.110-131 

(727) - LANGENBUCH,JUERGEN RICHARV - obJLa citada - pg.158-159 
~--

Pessoal 
OcuEado 

100 

181 
402 
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Por outro lado, apesar da grande centralização do comércio e 

funções na cidade de São Paulo, verifica-se uma lenta descentraliza

ção em favor de algumas poucas localidades. 

TABELA 28 

EVOWÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL OCUPADO NO C~RCIO E NC6 SERVIÇOS NA RMGSP 

c o M E R c I o S E R V I Ç O S 

SUB-REGIOES 
1940 1950 1960 1970 1950 1960 1970 

Centro 95,6 94,8 92,6 86,8 92,3 91,2 89,7 

Noroeste 0,1 0,2 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 

Oeste 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 

Sudoeste 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 

Sudeste 2,2 2,8 3,9 8,6 4,2 4,9 6,2 

Leste 1,2 1,3 1,3 1,8 1,7 1,6 1,6 

Nordeste 0,4 0,4 0,9 1,5 0,7 1,3 1,2 

Norte 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

RMG.5P 100 ,O 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: EMPLASA - Sumário de Dados da Grande São Paulo - 1977 - pg.110-131 

As cidades que apresentam as maiores porcentagens de pessoal 

ocupado no coru~rcio e serviços são as indicadas abaixo. Nota-se que 

sao poucas as que apresentam participações expressivas. 

TABELA 29 

EVOWÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO PESSOAL OCUPADO l\U CCJ.1ERCIO E r-n5 SERVIÇffi NA RKiSP 

COMERCIO SERVIÇOS 
MUNICf PIOS 

1940 1950 1960 1970 1950 1960 1970 
% % % % % % % 

São Paulo 95,6 94,8 92,6 85,2 92,3 91,2 88,l 
Os asco 1,6 1,6 
Santo André 2,2 1,4 2,2 3,2 2,3 2,1 2,4 
São Bernardo 0,3 0,5 2,2 0,5 0,9 1,4 
São Caetano 1,1 0,9 2,0 1,4 1,3 1,6 
M:>gi das Cruzes 1,0 0,9 0,8 1,2 1,2 0,9 1,0 
Cllarulhos 0,2 0,3 0,8 1,4 0,6 1,2 1,1 
Diadema 0,0 0,4 0,1 0,3 
Mauá 0,1 0,6 0,4 0,3 
Outros 1,0 1,2 2,1 2,2 1,7 1,9 2,2 
RKi.SP 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FOOI'E: Censos Comerciais e de Serviços - IBGE 
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6 - A EVOLUÇÃO DOS MEIOS DE TRANSPORTE NA REGIÃO 

6.1 - A Implantação dos Meios de Transporte 

f:A transformação da mobilidade, com a expansao da cidade, in~ 
ciou-se na segunda metade do século XIX, concretizada no resto do mun

do com a invenção do telefone, do bonde, do' ~etrô, do elevador e mais 

tarde do automóvel. 

Em 1872, a iluminação pública do núcleo de São Paulo passou a 

ser feita por lâmpadas a gás, ao invés de a querosene, e também nesse 

ano iniciou-se o serviço de bonde a tração animal. Em 1887, o número de 

lâmpadas dobrou, e também foi organizado, com capitais particulares, a 

Companhia Cantareira, que dotou a cidade do melhor serviço de água e es 

goto do Brasil na época. Em 1884, inaugurou-se o serviço telefônico; se 

te anos depois terminava a construção da primeira usina hidrelétrica, a 

de ParnaíbaJ 

Se inicialmente os transportes eram rústicos, no fim do sécu

lo, com o aumento da população da Região e melhoria. das ruas e dos ca
minhos, já se utilizavam transportes mais sofisticados, principalmente 

dentro do núcleo de São Paulo. Para passageiros, os veículos a tração~ 
nimal de duas e quatro rodas.Ü\ primeira linha de bondes a tração ani -

mal foi inaugurada em 1872, fazendo a ligação do Triângulo com os bair
ros, inicialmente com os da Estação da Luz e depois com Estação do Nor

te (Brás)_:] Em 1900, entregava-se ao público a primeira linha de bondes 

elétricos. Nessa época também já circulavam linhas de carro a vapor até 

Santo Amaro e Cantareira. Ao iniciar-se o século XX, continuava a exis

tir, para transporte de passageiros na cidade de São Paulo, veículos mQ 

vidas a tração animal, como carros e tílburis, que vão perdurar até a ' 

década de 20, ao lado de bondes elétricos, "tramways" a vapor e os pri

meiros automóveis. O número de linhas de bondes elétricos vai, nessa 

primeira metade do século, se desenvolver muito rapidamente. As datas ' 

das implantações foram as seguintes: 
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QUADRO 30 

MEIOS DE PRIMEIRAS DATAS DE 
TRAN.5PORTE LltflAS IMPLANfAÇÃO 

Carros e tílburis de Centro e bairros de 1865 
aluguel São Paulo 

, 
Estrada de ferro in- São Paulo--Santos 1867 
glesa 
Estrada de ferro pau São Paulo--campinas 1868 
lista -

Bonde a tração animal Centro--Estação da Luz 1872 
Estrada de ferro São São Paulo--Mogi das Cl!! 1875 
Paulo--Rio zes 
Estrada de ferro Soro São Paulo--Liberdade 1875 
cabana 
''Trauway'' - trens a V!_ Santo Amaro 1886 
por 
.Autanóveis particulares Centro e bairros de São 1893 

Paulo 
''Tramways" ... trens a V!_ Pari--Cantareira 1893 
por 
Bonde elétrico Centro--Estação da Luz 1900 
Autanóveis de aluguel Centro e bairros de São 1900 

Paulo 
ônibus - linha especial Centro--Estação do Norte 1911 
ônibus - linha especial .Americanópolis--Jabaquara 1923 
ônibus - linha regular Centro--Ãgua Branca 1925 
Metrô- Jabaquara--Santana 1975 

FONI'E: STIEL,W.C. História dos Transportes Coletivos em São 
Paulo - pg. -11-13-23-24-26-45-78-96-127 

Confrontando-se as datas de implantação dos diversos meios de 
transporte em São Paulo com os mesmos no Rio e no exterior, verifica-se 
um atraso em São Paulo em relação ao Rio, inicialmente acentuado nos 
meios implantados no século passado e menos acentuado nos implantados ' 
no começo deste século. Apenas no caso do metrô, São Paulo aparece ã 
frente do Rio. Em relação às implantações no exterior, a defasagem é pe . -
quena para os ônibus e bonde elétrico, regular para bonde a tração ani-
mal, mas acentuada para trens a vapor e para o metrô. Se para o bonde a 
tração animal e trens a vapor a implantação foi demorada, isto se deve 
principalmente a que a cidade ainda era pequena para absorver esses mei 
os de transporte. No entanto, no caso do metrô, este fato não justifica 
o grande atraso de sua implantação, só podendo ser explicado por falhas 
administrativas, mesmo considerando-se que esse sistema passou por ~ 
ma fase de "abandono" em muitos países.substituídos que foram pelos veí 
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culos a motor de explosão (automóvel e ônibus), embora nos países socia 

listas a sua implantação continuasse. 

TABELA 31 

ASSIMILAÇÃO DE TECK>I..OGIAS DE TRAN.5PORTE POBLICO NO BRASIL E e.1 SÃO PAULO 

MEIOS DE LANÇAMENf OS ASSIMILAÇÃO ESPAÇAMENTO 
00 BRASIL e.iMUi 

TRANSPORTE Cidade País Data Didade S.P. SP-BR SP.EXT BR.EXT Data Data 

Bondes a tração N.York EUA 1842 Rio de 1859 1872 13 30 17 
animal Janeiro 
Trens a vapor Li ver- Ingl 1811 Rio de 1854 1886 32 75 43 

pool Janeiro 
Bondes a tração Cleve- EUA 1884 Rio de 1892 1900 8 16 8 
elétrica land Janeiro 
ônibus com motor Paris Fran 1905 Rio de 1908 1911 3 6 3 
à explosão ça Janeiro 
Metrô Lon- Ingl. 1863 São Pau 1975 1975 o 111 111 

dres lo 

FONTE: Enciclopédia Britânica e Lello Universal; F.A.OORONHA DOS SANl'OS - citruio 
por BARAT,JOSEF obra citada - pg.118 

Por outro lado, a expansao e o declínio dos meios de transpor

te na cidade de São Paulo seguiu o mesmo esquema do resto do mundo, ou 
seja, em São Paulo inicialmente a expansão dos transportes coletivos se 
deu primeiro com o bonde a tração animal, logo seguido dos trens ava -
por, depois bonde elétrico, trem, ônibus e automóvel, mas com importân
cia apenas para o bonde (a tração animal e elétrica), ônibus e automóvel. 
Em outras regiões brasileiras (como o Rio), a esse esquema somou-se o ' 

trem; e em outros, da Europa e EUA, avultou o metrô. 
No Rio, o bonde não só começou mais cedo, como também teve 

maior atuação no transporte da mobilidade da população, o mesmo aconte
cendo com o trem de subúrbio em escala ainda maior. Por outro lado. os 
transportes rodoviários (ônibus e automóvel). apesar de terem começado ' 
praticamente na mesma época, tiveram maior destaque em São Paulo. Res -
tam as barcas, de muito pequena participação e só encontradas no Rio. O 
"tramway", que juntamos aos trens na tabela abaixo, teve maior impor -

tância em São Paulo, mas sua participação sempre foi pequena. No Rio, ' 

sua existência foi efêmera (1862-1866) (128). 

(128) -BARAT,JOSEF - ob11.a. clto.do. - pg.100 
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TABELA 32 

C(M>ARAÇÃO ENTRE A ESTIMATIVA DA RELAÇÃO ANUAL 
DE PASSAGEIROS E POPULAÇÃO ENTRE OS MJNICIPIOS 

1870 1900 1930 1960 

São Paulo 
Bondes 6,0 ~ 76,9 210,9 62,0 

"Tramway" e trens 1,4 15,9 31,0 

ônibus 38,3 192,5 

Autanóveis 28,0 53,l 

Rio de Janeiro 

Bondes 26,4 139 ,14>) 320,0 101,0 

Trens 1,7 25 ,3«:>) 74,2 66,0 

Barcas 0,0 5,2Q:>) 9,1 7,0 

ônibus 22,8 102,0 

Autanóveis 35,0 

Nal'A: (a) refere-se a 1873; (b) refere-se a 1896 
FONI'E: BARAT,JOSEF - obra citada - pg.136-192-221 
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:. " <lccresceu 64%. No -mesmo período o total do scr\'ÍÇO de trânsito 
em 4úilôme1ros aumentou 5%. A menor procura do transporte coletivo 

deve·s.e ao grande aumento no uso do automóvel particular. 

FONI'E: DYCKMAN,JOON W. - "O Transporte Urbano" 
in Cida~es-A Urbanização da Hllnanidade -
E<f.Zahar - Rio de Janeiro - 1972 - pg.151 
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6.2 - O Carro e o Tílburi: Primeiros Veículos de Transporte Público 

Individual 

Foram os carros e tílburis* -- que começaram a funcionar a 

partir de 1865 -- os primeiros veículos a fazer serviços de transpor

te público de passageiros na cidade de São Paulo (129). 
Não conseguimos dados estatísticos relativos aos anos anterio 

res a 1900, mas acreditamos que até a passagem do século esse tipo de ' 

transporte deve ter se desenvolvido bastante, a julgar pelas posturas ' 

municipais de 1867, de 1868 e de 1869 e pelos relatórios do presidente 

da Província de 1886. Esses documentos dão uma idéia da importância dos 

carros e tílburis para o transporte da parte mais rica da população (d~ 

vido ao alto custo desse serviço). 
A partir de 1872, passam a ter como concorrente o bonde a tra 

ção animal; já no século XX, o bonde elétrico; e a partir da década de 

10, o automóvel. Com a implantação e consolidação desses novos meios de 

transporte, os carros e tílburis entram em decadência. Na segunda meta

de deste século, seu número diminuiu bastante e, na terceira década de

sapareceram. 

TABELA 33 

ESTIMATIVA DA EVOLUÇÃO DO NOMERO DE CARROS E TfLBURIS NA CIDADE DE SÃO PAULO 

CARROS (DE QUATRO RODAS) TfLBURIS (DE DUAS RODAS) TITTAL 

ANOS de Parti- de Parti- GERAL DE 
Aluguel culares Total Aluguel culares Total VE!CULOS 

1900 117 156 273 150 320 470 743 
1905 122 129 251 94 316 410 661 

1910 (130) (90) (220) (130) (200) (330) (550) 
1915 (90) (40) (130) (90) (90) (220) 

1920 73 58· 131 131 

1925 9 1 10 10 

FONTE: STIEL,W.L. - obra citada - pg.5-6 

( *) -CARROS E T1LBURIS - CaJVto~: Qom quatJto 4oda.-6; .tllbwU.li: com dua.6 4oda.6. Ambo~ 
pu.xado.6 po4 an.únai.. 

( 129) -STI EL ,WALVEIJAR CORREIA - "H.ió.tÔIÚa do.6 T4an6pouu Col.etivo.6 de. São Paul.o" -
Ed.USP - São Paul.o - 1978 - pg.1 



Verifica-se que, até a primeira década do século, cerca de 

2/3 desses veículos eram particulares (sem dúvida, a classe mais rica 

da cidade), e apenas 1/3 era para aluguel, ao que parece, também uti
lizados quase que unicamente pela classe rica e média, visto que seus 

preços eram bastante altos. Na segunda década deste século, com a ex

tinção dos veículos particulares, ao que parece devido ã intensifica

ção do uso do automóvel, restaram os de aluguel, em pequeno numero, e 
provavelmente apenas para passeios turísticos. 

Pela nossa estimativa, o prov~vel numero de passageiros trans 
portados nestes anos foram os seguintes: 

TABELA 34 

ESTIMATIVA DO CRESCIMENTO DO NOMERO DE PASSAGEIROS F.M CCMPARAÇÃO Ca.1 
A POPUlA(.ÃO E REI.AÇÃO ENTRE POPUI.AÇÃO, PASSAGEIROS E VEfQJLOS 

f ndice de !ndice de Relação Anual Relação Anual 
ANOS A1..U11ento de Aumento da (Passa ei~os (Pop~lação~ 

Passageiros 

Passageiros População (Milhares) Populaçao Veiculo 

1900 100 100 2,5 332 (618) 
1905 90 121 1,8 454 (555) 
1910 89 152 1,5 682 (550) 
1915 40 191 0,5 2 149 (250) 
1920 33 240 0,3 4 528 (202) 
1925 3 283 0,0 70 000 e 16) 

FONfE: Vide cálculos no capítulo sobre Metodologia 

6.3 - Os Bondes a. Tração Animal ou Carris de Ferro 

Foram os bondes a tração animal os primeiros veículos de ' · 

transporte público coletivo de passageiros em nível de massa. ~e pu

dermos usar esta expressão para o pequeno número de pessoas que inicl 

almente viajavam nos primórdios deste tipo de transporte em São Paulo). 

A primeira linha do chamado "carril de ferro" começou a funcionar em 

1872 e no ano seguinte já transportava grande volume de passageiros. 

Nos anos seguintes, as linhas de "carris" aumentam a sua e! 

tensão, assim como o número de passageiros transportados, havendo in
clusive na Última década do século um verdadeiro "salto" em sua evolu 
çao. 
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TABELA 35 

ESTIMATIVA DA EVOLUÇÃO DOS ''CARRIS DE FERRO'' DESDE 

SUA OR(;ANIZArAO A~ SUA EXTINrAo NA CIDADE DE SÃO PAULO 

Extensão 
ANOS Carros de Linhas Passageiros 

(N9) (Km) (Milhares) 

1873 10 4 163 
1875 12 10 (400) 
1880 20 24 1 080 
1885 27 25 (1 400) 
1890 35 50 2 887 
1895 72 75 17 742 
1899 165 96 (19 000) 

NOTA: Estimativas entre parênteses 
FONTE: STIEL ,W .C. - obra citada - pg.45-46-49-67-70 

O aumento do número de pessoas transportadas é muito maior 

que o do aumento da população, dando isso a entender que a cidade já 

sentia necessidade de um tipo de transporte coletivo. devido ao aumen 

to das distâncias. Ao que parece, já surgia a questão do distanciameg 

to trabalho--residência. pois a cidade, ao terminar o século XIX, ti

nha um raio de 2,5 km de extensão e as linhas de bonde cobriam esta ' 

distância. Por outro lado, o bonde a tração animal apresentava um pr~ 

ço bastante alto para a época. Assim sendo, pela distância de percur

s0 não ser muito grande, pelo alto custo e pela demora de espera, é ' 

de se acreditar que grande parte da população não os utilizava. 
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TABELA 36 

ESTIMATIVA DO CRESCIMENID DO NOMERO DE PASSAGEIROS EM Ca.1PARA -
ÇÃO CCM O DA POPULAÇÃO E REIAÇÃO EN1RE POPULAÇÃO E PASSAGEIROS 

fndice Do lndice Dó Relação Anual 
ANOS Aumento De Atunento De tassagei ~os 

Passageiros Populaçãó Pooulaçao 

1873 100 100 6,0 
1875 245 111 13,3 
1880 662 148 27,0 

1885 859 185 30,6 

1890 1 771 240 44,5 

1895 10 885 740 88,7 

1899 11 656 889 79,2 

FONTE: STIEL,W.C. - obra citada - pg.5-6 

6.4 - O Bonde Elétrico: O primeiro Grande Transportador de Massa da 

Cidade de São Paulo 

Em 1900 começa a funcionar a primeira linha de bondes elétri

cos, que nos anos seguintes substitui totalmente a de "carris de ferro", 

que se tornara obsoleto em face da expansão e modernização da cidade(l30). 

Novamente nota-se a célere expansão desse ~ovo meio de trans

porte, que amplia rapidamente as linhas de bonde a tração animal ou cr! 
a novas linhas em direções a quase todos os bairros existentes na .época. 

Até a década de 20, o bonde vai imperar como o Único meio de 

transporte coletivo da população. Apenas o trem, como outro meio de 

transporte coletivo, lhe poderia fazer concorrência, mas, mercê de seu 

pouco uso, nao o fez. Até os anos 20 é ampliado consideravelmente o nú

mero de carros e a extensão das linhas de bonde, refletindo no aumento 

do número de passageiros. 

( 1301 -At, p.'UmeiJul.6 linha..6 de. bonde. ei.ê:t>r..ic.o c.omu.rú.c.a.vam a. Me.a. Ce.rr.tluti c.om 8't.â6, Sa.n 
:ta. C e.c.Le.i.o.., C am bu.c.i, BaM.a F u.nda. e. Bom R e.:ülr.o • A6 liriha.6 mul:ti.plic.a11.am-.6 e. IUl~ 
da.mente. e., em b~e.ve.,a.t..útg-i.a.m e u.ltJLa.pa6.6a.va.m o.6 ponto.6 e.x.tlt.emo.6 da e.ida.de. na e. 
poc.a, ou. .6e.ja: Moôca., Ca.mpo.6 Ewe.o.6, Santa Ce.c.Le.i.o.., Con.60.f.a.ç.ã.o e. U.beJtda.de.. -
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TABELA 37 

ESTIMATIVA DA EVOLUÇÃO DOS BONDES ELE'IRICOS, DESDE 
/ 

/SUA ORGANIZAÇÃO ATE SUA EXTTNç.í\o, NO MUNIC!PIO DE SÃO PAULO 

Extensão Passageiros 
ANOS Carros Linhas 

(N9) (Km)' (Milhares) 

1900 6 39 (19 000) 
1905 131 120 (26 000) 

1910 202 (170) (34 000) 

1915 370 230 50 519 

1920 (400) (250) 90 931 

1925 (430) 271 147 649 

1930 (SOO) (270) 216 028 

1935 (559) (250) 252 504 

1940 570 217 328 772 

1945 (540) 200 216 000 

1950 (500) 438 300 

1955 368 000 

'l960 501 (230 000) 

19'6~ (70 000) 

FONTE: STIEL~ ALD.EMAR CORREIA- obra citada - pg.126-127-
145-148- 49-150-153-155-159-160-162-164-168-178-179 
-196-197 VOCI ,ANfONIOLE e RUOOLFFER,BRUNO ··· o-
bra citada - .28-68-75 - vol.I 

.. , / 

-~~. 

Até a década de 30, o aumento do número de passageiros de bon 

des foi bastante superior ao da população, com uma relação passageiro/ 

população em grande aumento até a Segunda Guerra Mundial, quando passa a 

diminuir. 



TABELA 38 

ESTIMATIVA 00 CRESC IMENfO 00 NOMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTAOOS EM BONDES ELE 

TRICOS EM C(}.1PARAÇÃO Cai A POPULAÇÃO E REI.AÇÃO ENI'RE POPUI.AÇÃO E PASSAGEIROS 

fndice Do !ndice Do Relação Anual 
ANOS Aumento De Aumento De (Passagei~o1 

Passageiros População Populaçao 

1900 100 100 76,9 
1905 137 122 86,5 

1910 179 152 90,5 
1915 266 191 106,9 

1920 479 240 153,3 

1925 777 283 210,9 

1930 1 137 359 243,5 

1935 1 329 442 231,3 

1940 1 730 537 247,9 

1945 1 137 686 127,4 

1950 2 307 836 212,2 

1955 1 937 1 168 127,6 

1960 1 210 1 501 62,0 

1965 368 1 950 14,5 

FONTE: STIEL,WALDEMAR CORREIA - obra citada - pg.126-127-145-148-149-150-153-
155-159-160-162-164-168-178-179 e VCX:::I,ANI'ONIOLE e RUDOLFFER,BRUNO -
obra citada - pg.28-68-75-vol.I 

6.5 - O "Tramway": Transportador a Média Distância na Cidade de São 

Paulo 

No fim do século passado foram criados em São Paulo duas li -

nhas de "tramways" (trens a vapor): a da Canta reira e a de Santo Amaro, ' 

respectivamente em 1894 e 1886 (131). 
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O movimento de passageiros deste meio de transporte foi sempre 

pequeno em comparaçao com o dos que se serviam dos bondes, tanto a tra -

ção animal como elétrico. Apesar de em 1890 o "tramway" de Santo Amaro 

ter transportado cerca de 10% dos transportados pelos bondes a tração a

nimal, na década seguinte (com a linha já eletrificada) o transporte 

por "tramway" representou apenas cerca de 1% do efetuado por bondes. A ' 

( 7 3 7) -A linha da CcmtM..e.iJr..a. 6oi c.oM:tJwlda c.om a 6inalidade. de. le.vaJl. pall.a a .6eJ!Jl.Q. da. 
que.te. nome. ma..teJtÁ.aÁÁ de. c.oMtJtu.ç.ã.o pa!ta. a..6 obJr..a..6 de. um 11..ue.11..va,tÔJr..,{.o de. ª8u.a..
Como a..tJr..a.vu.t>a.va. Me.a..6 ha.b.Uada..6, a.pel.>all. de. Jr..all.e.6e..ltame.nte., c.ome.ç.ou :tambe.m a. 
bta.M poltta!t pa..6.6a.9 eÁ.Jto.6 , pa..6.6a.ndo de.po,{.,6 u.te. .6 e.11..viç.o a. .6 e.Ir.. 6 e..lto e.m c.a1tãte.1r.. 
pe.Jr..mane.nte.. A linha. de. San.to AmaJto 6 oi 011..9 a.niza.da. e.m 1 8 8 5 , .6 e.ndo paJt.te. de. .6 eu 
.tJr..a.je..to 6e..lto po!r.. ".tJr..amway" e. paJt.te. polr.. .tJr..a.ç.ão animal. No a.no .6e.9uin.te., u.ta. ' 
íi.U.hna. paJt.te. 6oi .t>ub.6.titul.da :também po!r.. "btamwa.y" (STIEL,W.C. - ob1r..a d.ta.da. -
pg. 77-95). 



linha da Cantareira, em 189S, transportou aproximadamente 0,1% dos pas

sageiros dos meios de transporte da epoca e prosseguiu nesta participa

ção até a extinção de ambas, a da Cantareira em 196S e a de Santo Amaro 
em 1968. 

As linhas so se ampliaram até 1920, permanecendo as mesmas nas 

décadas seguintes. Isso pode ser uma das razões de sua permanente pouca 

participação, além de a Cantareira praticamente não ter modernizado sua 

linha neste período, para fazer frente às nÓvas necessidades da Região. 

Em 1913, os trens a vapor são substituídos por bondes elétri -

cos, mas a linha, continua a ter características diferentes das demais, 

quer pelo longo trajeto, maior rapidez, paradas semelhantes a estações, 

preços de passagens mais elevadas, ligação interurbana (pois Santo Amaro 

foi município independente até 193S) e portanto regida por legislação ' 

estadual. 

TABELA 39 

ESTIMATIVA DA EVOWÇÃO DOS "TRAMWAYS" DESDE SUA ORGANIZAÇÃO ATE SUA EXTINÇÃO 

NO MUNIC!PIO DE SÃO PAULO 

CANTAREIRA SANTO AMARO TOTAL 
ANOS Passageiros Passageiros Passageiros Km Km Km 

(Milhares) (Milhares) (Milhares) 

1886 19 100 31 ~) 19 100 31 ~) 
1890 19 100 (150) 19 100 (lSO) 
189S 12 840 (20) 19 100 (4SO) 31 940 (470) 
1900 12 840 (100) 19 100 2S2 31 940 3S2 
190S 21 100 200 19 100 78 40 200 278 
1910 21 100 344 19 .100 (17 S) 40 200 Sl9 
191S 30 220 1 300 19 100 263 49 320 1 S63 
1920 47 S43 2 130 20 700 S76 68 243 2 706 
192S (47 S43) 2 S42 (20 700) 1 422 68 243 3 964 
1930 (47 S43) 2 496 (20 700) 2 3Sl 68 243 4 847 
193S (47 S43) 2 786 (20 700) 3 249 68 243 6 03S 
1940 (47 543) 3 66S (20 700) s 1S8 68 243 8 823 
194S (47 S43) ( 4 SOO) (20 700) (7 000) 68 243 11 soo 
19SO (47 S43) (S 400) (20 700) (8 000) 68 243 (13 400) 
19SS (47 S43) (6 300) (20 700) (7 000) 68 243 (13 300) 
1960 3S 000 ( 4 600) (20 700) (4 000) ss 700 (8 600) 
196S (2 000) 2 000 (2 000) 

NOTA: Estimativas entre parênteses. 
FONTE: VOCI,ANTONIOLE e RUOOLFFER,BRUNO - obra citada - pg.73 - Vol.II. 

STIEL,WALDEMAR CORREIA - obra citada - pg.82-86-9S a 102 
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A partir da década de 1915, a evolução do numero de passagei
ros e maior que da população, o que vai acontecer até 1950, quando es

tes meios de transporte passam a ter cada vez menos passageiros, até 

sua extinção. 

A relação anual de passageiros sobre a população mostra valor 

bastante baixo para esse meio de transporte, sendo os maiores nas déca 

das de 30 a 50, ou seja, na fase da expansão suburbana da cidade de 

São Paulo. 

TABELA 40 

ESTIMATIVA 00 CRESCIMENTO DO NOMERO DE PASSAGEIROS DE ''TRAMWAY" 

EM CCM'ARAÇÃO CCf.1 A POPULAÇÃO DO MUNICf PIO DE SÃO PAULO 
fndice De f ndice De Relação Anual 

ANOS Aumento De Aumento Da rassagei~os) 
Passageiros População Populaçao 

1890 100 100 2,3 
1895 313 308 2,4 
1900 235 380 1,4 
1905 185 463 0,9 
1910 346 578 1,4 
1915 1 042 728 3,3 
1920 1 804 913 4,6 
1925 2 643 1 078 5,7 
1930 3 231 1 366 5,5 
1935 4 023 1 681 5,5 
1940 5 882 2 042 6,6 
1945 7 667 2 610 6,8 
1950 8 933 3 181 6,5 
1955 8 867 4 443 4,6 
1960 5 733 5 709 2,3 
1965 1 333 5 909 0,4 

FO~'TE: VOCI,ANI'ONIOLE e RUDOLFFER,BRUNO - obra citada - pg.73 -
Vol. II 
STIEL,WALDfMAR CORREIA - obra citada - pg.82-86-95 a 102 

6.6 - O Trem Suburbano: Fraco Transportador de Massa na Região 

Apesar de implantados na década de 60 do século passado, as 

ferrovias só passaram a ter alguma importância na mobilidade cotidiana 

da população da Região a partir do período de 1915-20. Até esse perío

do, com o núcleo de São Paulo abrigando apenas algumas poucas estações 
(como a Luz, Brás, Moôca, Barra Funda, Lapa, Ãgua Branca, Ipiranga e 

Penha), todas bem servidas por bondes, suas ligações mais importantes 
para a mobilidade eram com as estações fora do principal núcleo. LAN -

GENBUCH, analisando isso, chama a atenção para o fato de que, "Dos a-
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glomerados sitos nas proximidades da ferrovia regional, apenas a Penha 
mereceu-lhe alguma consideração, eis que foi atingida por um ramal da 
Central, de resto curto - pouco mais que um desvio" • E, diz ain.da· 
que: "As estações ferroviárias que foram sendo estabelecidas nos arre
dores paulistanos se constituíram, assim, em pontos de convergência de 

produtos e pessoas das áreas circunvizinhas" e, ad_iante: "O fato pode 
ser facilmente constatado, por exemplo; em Perus, Franco da Rocha, Cam
po Limpo, Osasco, Barueri, Guaianazes, Poá" (132). 

"Nesta fase inicial do desenvolvimento dos 'povoados-estação', 
deve ter sido bastante modesta, incipiente ou casual a função de subÚ! 
bio-dormitôrio ( ... )O bonde, que servia a maior parte desses bairros i 
solados, constituía na ocasião um excelente meio de transporte, ainda 
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a salvo de congestionamento de tráfego, e que se caracterizava por uma 
preferência de horários nem de longe igualada ~la ferrovia':. E continua 
LANGENBUCH: "Com efeito, o número de trens diários era bastante peque
no" ( ... ) "Nas ferrovias extra-regionais, os trens suburbanos ainda não 
se haviam generalizado. A ·Sorocabana · fazia correr apenas dois trens 
diário~ ambos de longo percurso, que paravam em todas as estações: não 

mantinha trens de subfirbio. A 'Inglesa' entre São Paulo e Santós fa -
zia correr quatro trens diários, dois dos quais paravam em todas as es 
tações, quando os outros apenas o faziam em Ribeirão Pires e Estação ' 
São Bernardo. Dois dos trens provenientes de Santos prosseguiam pa
ra o interior do estado, sendo que entre São Paulo e Jundiaí, incluin
do estes, havia -- como no sentido oposto -- quatro trens diários, dos 
quais três paradores e um expresso. Esta estrada já mantinha cinco trens 
suburbanos diários entre São Paulo (Estação da Luz) e Pirituba e mais um 
até a Lapa; não havia ainda trens suburbanos em direção a Santo André. 
Na 'Central do Brasil' corriam quatro trens diários, todos prosseguindo 
para além de Mogi das Cruzes, sendo três paradores e um expresso. Ha -
via trens de subúrbio entre a estação inicial e a Penha, em número de' 
oito, os quais no trecho final do trajeto adentravam o pequeno ramal, 

que atingia esta localidade. Note-se que os Únicos trens de subúrbio ~ 
xistentes nas linhas extra-regionais pouco se distanciavam da estação 
central, circunscrevendo-se quase ao àmbito dos 'bairros isolados"'(l33). 

Durante o período 1915-40, tem início efetivo o desenvolvime~ 
to suburbano de caráter residencial . Ainda citando LANGENBUCH: "A medi 
da que o desenvolvimento suburbano ao longo das ferrovias se acentua, é 
aumentado o número de trens, o que, por sua vez, constitui um estímulo' 
para que um numero cada vez maior de pessoas estabeleça sua residência' 
nas imediações das estações ferroviárias suburbanas. Em 1930, a situação 
com relação a trens de subúrbios era a seguinte nas diferentes linhas: 

I - 'Inglesa ' (Santos a Jundiaí): 12 trens entre São Paulo e ' 
Pirituba, 18 entre São Paulo e São Caetano, dos quais 16 prosseguiam a 

(1321 -LANGENBUCH,JUERGEN RICHARV - oblta. ci..tada - pg.100-104-111 

(1331 -LANGENBUCH,JUERGEN RICHARV - ob~a c.Lt.a.da - pq.111-112-146-147 



Estação São Bernardo (Santo André), sendo que, destes , 7 prosseguiam a

té Mauá. Nove dos citados trens estabeleciam a ligação direta entre Pi 

rituba e o município de São Bernardo, atravessando toda a cidade de São 
Paulo, cortando assim a principal zona industrial urbana e a congenere 
suburbana. 

II - Central do Brasil: 8 trens entre São Paulo e Mogi. O p~ 

queno ramal da Penha fora extinto, pois, com a instalação de bondes e
létricos a este bairro, se havia tornado des'necessário. Esta linha cor 

tava, em seu trecho urbano, os bairros industrializados do Brás e Be -

lém; sendo o acesso aos mesmos facilitado pela estação inici~l (Norte, 

hoje Roosevelt) e por algumas paradas intermediárias. 

III - Sorocabana : apenas 3 trens entre São Paulo e São João ' 

(hoje São João Novo). Esta ferrovia não desenvolvera ainda a sua voca

ção natural de instrumento de expansão suburbana, pois apesar de per -

longar a faixa industrial entre a cidade e a Lapa, apenas tinha uma es 

tação no trecho, qual seja a de Barra Funda. Por incrível que isto po~ 
sa parecer, a Sorocabana não tinha estação na Lapa, já importante bair 

ro periférico. Assim sendo, a ferrovia servia mal para a eventual con

dução de operários das fábricas compreendidas no citado trecho, e con

sequentemente não os atrairia - por ora - a fixar residência ao longo 
da linha". 

A partir destas análises feitas por LANGENBUCH, verificamos' 

que o número de passageiros transportados dentro da mobilidade cotidia 
na deve ter sido muito pequeno. 

Já a partir de 1940 a situação se modifica. LANGENBUCH cita: 

"A ferrovia não consegue acompanhar o rítmo do desenvolvimento suburba 

no" e "Consequentemente, a pressão sobre os trens de subúrbio é cada ' 

vez maior, e sobretudo nos horários de 'rush', os mesmos viajam supe! 

lotados, não conseguindo vencer a demanda. Os trens da Central são 

tristemente famosos neste sentido. Grande parte dos migrantes pendula

res passam a se servir dos ônibus simplesmente por este motivo" (134). 

Não consegui~os encontrar dados sobre passageiros dos trens 

suburbanos nas primeiras décadas deste século e nos Últimos anos do sé 

culo passado. Pela tabela abaixo, verifica-se que a participação deste 
meio de transporte, mesmo recentemente, foi baixa. Sob _ outro ângulo, 

vimos que o número de passageiros transportados nos Últimos anos quase 

não aumentou. 

(134) -LANGENBUCH,JUERGEN RICHARV - oblla. clta.da - pg.190-191 
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TABELA 41 
-76 

ESTIMATIVA DA EVOLU('.ÃO DO N{}.ERO DE PASSAGEIROS NOS TRENS SUBURBANOS NA REGIÃO 

E.F. Central E.F.Santos -
ANOS Do Brasil Jundiaí E.F.Sorocabana Passageiros 

(Milhares) (Milhares) (Milhares) (Milhares) 

1915 (250) (800) (4SO) (1 200) 
1920 (SOO) 1 789 (2SO) (2 S39) 
192S (1 000) 3 327 (SOO) (4 827) 
1930 (2 000) 6 30S 786 (9 091) 
193S ( 4 000) 8 oos (1 100) (13 lOS) 
1940 s 912 (10 SOO) 1 461 17 873 
194S (14 000) (19 000) (6 000) (39 600) 
19SO (22 000) (28 700) (10 000) (60 700) 
19SS (30 000) (36 800) (lS 000) (81 800) 
1960 40 400 46 800 19 300 106 soo 
196S Sl 900 Sl 900 20 900 124 700 
1970 42 900 S2 200 26 300 121 400 

NOTA: Estimativas entre parênteses. 
FONTE: VOCI ,ANfONIOLE, e RUOOLFFER, BRUNO - obra citada ·· pg. 77 ·- vol. I 

LANGENBUCH,JUERGEN RICHARD - obra citada - pg.111-112-190-191 
ANUÃRIO ESTAT!STICO DAS FERROVIAS - 69 Div. - RFFSA 

Apesar do numero de passageiros aumentar bem mais que o da po

pulação, seu volume sempre foi pequeno, não correspondendo ao papel que 

seria de se esperar deste meio como transportador pendular da grande 

massa de trabalhadores residentes na periferia a média distância, em tem 

po de percurso pequeno e a preço reduzido. 

TABELA 42 

ESTIMATIVA DO CRESCIMENTO DO NCJMERO DE PASSAGEIROS DOS TRENS SUBURBA 
NOS EM CG1PARAÇÃO C<J.1 O DA POPULAÇÃO DO MUNIC!PIO DE SÃO PAULO -

ANOS 

191S 
1920 
192S 
1930 
193S 
1940 
194S 
19SO 
19SS 
1960 
196S 
1970 

!nelice de 
Aunento de 

Passageiros 

100 
211 
402 
7S7 

1 092 
1 489 
3 300 
s OS8 
6 817 
8 87S 

10 392 
10 117 

f ndice de Relação Anual 

Aunento da rassagei~os 
População Populaçao 

100 2,S 
12S 4,3 
148 6,9 
187 10,2 
231 12,0 
281 13,S 
3S9 23,4 
437 29,3 
610 28,4 
784 28,7 

1 019 25,9 
1 2S3 20,S 

FONTE: VCX::I,ANfONIOLE e RUOOLFFER,BRUNO - obra citada - pg.77 -
Vol.I 
LANGENBUCH,JUERGEN RICHARD - obra citada - pg.111-112-190-
191 
ANUÃRIO ESTATfSTICO DAS FERROVIAS - 69 Div. - RFFSA 



Uma comparaçao do transporte por trem suburbano entre São Pau

lo e Rio mostra uma grande defasagem, tendo no Rio este meio de trans -

porte sido bastante utilizado. 

TABELA 43 

ESTIMATIVA 00 CRESCIMENTO DO NOMERO DE PASSAGEIROS DOS TRENS SUBURBANOS 
EM CCMPARAÇAO C<J.1 O DA POPULAÇÃO DE SÃO PAUÍ.O E RIO DE JANEIRO 

SÃO PAULO RIO DE JANEIRO 
ANOS 

1870 
1896 
1920 
1940 
1960 

FONfE: 

Passageiros 

(Milhares) 

2,5 
17,9 

106,5 

Relaóo Anual 

{
Passageiros) 
Populaçao 

4,3 
13,5 
28,7 

BARAT,JOSEF - obra citada - pg.136-192 

Passageiros 

(Milhares) 

0,4 
5,3 

44,5 
110,0 
220,0 

6.7 - O ônibus: Substituto do Bonde na Região 

Relacao Anual 

(Passa~eirosJ Popu açao 

1,7 
8,6 

38,8 
62,4 
66,5 

Após diversas tentativas, o serviço de ônibus foi implantado 

de forma regular em São Paulo em 1925, ao que perece devido à seca do' 

ano anterior, que diminuiu o fornecimento de energia elétrica para os 

bondes da cidade. Em fevereiro de 1926, já havia 111 ônibus em circula 

çao na cidade de São Paulo (135). 
Além do fato de o Ônibus complenentar os it~nerários de bonde, 

LANGENBUCH salienta que: "A circulação rodoviária passou a funcionar ' 

predominantemente corno meio de transporte supletivo e complementar à 

ferrovia, como tal, contribuindo ao ulterior desenvolvimento dos 'su -

búrbios-estações' " (136). Mais adiante, acrescenta que: "Além de com

plementar itinerários, os ônibus passaram a dobrar trajetos estabeleci 
dos pela ferrovia" 

A nova modalidade de transporte cresceu rapidamente na déca

da de 30, mas teve uma queda durante a Segunda Guerra Mundial, para 1.9_ 

go após crescer ainda mais rapidamente, tomando grandes impulsos na dê 
cada de 50 e 60. 

(135) -STIEL,W.C. - ob4a citada - pg.23-26-27-28-30-33 
1136) -LANGENBUCH,JUERGEN RICHARD - ob4a CÂ,:ta.da - pg.155 
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T-A-B-El.A 44 

I . 

·ÉSTIMATIVA DA EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÔNIBUS NO MUNIC!PIO DE SÃO PJ\Ul.,O . . 

ANOS Carros Passageiros 
(NC?) (Milhares) 

1925 (100) (15 000) 
1930 323 (34 000) 
1935 389 80 069 
1940 818 177 405 
1945 (800) (108 000) 
1950 887 314 845 
1955 (1 600) (537 000) 
1960 (3 000) (714 000) 
1965 ( 4 SOO) (1 027 000) 
1970 (6 000) 1 118 100 

NOTA: Estimativas entre parênteses. 
FONTE: STIE__L,WALDEMAR CORREIA - obra citada - pg.2~3"3-38-39 

VOCIJ\NT.QNIOLE e RUDOLFFER,BRUNO - og_ra-e-itada - pg.75-Vol.I 
CMTC - IBGR -

No entanto em comparaçao à população da cidade de São, Paulo, 

que também cresceu a altos níveis, verifica-se pela relação passageiros 

de ônibus e população que o ônibus, após grandes aumentos, estagnou nas 
décadas de 60 e 70. 

TABELA 45 

ESTIMATIVA DO CRESCIMENTO DO NlJMERO DE PASSAGEIROS DOS SERVIÇOS DE 

ÔNIBUS EM CG1PARAÇÃO C<Jvl O DA POPUIAÇÃO DO MUNIC!PIO DE SÃO PAULO 

ANOS 

1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 

!ndice do 

Aumento de 

Passageiros 

100 
227 
534 

1 183 
720 

2 099 
3 580 
4 760 
6 847 
7 454 

!ndice ,lo Relação Anual 

Aumento da { Passagei~os) 
População Populaçao 

100 '; 21,4 
126 r 38,3 
156 73,3 
189 133,8 
242 63,7 
295 152,4 
412 186,2 
530 192,5 
688 213,2 
846 188,7 

FONTE: STIEL,WALDEMAR CORREIA - obra citada - pg.29-30-33-38-39 
VOCI,ANfONIOIE e RIJDOLFFER,BRUNO - obra citada - pg.75 - Vol.I 
CMTC - IBGE 

-78 



-79 

6.8 - O Automóvel: Grande Transportador Individual na Região 

b automóvel surgiu em São Paulo em 1893, mas somente na primei 

ra e segunãa década do século XX vai se expandir. Ao lado dos carros de 

uso particular, em 1901 surge o automóvel de aluguel (e, mais tarde, o 
táxi)\ 

TABELA 46 

ESTIMATIVA DA EVOWÇÃO DO NOMERO DE Al.ITOOVEIS NO MJNICf PIO DE SÃO PAULO 

ANOS Aluguel Particular Total Passageiros 

Táxi (Milhares) (Milhares) 

1901 4 4 
1905 19 19 
1910 (150) (230) (380) 714 
1915 (500) (700) (1 200) 2 260 
1920 857 2 554 3 411 6 311 
1925 2 275 7 396 9 671 17 863 
1930 (3 500) (11 000) (14 500) 24 820 
1935 (5 800) (17 827) 23 627 40 480 
1940 13 952 22 739 36 691 64 741 
1945 
1950 (14 000) (50 000) (64 000) 99 000 
1955 (18 000) (70 000) (88 000) 135 000 
1960 (20 000) 120 662 140 662 190 954 
1965 (25 000) 305 993 330 993 435 551 
1970 (25 000) (515 000) (540 000) 640 000 

NOTA: Estimativas entre parênteses. 
FONTE: STIEL,WALDEMAR CORREIA - obra citada - pg.15-17 

VOC:I,ANfONIOLE e RUDOLFFER,BRUNO - obra citada - pg.30-298-Vol.I 
LANGENBUCH, JUERGEN RICHARD - obra citada - pg.194 

Nas décadas de 20 e 30, o crescimento do número de automóveis 

é bastante grande. Em 1935 havia um automóvel para cada 46 habitantes. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, essa proporção deve ter diminuído se~ 

sivelmente devido ao racionamento de gasolina, mas depois o número de ' 
automóveis torna a se elevar e em 1950 já havia um deles para cada 32 ' 

habitantes. Mas é a partir da década de 60 que este veículo atinge ci -

fras gigantescas, com a posse de um automóvel por cada 14 habitantes em 
' 

1970. 
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TABELA 47 

ESTIMATIVA DO CRESCIMENTO DO NlJMERO DE PASSAGEIROS IM CCMPARAÇÃO Ca.1 A POPULAÇÃO 

E RELAÇÃO ENI'RE POPULAÇÃO, PASSAGEIROS E VEfCULOS 
fndice de f ndice de Relação Anual Relação Anual 

ANOS Aumento de Aumento da - \assagei~os) (Habitantes) 
Passageiros População PoEulaçao Auto 

1910 100 100 1,9 987,7 
1915 317 126 4,8 393,9 
1920 884 158 10,6 173,9 
1925 2 502 186 25,5 72,4 
1930 3 476 236 28,0 61,2 
1935 5 669 291 37,1 46,2 
1940 9 667 353 48,8 36,1 
1945 452 
1950 13 466 550 47,9 32,3 
1955 18 908 769 46,8 32,8 
1960 27 589 988 53,1 26,4 
1965 61 002 1 283 90,4 14,6 
1970 8 964 1 579 84,5 14,4 

FONTE: Vide cálculos no capítulo Metodologia 

Importante também é a taxa de ocupação do automóvel. VOCI ci 

ta para 1940 a média de 1,84 passageiros por automóvel particular e 

2,02 nos de aluguel, descontando o motorista, dando média geral de 1,88 

(137). Na década de 1950, esta taxa para os carros particulares foi cal 

culada em 1,5 diminuindo para 1 em 1967. 

6.9 - Outros Meios de Transporte na Região 

A quase inexistência de dados estatísticos sobre outros meios 

utilizados no transporte da população nos impede de fazermos uma ava -

Jiação correta desses meios de mobilidade. 
Das poucas referências a respeito citamos as seguintes: a de 

STIEL, e a de EUGENIO EGAS, transcrita por PETRONE (138), que enumeram 

os seguintes veículos existentes na Região. 

(737) -VOCI,ANTONIOLE e RUVOLFFER,BRUNO - ob~a c..,i;ta.da - vol.I - pg.356 

( 138) -PETRONE, PASQ.UALE - "Sã.o Paul.o no Séc.ui.o XX" ,fo A Cidade de Sã.o Paui.o-vol. II -
Ed. 
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TABELA 48 

VE!aJLOS EXISTENTES NA CIDADE DE SÃO PAULO fl.1 1899 

VEICULOS N9 Participação 
ª o 

Carroças de molas 1 848 30,9 
Carroças de lenha 1 050 17,6 
Carroças de aterro 993 16,6 
Carros de boi 581 9,7 
Carroças de mão 504 8,4 
Caminhões 305 5,1 
Tílburis particulares 190 3,2 
TÍlburis de praça 185 3,1 
Carros de praça 135 2,3 
Carros particulares 126 2,1 
Carretões 49 0,8 
Carros fúnebres 10 0,2 
TOTAL 5 976 100,0 

FONTE: STIEL,WALDEMAR CORREIA - obra citada - pg.4 

TABELA 49 

VE!OJLOS EXISTENTES NA CIDADE DE SÃO PAULO NA DECADA DE 1920 

VE!OJLOS W' Participação 

% 

A tração animal 9 589 52,3 

Carroças 8 468 46,2 
"Aranhas" 934 5,1 
Carruagens 68 0,4 
Carros de boi 57 0,3 
Tílburis 49 0,3 
Carretões 7 0,0 
Troles de sítio 6 o.o 

Motorizados 4 077 22,3 

Autc:móveis particulares 
Automóveis de aluguel 

2 380 13,1 

e cargas 1 419 7,7 
Motocicletas 278 1,5 

Outros veículos 4 653 25,4 

Bicicletas 3 312 18,1 
Carroças de mão 870 4,7 
Barcas 311 1,7 
Botes 133 0,7 
Carros fúnebres 15 0,1 
Lanchas ou botes a vapor 10 0,1 
Balsas 2 o.o 

TOTAL GERAL 18 319 100,0 

FONTE: PE1RONE,PASQUALE - obra citada - pg.135-136 
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TABELA 50 

VEfCULOS f.M CIRCULAÇÃO NO PERfMETRO CENTRAL INTERNO DA CIDADE DE SÃO PAULO 

1925 1939 
VEf QJLOS Participação Participação N9 N9 

% % 

Bondes 5 264 17.8 6 400 11. 7 
ônibus 6 371 11,6 

Autanóveis 14 833 50,1 31 769 57,9 

Caminhões 3 368 11.4 9 208 16,8 

Tração animal 6 138 20,7 1 113 2,0 

TOTAL 29 603 100,0 54 861 100,0 

FONTE: VCX::I,ANTONIOLE e RUOOLFFER,BRUNO - obra citada - pg.298 - vol. I 

Apesar de os dois meios de transporte (caminhões e a tração 

animal) que nos interessam neste sub-capítulo serem de carga, com ce! 

teza o primeiro e provavelmente o segundo devem ter participado na m~ 
bilidade da população. Em 1925. esses dois veículos representaram 

1/3 dos que entraram no Perímetro Central da Cidade, e, em 1939 foram 

reduzidos a menos de l/~ embora em númerffi absolutos tenha triplic~do' 

a quantidade de caminhões, enquanto os de tração animal foram drastica 

mente reduziJos. 
Por estes dados. ve-se a existência de alguns veículos de u

so quase exclusivo para transporte de passageiros que normalmente não' 

são descritos nos dados estatísticos, provavelmente por sua pequena ' 
participação. como "aranhas", troles, motocicletas e bicicletas que 

correspondiam a sua participação global de 24,7%. sendo que somente a 

bicicleta participa C?m 18,1%, número superior ao de automóveis parti

culares (13,1%) e só inferior ao de carroças (46,2%). Esta Última. ju~ 

tamente com outros veículos de carga. também participava com alguma c~ 

ta no transporte de passageiros. As carruagens citadas devem correspo~ 

der aos carros de quatro rodas que estudamos no começo deste capítulo. 

Em 1967 existiam no município <le São Paulo os seguintes núm~ 

ros de veículos, por onde se verifica que os caminhões continuavam a~ 

cupar posição importante. 
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TABELA 51 

VE!CULOS EXISTENTES NO MJNIC!PIO DE SÃO PAULO 8'vf 1967 

VE!a.JLOS N9 Participação 
g 
o 

Automóveis particulares 410 800 79,6 

Caminhões 70 190 13,6 

Táxis 26 320 5,1 

ônibus 8 770 1,7 

TOTAL 516 080 100,0 

FONTE: PUB - Vol.4 - pg.126 

Em 1968, a Pesquisa do Metrô encontrou 2,5% dos passageiros 

pesquisados utilizando bicicleta (1,1%) e outros meios de transporte' 

(1,4%). Com esses poucos dados não conseguimos determinar o real volu 

me de passageiros que, durante o período estudado, utilizavam outros' 

meios de transporte além dos citados nos subcapítulos anteriores, mas 

foi suficiente para avaliarmos sua importância (pequena mas não des -

prezível). 



7 - A EVOLUÇÃO DAS FORMAS DE MOBILIDADE NA REGIÃO 

7.1 - O Aumento do Volume da Mobilidade 

Pelos dados estimados no capítulo anterior, verifica-se, se -
melhantemente ao que ocorreu em outros países, um aumento da mobilidade 
pelo menos com a utilização de meios de transporte, bem maior que o ' 

da população, sem dúvida pelo aumento também das distâncias em razão' 
da expansão da cidade, como também do aumento da padrão de vida. 

Com o grande aumento da população, da área urbanizada e dos 
pontos extremos da cidade de São Paulo, dá-se um aumento proporcional 

~a mobilidade espacial. 

Acrescente-se a isso a maior facilidade de locomoção mercê 

dos meios de transporte e da implantação de novos hábitos trazidos pe 

la riqueza do café e pelos imigrantes, com o aumento do poder de con

sumo e, portanto.das compras e do desfrute do lazer, além do aumento 
de empregos, com a implantação das novas indústrias e instalação de ' 

estradas de ferro, e desenvolvimento do setor comercial e de s~rviço. 

TABELA 52 

F.STIMATIVA DA EVOUJÇÃO DA ~BILIDADE 00 MJNICf PIO DE SÃO PAULO 

f ndice de fndice de Relação Anual 
Mobilidade Aunento da Atinente da ( lltJb ilidade) 

(Milhões) Mobilidade PoEulasão PoEulasãa 

1880 1,1 5 16 27 
1890 3,0 15 26 47 
1900 20,0 100 100 81 
1910 35,8 179 152 95 
1920 102,7 514 240 173 
1930 288,8 1 446 359 326 
1940 597,6 2 993 537 451 
1950 926,2 4 638 836 448 
1960 1 250,0 6 260 15 012 337 
1970 1 740,0 8 713 2 399 294 

OOTA: Não estão incluidos os meios de transporte citados no subcapítulo 
7.9 - Outros Meios de Transporte na Região. 

FONfE: Cálculos feitos a partir dos dados citados no capítulo 7 - A Evolu 
ção dos Meios de Transporte na Região. 

Verifica-se que no fim do século passado e início deste, de
vido âs pequenas distâncias. e os poucos e difíceis meios de transpor
te, a mobilidade era feita principalmente a pé. 
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O alto custo das passagens, aliado ao tamanho relativamente 

pequeno do núcleo de São Paulo, com distâncias não muito grandes a se 
percorrer, contribuíram para que o uso dos transportes coletivos não 
desse certo, provocando um predomínio da mobilidade a pé na área. 

A relação passageiros/população urbana aumentou aos saltos' 
em alguns períodos, como entre 1890 e 1900, época da introdução do 
bonde elétrico; dobrou entre 1910 e 1920; e na década seguinte sofreu 
um aumento ainda maior. Houve também período de pouco aumento, logo ! 
pós a implantação do bonde: entre 1900 e 1910 e depois entre 1930 e ' 
1940; e um período negativo a partir de 1950, uma fase de transição, 
com a substituição total do transporte de massa dos bondes, já em es
tado de decomposição, pelo ônibus, e pelo automóvel. 

Mas apenas esse fato não explica totalmente essa diminuição 
da mobilidade. 
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Entre as hipóteses que pudemos levantar sobre esse fenômeno, 
podemos citar: dificuldade de transportes no tocante a conforto, rapi
dez e trânsito; maior interpenetralidade dos novos meios de transporte 
(ônibus, automóvel), diminuindo distâncias relativas; extinção do hábi
to de almoçar em casa (139) ; aumento do custo do transporte em relação 
aos salários mais baixos; mudanças de lazer (140); descentralização das 
atividades de comércio e serviços e até mesmo a maior liberdade de mu
dança de emprego (aumentada com a criação do FGTS), podendo . o traba -
lho ser procurado em locais mais próximos ao da residência. 

Comparando-se a mobilidade por meio de transporte entre São 
Paulo e algumas cidades nas décadas de 20 e 30 deste século, verifica
-se que, na década de 20, São Paulo apresentava uma relação bastante ' 
baixa, só sendo ultrapassada pela cidade do México. Já na década de 30, 
algumas cidades como Roma, Oslo e Los Angeles, apresentavam valores 
mais baixos. Infelizmente a falta de dados, com exceção de Los Angeles, 
para ambas estas décadas, nao nos permite afirmar que houve quedas nas 
mesmas, mas o caso de Los Angles mostra um real declínio. Voei, diz ' 
que nos EUA, no período da depressão econômica, houve uma diminuição 
da mobilidade devido em parte ao peso que os automóveis ganharam. Ta~ 
bém diminuiu a participação dos transportes coletivos; estes já tinha~ 
na composição da mobilidade de transporte, seu uso diminuído, sendo de 
cerca de 20\ entre 1931 e 32, o que não ocorreu em outras cidades, in 
clusive São Paulo e Rio, que continuam crescendo (141). 

(139) -Sobl!.e .i~.60 VOCI cli..z, em 1940, que a população con6eJtva o hâ.bUo de aimoÇJVL 
no lalt.. - VOCI,ANTONIOLE - obl!.a citada - pg.349 

( 140) -O advento da TV, cümi..nuiç.ão do númeJto de ci..nema.6, Mea.6 veJtde.6 e outlr.a.6 601t -
ma.6 e. outJta..6 6oJUna.b de .f.azeJt. Não e.6qu.eç.amo.6 qu.e o pa..6.6eÁ..o a "ci..dade" ou. "cen 
.tlt.o" e o "600.ü.ng" eJtam 6ollma.6 de i.azeJt ba.6tante exp1r.e.6.6i..va.6 at.ê. a dê.e.ado. áe 
50. 

(1411 -VOCI,ANTONIOLE e RUVOLFFER,BRUNO - obJta citada - pg.87-89-93 - Vol.1 



Se compararmos a evolução da mobilidade utilizando veículos, 

e a população das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, verificamos ' 

que desde o início do uso de meios de transporte públicos até a década 
de 50 deste século, o Rio apresentava maior número de passageiros, ao 

lado de uma maior população. Na década de 60, São Paulo ultrapassa o ' 

Rio, para diminuir novamente em 1970. Por outro lado, a relação anual 

entre.passageiros e população apresenta a mesma queda na década de ' 

60, elevada em 1970, não alcançando os valores observados em São Paulo, 

em 1950, e provavelmente pelas razões apontadas por nós no subcapítulo 

anterior. 

TABELA 53 

CCMPARAÇÃO DAS ESTIMATIVAS DA MOBILIDADE POR MEIOS DE TRANSPORTE E DA REI.AÇÃO 

DE PASSAGEIROS/POPUI.AÇÃO ENI'RE OS MUNIC!PIOS DE SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO 

SÃO PAULO RIO DE JANEIRO 

ANOS Relaçao Anual Relaçao Anual 

(
Passageirosl (Passagei:os) 

~~~~~~~~~~~~~~~~_,____P_op~u_l_a~ç~a_o_l.._~~~~---~P~. Pulaçao _ 

1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 

27 
47 
81 
95 

173 
326 
451 
448 
337 
294 

97 
127 
170 
191 
293 
426 
455 
478 
305 
386 

NOTA: Os dados do Rio citados na linha de 1880, correspondem a de 1886 e na 
linha de 1890 correspondem a de 1896, e na linha de 1900 correspondem 
a de 1906. 

FONTE: Cálculos feitos a partir dos dados citados no capítulo 7 - A Evolução 
dos Meios de Transporte na Região. 

A taxa diária de passageiros em relação ã população, que nao 

calculamos de forma específica devido ã falta de outros dados auxilia

res para toda a série de anos em estudo (de modo a se conseguir resul

tados estimativos com alguma precisão), é citada como segue: 
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TABELA 54 

Coo>ARAÇÃO DAS TAXAS DE M:lBILIDADE DIÃRIA ENIRE SÃO PAULO 
E ALGUMAS CIDADES NAS D~CADAS DE 10, 20 E 30 

Cidades Anos 

Buenos Aires 1910 
São Paulo 1915 
Buenos Aires 1915 
São Paulo 1920 
Buenos Aires 1920 
Los Angeles 1920 
São Paulo 1934 

Buenos Aires 1934 
Los Angeles 1934 
São Paulo 1937 

Buenos Aires 1939 
São Paulo 1939 

São Paulo 1968 

0,66 
0,29 

0,66 
0,43 

0,82 
1,32 
0,78 

1,10 
0,54 
0,92 

1,37 
1,01 

1,34 

Meios de Transporte 

Unicamente bonde 

Unicamente bonde 

Bonde e ônibus 

Bonde e ônibus 

Bonde e ônibus 
Todos 

FONTE: VOCI,ANI'ONIOLE e RUDOLFFER,BRLJr.K) - obra citada - pg.28~29 - Vol.I 
fMPLASA - Pesquisa O/D - 1977 - pg. 31 · · . 

TABELA 55 

' . 

CCMPARAÇÃO ENIRE A RETACÃO ANUAL DE PASSAGEIROS E POPl.JI.AÇÃO DE SÃO PAULO . . 
. crn ALGUMAf . . J1~pES NAS DlÍ:AJlAS DE 20 E 30 DESTE s~ÇULó : .. 
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"~laÇão 
Anual . Cidades s 

Relação 
Ariyal 

(~~~~1) Cidades Anos (Pass J Popul 

. . 
... écá4a .de 20: Década de 30: 

Sãó t>~u10 192C 173 São Paulo 
Rio de Janeiro 192C 293 Rio de Janeiro 
' .. os . Angeles 1920 484 NOva York 
Gláscén\r 1920 335 éhiCago 
·rororito 1923 300 Paris 

19l0 326 
l93Q 426 
!93() 4SO 
1~3.0 325 
1930 475 

Mê~ko 1924 241 Viena 
Londres 1929 519 Rana 
Berlim 1929 448 tos .Angeles 
Boston 1929 308 Mó Se ou 

1931 376 
19j1 ~04 
i933 185 
1934 S66 

OS lo 1934 233 
Buenos Aires 1935 341 

FOOE: VOC I , ANfONI OLE e RUDOLFFER , B~l:'JO - obra citada - pg. 2 9 - Vo 1. I 



Segundo os estudos de VOCI, São Paulo so alcançou o valor de 

"urna viagem por habitante e por dia" em 19 de julho de 1939, quando ti 

nha cerca de 1 258 300 habitantes, enquanto Buenos Aires o alcançou em 

1925, quando tinha quase 2 000 000 e Los Angeles em 1920, com 575 000 

habitantes. O mesmo autor cita: " 'O hábito de viajar' varia granderne~ 

te com o tamanho das cidades e com as suas características, crescendo 

rapidamente com o crescimento da população. Nas grandes cidade~ ele a

tinge valores de 300 ou mais, caindo a menos de 100 nas cidades de 

25 000 habitantes. Para cidades cuja população servida é de 100 000 ha 

bitantes ou mais, o 'hábito de viajar' está normalmente em torno de 

200 e nas cidades de 500 000 habitantes ou mais esse Índice vai além ' 

de 300. Ele é tanto mais variável quanto maior for o numero de veículos 

de transporte particular utilizado nas cidades (NASH, ibidem). 
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N.WILSON, em seu relatório de 1925, diz "tantos fatores entram 

no cômputo do hábito de viajar que é perigoso predizer números" (142). 

Realmente estas palavras estão corretas, pois se nas décadas' 

acima houve aumento substancial de mobilidade, isto se deve, na opinião 

de VOCI, ao decréscimo do "custo de vida" nas décadas de 20 e 30. Como 
explicar que em 1967, a taxa retornou aos níveis de 1937, sendo que ind~ 

bitavelmente o "custo de vida" diminuiu neste período, aumentando basta~ 

te o padrão de vida? Acreditamos que a explicação para o fato está liga

da is mudanças de hábitos que explicamos antes. Por outro lado, por esta 

profunda modificação, acreditamos não haver validade no modelo acima. 

7.2 - A Evolução das Modalidades da Mobilidade na Região 

Examinando-se a participação das diversas modalidades de trans 
porte na recente história de São Paulo, verifica-se a importância de al 

gurnas em determinadas épocas. O bonde destacou-se corno o meio de trans

porte mais importante desde a década de 80 do século passado até a déc~ 

da de 50 do atual. Foi ele o grande responsável pelo transporte da popu . -
lação durante setenta anos. O ônibus passou a ocupar o primeiro lugar ~ 

penas nas décadas de 60 e 70 e o automóvel só se tornou o grande trans
portador nos anos de 70. Já os trens, tanto os "trarnways" como os de s~ 

búrbio, nunca tiveram um lugar importante no transporte da população. 

(142) -VOCI,ANTONIOLE e RUVOLFFER,BRUNO - obJta ci.,tada - pg.67-68-93- 94 - Vol.I 



TABELA 56 

ESTIMATIVA DA PARTICIPAÇÃO DAS MJDALIDADES DA MJBILIDADE 00 MUNIC!PIO DE SÃO PAULO 

Carros e Bondes a tr~ "Tramways" Automóveis 

ANOS TÍlburis ção animal e e Trens de ônibus Partícula- Total 
elétricos Subúrbios res e Táxis 

% ~) % QJ) % % i % 

1880 100 100,0 
1890 95,1 4,9 100,0 
1900 3,1 95,1 1,8 100,0 
1910 1,5 95,0 1,5 2,0 100,0 
1920 0,2 88,6 5,1 6,1 100,0 
1930 74,8 4,8 11,8 8,6 100,0 
1940 55,0 4,5 29,7 10,8 100,0 
1950 47,3 8,0 34,0 10,7 100,0 
1960 18,3 9,2 57,2 15,3 100,0 
1970 7,0 64,2 28,8 100,0 

NafA: (a) - Carros c/ 4 rodas e Tílburis c/ 2 rodas, ambos a tração animal 
(b) - Unicamente a tração animal até 1890, de 1910 em diante a tração elétri

ca e em 1900 de ambas as formas nlDllél situação de transição. 
FONTE:Cálculos feitos a partir dos dados citados no capítulo 7 - A Evolução dos Mei 

os de Transporte na Região. -

Das diversas modalidades de transporte foram os ônibus e os 

automóveis os principais transportadores de massa. Na década de 1970 am

bos apresentaram os maiores volumes de passageiros transportados: o ôni

bus com um volume de mais de 1 bilhão de passageiros e o automóvel com ' 

cerca de 600 milhões. 
O bonde em seu apogeu transportou mais de 400 milhões, na dé 

cada de 1950. 
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Já o trem e o "tramway" tiveram papel bem mais modesto em to 

da a época estudada, mesmo após a fase de suburbanização de São Paulo, en 

~uanto o carro e os tílburis praticamente só tiveram valor histórico como 

pioneiros, pois ambos não tiveram nenhuma expressão como transportadores 

~e massa. 



TABELA 57 

ESTIMATIVA DA EVOLUÇAO DAS j\[)DALIDADES DE MOBILIDADE POR MEIU5 DE TRANSPORTE 

NO MUNIC!PIO DE SÃO PAULO (EM MILHARES) 
Bondes a ''Tramways'' .Automóveis 

Carros e Tração A- e Trens de ônibus Particula- Total 
ANU5 Tílburis nimal e E 

létricos- Subúrbios res e Táxis 

1880 1 080 1 080 
1890 2 887 (150) 3 037 
1900 (618) 19 000 352 19 970 
1910 (550) 34 000 519 714 35 783 
1920 (202) 90 931 (5 245) 6 311 102 689 
1930 216 028 (13 938) (3 400) 24 820 288 786 
1940 328 772 26 ó96 177 405 64 741 597 614 
1950 438 300 (74 100) 314 845 99 000 926 245 
1960 (230 000) (115 100) (714 000) 190 954 1 250 054 
1970 121 400 1118 100 soo 450 1 739 950 

FONI'E: Cálculos a partir dos dados citados no capítulo 
de Transporte na Região 

7 - A Evolução dos Meios 
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Comparando-se a evolução das modalidades de transporte entre 

São Paulo e Rio, verifica-se uma semelhança com pequenas diferenças na 

intensidade do uso de algumas modalidades. Assim é que o uso do bonde' 
e do trem inicia-se, no Rio. antes de São Paulo. e ambos tiveram também 

um maior uso em seu período de vida. O bonde iniciou-se no Rio em 1859 

e em 1960 ainda respondia por 1/3 da mobilidade; e o primeiro serviço 

regular de trem de subúrbio no Rio foi implantado em 1861 (143) e até' 
a década de 60 deste século ainda contribuia com uma alta participação 

do volume de transportes daquela cidade. 
Já no transporte rodoviário, vê-se o inverso, com uma parti

cipação pouco maior do automóvel em São Paulo, apesar de termos de exa 
minar estes dados com· cuidado, devido à dificuldade de se estabelecerem 

as taxas de multiplicação na proporção do número de carros para o de ' 

passageiros, o mesmo acontecendo com o ônibus que, até a década de 60, 

apresentava maior participação em São Paulo. Nessa cidade o ônibus pa~ 
sou a ser também utilizado por parte dos antigos usuários dos trens su 

burbanos, devido a sua deterioração. 

(143) -BARAT,JOSEF - ob11..a ci,ta.da - pg.107 



TABELA 58 

CCMPARAÇÃO ENTRE AS ESTIMATIVAS DA PARTICIPAÇÃO DAS ~DALIDADES DE 

MOBILIDADE ENTRE O MUNIC!PIO DE SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO EM (%) 

MUNIC!PIOS E MEIOS 1900 1930 1960 1970 

DE TRANSPORTE % q 
o ~ o % 

São Paulo 

Bondes 95,0 74,8 18,3 
''Tramways" e Trens 1,8 4,8 9,2 7,0 
ônibus 11,8 57,2 64,2 

Automóveis 8,6 15 ,3 28,8 

Rio de Janeiro 

Bondes 82,0 76,7 33,2 

Trens 14,9 17,8 21,8 7,7 

ônibus 5,5 33,6 69,2 

Automóveis 0,0 11,4 23,l 

NOTA: Os dados do Rio de Janeiro citados na coluna de 1900, refere-se ao 
ano de 1906. 

FONTE: São Paulo 

7.3 - A Evolução dos tipos de Mobilidade 
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A partir dos dados do pessoal ocupado e da população escolar, 

tentamos estimar a provável mobilidade pendular na Região, inclusive a 

a pé. Pelos resultados encontrados, inicialmente a mobilidade pendular 

pira o trabalho - se utilizarmos essa expressão para a relativa pequena 

massa e pequena distância dos deslocamentos da época - era alta em re

lação ao total da mobilidade, enquanto a pendular escolar era pequena. 

A mobilidade não pendular, agrupada em todos os seus objetivos, ao que 
parece sempre se apresentou alta, dadas as necessidades constantes de 

compras e atividades sociais . (144). 

( 144) - E.õta u:túnaç.ão deve. .6 eJL examinada c.om um c.Vtto c.uidado, vi.óto a 6tr..a.gilidade. 
do.ó dado.ó que. .6 eJLvitr..a.m e.amo ba..6 e. pMa 0.6 c.á..tc.ui.o.6. E.la também di6 eJLe. do.ó ~ 
do.ó e.nc.onttr..a.do.6 na.ó puqui.óa..6 de. o!U.ge.m e. dutino tte.aüzado.6 e.m '7967 pMa 
o Me.tlr..Ô e. wado.6 e.m a.lguYl.6 c.apáui.o.6, no toc.a.rite. à. pa!l.tic.ipaç.ão da mobilidE!_ 
de. pe.ndulatt pa.Jt.a o tJr..a.ba.lho e. uc.o.ta, e.m v..út.tu.de. pttin.úpa..lme.rite. _de. que. utu 
da.do.6 .t>ão unic.ame.rite. de. dia..6 c.omuYl.6 e.nquarito o.6 que. u:túnamo.6 .6ao a.nuai.6 , e.~ 
g.tobando também J.iâbado.6, domin.go.6 e. 6e!Liado.6. 



TABELA 59 

ESTIMATIVA DA MJBILIDADE PENDULAR NO MUNICfPIO DE SÃO PAULO 

Mobilidade do Mobilidade Total da 
ANOS Pessoal CX::upa<lo Escolar M:lbilidade 

(Milhares) (Milhares) (Milhares) 

, 

1880 14,4 1,1 15,5 
1890 25,0 2,4 27,4 
1900 103,8 10,9 114,7 
1910 118,2 19,5 137,7 
1920 159,4 35,6 195,0 . 
1930 223,5 60,3 283,8 
1940 343, 7 106,8 450,5 
1950 371,9 181,8 553,7 
1960 667,3 320,4 987,7 
1970 1 066,5 511,9 1 578,4 

NOTA: Vide trocas utilizadas no capítulo Metodologia. 
FONTE: Censos de 1940-50-60-70 

EMPI.ASA - Pesquisa O/D - 1977 

Verifica-se que o hábito ou necessidade de se utilizarem mei 

os de transporte para a locomoção ao trabalho foi inicialmente pequeno. 

No fim do século passado, o volume da mobilidade para o trabalho era ' 

bastante superior ao do número de pessoas que se valiam de alguns meios 

de transporte. Ao que parece, apenas na década de 1920, a mobilidade ' 
pendular em sua clássica definição . (isto é, volume de massa que sedes 

loca e distância dos pontos de deslocamento, pois São Paulo já tinha ' 

seus pontos de limite urbano em cerca de 6 km, e finalmente transporte 

mecânico, pois há indícios de que o uso deste meio de transporte come

ça a ser intensivo) passa a ter alguma atuação. 

TABELA 60 

C(MI>ARAÇAO ENIRE A EVOLUÇÃO DA ESTIMATIVA DA MJBILIDADE PENDULAR 

E A DE PASSAGEIROS NO r.tJNICf PIO DE SÃO PAULO 

ANOS 

1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 

Mobilidade 
Por meios de 
Transporte 
(Milhões) 

1,1 
3,0 

20,0 
35,8 

102,7 
288,8 
597,6 
926,2 

1 250,0 
1 740,0 

Mobilidade 
Pendular Anual 

(Milhões) 

15,5 
27,4 

114, 7 
137,7 
195,0 
283,8 . 
450,5 
553,7 
988,7 

1 578,4 

FONTE: Censos de 1940-50-60-70 
EMPLASA - Pesquisa O/D - 1977 

Relação Anual 

(
Passageiros) 
Mõbil .Pend. 

0,070 
0,111 
0,174 
0,260 
0,527 
1,018 
1,327 

, 1,673 
1,266 
1,102 
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8 - A EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MOBILIDADE NA REGIÃO 

8.1 - A Evolução da Distância da Mobilidade na Região 

Examinando-se as distâncias entre os pontos extremos das areas 

urbanizadas e o centro do núcleo de São Paulo, verifica-se que ela obede 
ceu a seguinte evolução: o núcleo urbanizado inicial não tinha mais que 

1,0 km de raio a partir da Sé; ao final do século passado passou a 3,5 ' 

km de raio; em 1950 a 13 km; e em 1970 a 25 km. 

TABELA 61 

DIREÇÃO DA EXPANSÃO DA ÃREA URBANIZADA DA CIDADE DE SÃO PAULO (RAIO APROXIMAOO EM KM) 

ANOS Leste Norte Oeste Sul Média 

1880 (1,5) 1,0 1,0 1,5 l,3 
1890 2,0 1,5 1,5 2,0 1,8 
1900 ( 4, O) 3,5 3,5 3,5 3,6 
1910 (6,0 4,5 4,5 4,5 4,9 
1920 (8,0) 5,0 6,0 6,0 6,3 
1930 (10 ,O) 7,0 8,0 7,0 8,0 
1940 12,0 8,0 10,0 12,0 10,5 
1950 16,0 10,0 12,0 15,0 13,2 
1960 (25, O) 11,0 20,0 16,0 18,0 
1970 35,0 12,0 31,0 (23,0) 25,3 

NOTA: Excluídos Penha, P~nheiros, Ipiranga, Lapa e Santo Amaro até o ano de 1900. 
Os dados entre parenteses são estimativas do autor. 

FONTE: AZEVEDO,AROLDO DE - "São Paulo, Cidade Trimilionária" in A Cidade de São Pau 
lo-Vol.I - Ed.Nacional - São Paulo - 1958 - pg.11 

Em 1910, os· pontos limites da área urbanizada estavam em tor

no de 5 km, e os bondes tinham suas linhas com percurso de ida ou volta 

em torno de 6-7 km, em parte em virtude dos trajetos sinuosos e em par
te porque, muitas vezes, avançavam além das zonas já habitadas, como 
nos casos de Penha, Bosque da Saúde e Santo Amaro. Em 1939, a média da 

extensão das linhas de bonde era de 6,2 km e a dos percursos de ônibus ' 
' de 7 , 1 km (14 5) . 

(145) -VOCI,ANTONIOLE e RUVOLFFER,BRUNO - ob~a cltada - pg.23-27 - Vai.II 



TABELA 62 

EXTENSÃO DE ALGlMAS LINHAS DE BONDE El.STRICO RADIAIS PARTINDO 
DA ÃREA CENI'RAL, SEGUNOO Afn5 DE IMPI..ANfAÇÃO (SCMENI'E IDA) 

ANOS Linhas Km Linhas 

Oeste e Noroeste 1913 Santo Amaro 
1900 Barra Funda 3,4 1937 Dom.Morais 
1901 Perdizes 5,0 Leste 
1903 Santa Cecília 3,0 . 1901 Penha 1903 Lapa 8,8 1909 Moóca 1909 Pinheiros 7,2 1909 Belém 1924 J.Paulista 6,1 
1937 V.Buarque 5,2 Norte 

Sul e Sudeste 1903 Vila Maria 
1902 Cambuci 3,5 1908 Santana 
1903 Ipiranga 7,1 1922 Casa Verde 
1909 Fábrica 8,6 
1912 Bosque da Saúde 9,3 

FONTE: STIEL,WAID:e.1AR. CORREIA - obra citada - pg.206-223 

15,5 
6,8 

10,5 
4,6 
6,0 

8,0 
5,8 
5,7 

Como salientamos ante~ os ônibus apresentavam média de exten
sao de linhas pouco superior (cerca de 15%) à do bonde, o que se pode ' 
notar nas linhas abaixo, iguais ou semelhantes às do bonde no quadro an
terior. 

TABELA 63 

XTENSÃO DE ALCD1AS Lll'liAS DE ONIBUS RADIAIS PARTINDO DA ÃRFA CENmAL IM 1939 (SGfENTE IDA) 

LINHAS Km LINHAS Km 

Oeste e Noroeste Leste 
Barra Funda 4,6 Penha 9,5 
Perdizes 3,9 Moóc:a 9,3 
lapa 8,4 Belém 6,8 
Pinheiros 7,2 
Jardim Paulista 4,3 

Sul Norte 
Carubuci 3,5 Santana 6,3 
Fábrica 8,1 e.asa Verde 6,2 

· Parque Jabaquara 12,4 Freguesia do O 10,5 
, Santo Amaro 17,4 Tremem bê 13,0 
. Vila Mariana 6,6 Tucuruvi 9,6 

f<ME: VOCI,ANI'ONIOLE e RUOOLFFER,BRUNO - obra citada - pg.27 - vol.I 
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No entanto, considerando-se que a maioria dos passageiros nao 

percorriam todo o trajeto, pelo menos nas primeiras décadas do século, 

é de se concluir que as distâncias entre residência e local de trabalho 

ou outros afazeres eram bem menores que as distâncias médias acima. VO

CI, em 1939, calculou o seguinte percurso médio dos passageiros: 

TABELA 64 

PERCURSO MffilIO DE ALGlMAS LINHAS FM CCJ.1PARAÇÃO C(}.1 A SUA EXTENSÃO B1 1939 

Linhas Tipo 

Jardim Paulista radial 
Jardim Europa radial 
Cidade JArdim radial 
Bela Vista radial 
Av.Angélica radial-circ. 
Avenida radial-circ. 
Cidade circular 

Percurso Por 
Veículos Passageiro 

Km 

bonde 3,76 
bonde 3,76 
bonde 3, 76 
bonde 2,05 
honde 3,78 
ônibus 3,74 
Ônibus 1,50 

Extensão 

da Linha 
Km 

6,60 
6,55 
9,85 
2,65 

10, 70 
10,95 
3,02 

FONTE: VCX:I,ANTONIOLE e RUDOLFFER,BRJJNO - obra citada - pg.207 - Vol.I 

, Proporçao do 
Percurso Mé
dio Sobre a 
Extensão da 
Linha % 

57,0 
57,4 
38,2 
77 ,4 
35,3 
34,2 
49,7 

8.2 - A Evolução da Distribuição Espacial da Mobilidade na Região 

O fato de, nas primeiras décadas deste século, a principal á

rea de atração da mobilidade (cnnstituída pelas indústrias) se locali -
zar sobretudo ao longo das estr~~as de ferro e as áreas de geração, ou 

seja, as de residências populares, junto ou próximas àquelas, formando 

mesmo bairros mistos, parece mostrar a existência de uma mobilidade lo 

cal de certa envergad~ra, cujo verdadeiro porte infelizmente não temos 
dados para aquilatar. 

Já para a outra importante área de atração, a de comércio e ' 

serviços, localizada principalmente na Ãrea Central, temos mais informa 
çoes. 
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Com a pequena distância, na década de 80 do século passado, en 

tre o Triângulo (principal local de atividades de trabalho, comércio e ' 

de serviços) e os pontos extremos do núcleo -- média de 1 km --, a mobi

lidade da população não apresentava grandes amplitudes e tampouco suas 

direções eram divergentes. A par da reduzida distância entre seus limi -

tes, o habitante do pequeno núcleo de então procurava residir junto ou ' 
próximo ao local de trabalho, e exercia nos arredores as demais ativida

des necessárias a sua sobrevivência. 



Todo o núcleo formava um conjunto tendente à homogeneidade,' 

com a interpenetração e mistura das diversas funções nas mesmas áreas' 

ou mesmo ruas. As diferenças eram significativas no tocante aos ramos 

de negócios, mas de pouco vulto no tocante à função. Assim, na função 

comercial e de serviços, havia ruas ou áreas mais dedicadas a certos ' 

ramos, como os de gêneros alimentícios, de tecidos, etc. Mas a tendên

cia era de os proprietários, ou outros, residirem no pavimento supErior 

enquanto o inferior era usado como estabelecimento comercial ou de ser 

viço (146). 
Somente na década de 1880 é que começa a haver separaçao en

tre local de trabalho e de residência, com o surgimento de bairros com 

função exclusivamente residencial (Santa Efigênia) ou mistas (Brás e ' 

Moócaj, sendo que, nestes Últimos, os locais de residência eram próximos 

aos das fábricas. 

Na década seguinte, com o aumento substancial da expansao ter 

ritorial e dos pontos limites do núcleo, em virtude da rápida expansão 

da população e surgimento de novos bairros, a separação local de resi -

dência e das atividades de trabalho e comércio/serviço se amplia, e com 

isso a mobilidade aumenta em amplitude e volume. Começam a surgir os 

problemas de dispersão espacial das diversas funções. 

Para a área residencial, N.WILSON, em seu relatório de 1925,' 

considerou que a área mais bem desenvolvida achava-se praticamente in -

cluída dentro de um círculo de raio de 3,5 km com o outro na intersecção 

das ruas da Quitanda e do Comércio (considerado centro da cidade para os 

fins de concessão de 1901) (147), e toda a área desenvolvida dentro de' 

um círculo de 7 km. Fora deste círculo ficavam Lapa, Nossa Senhora do Õ, 
trechos ao norte de Santana e escassamente ocupados a Leste, Sul e Sudes 

te da cidade. VOCI, prosseguindo neste exame, estimou valores para 1934 

e 1940, que comparados com os de WILSON são os seguintes: 

(746) -MULLER,N.L. - ob!t.a. c.itada - pg. 

(747) -CLt.a.do pok VOCI,ANTONIOLE e RUVOLFFER,BRUNO - ob1t.a. c.itada - pg. 26 a 28 -Vol.1 
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A contínua fonte de mobilidade entre São Paulo e as cidades vi 

zinhas aparece na tabela abaixo, onde se vê que para os anos de 1960-65, 

na maioria das cidades da Região, a mobilidade que se dirigia a São Pau

lo era de mais da metade das pessoas que aí embarcavam: 

TABELA 65 

PROPORÇÃO DA M)BILIDADE QUE SE DIRIGIA À CIDADE DE SÃO PAULO FM 1960-65 

ORIGEM 

Noroeste 

Os asco 
Carapicuíba 
Barueri 
Cajamar 

Oeste 
Cotia 
Itapevi 
Jandira 

Sudeste 

Santo André 
São Bernardo do Campo 
São Caetano do Sul 
Mauá 
Diadema 
Ribeirão Pires 
Rio Grande da Serra 

Leste 

Mogi das Cruzes 
Suzano 
Poá 
Itaquaquecetuba 
Ferraz de Vasconcelos 

Nordeste 

Guarulhos 
Arujá 

Norte 

Franco da Rocha 
Mairiporã 
Caie iras 

ônibus - 1965 

85,5 
43,3 
38,6 
65,0 

84,1 
24,0 

26,6 
45,0 
68,0 
12,5 
83,5 
14,l 
0,0 

21,3 
23,0 
20,7 
11,6 
36,6 

95,6 
20,6 

81,0 

FONTE: LANGENBUCH,JUERGEN RICHARD - obra citada - pg.308 

Trens - 1960 
% 

80,3/86,5 
76,9 
56,9/69,6 

52,0 
42,5/76,0 

78,0/93,1 

73,7 
58,0/82,0 

21,0/48,6 
21,0/43,l 

79,0/80,1 

74,5/76,6 
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TABELA 66 

~BILIDADE ENTRE O MUNIC!PIO DE SÃO PAULO CCJ.1 OS VIZINHOS 

(IM N9 DE ôNIBUS QUE LIGAM SÃO PAULO A ESfAS CIDADES) 

1942 1965 
MIJNIC!PIOS 

N9 % N9 % 

Noroeste 

Carapicuíba 210 4,4 
Barueri 79 1,7 

Oeste 

Cotia 14 4,4 44 0,9 
Itapevi 3 0,1 
Jandira 35 0,7 

Sudoeste 

Taboão da Serra 10 3,1 499 10 ,7 
Itapecerica da Serra 10 3,1 111 2,3 
Fmbu 10 3,1 66 1,7 
Embu-Guaçu 1 0,0 24 0,5 

Sudeste 

Santo André 68 21,3 719 15,l 
São Bernardo do Campo 60 18,8 612 12,8 
São Caetano do Sul 102 31,9 1 671 25,0 
Mauâ 203 4,3 
Ribeirão Pires 108 2,3 

Leste 

Poá 32 0,7 
Itaquaquecetuba 8 0,2 
Ferraz de Vasconcelos 72 1,5 

Nordeste 

Guarulhos 108 33,8 788 16,5 

Norte 

Mairiporã 13 0,3 
Caieiras-F .da Rocha 2 e; 0,5 

'IDTAL 320 4 774 

FONTE: I.ANGENBUffi,JUERGEN RICHARD - obra citada - pg.195 

Para a mobilidade do município de São Paulo com os vizinhos, 

LANGENBUCH apresenta as indicações abaixo, por onde se vê que em 1942 

apesar de um volume pequeno (medido pelo número d~ ônibus), as liga -

ções de São Paulo eram principalmente com o ABC, seguido de Guarulhos. 

Posteriormente, em 1965, a mobilidade aumentava b1. .. stant~ (visto o gran

de aumento do número de ônibus), mas as ligações continuavam sendo pri~ 

cipalmente com o ABC e vizinhos, aparecendo outras áreas importantes co 
mo a do Sudoeste com Taboão da Serra e vizinhos. 
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TABELA 67 

VOLUME E PARTICIPAÇÃO DE PASSAGEIROS ENTRADOS NA ÃREA CENfRAL EM UM DIA ÜfIL DE 1939 

ZONAS Passageiros Parti- Vias de Acesso à Área Central cipação 
(Milhares) % 

Leste 63 636 17,2 Ruas do Gasômetro, Visconde de Par-
naíba-1Av .Rangel Pestana 

Sudeste 23 140 6,3 Ruas da Moóca e da Glória e Av. do 
Estado 

Sudoeste 96 324 26,1 Ruas Santo Antônio, Santo Amaro, Li-
herdade e Av.Brig.Luiz Antonio 

Oeste 68 046 18,4 Ruas da Consolação e Barão de Itape-
tininga 

Noroeste 42 491 11,5 Rua Santa Efigênia e Av.São João 

Norte 75 947 20,5 Ruas da Conceição, Brig.Tobias, Flo-
rêncio de Abreu, 25 de Março e Canta 
reira 

FONTÇ: VOCI,ANfONIOLE e RUDOLFFER,BRUNO - obra citada - Gráfico n9 XLVI 

TABELA 68 

ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NAS ÁREAS EM QUE FOI DIVIDIDA A CIDADE DE SÃO PAULO 

ÁREAS NO C!RCULO TEN 1925 (a) 1934 (b) 1940 (b) 
DO POR RAIO: Km N9 o 

11 N9 % N9 % 

Até 3,5 470 000 67,1 481 709 52,7 525 493 43,4 

3,5 - 7,0 145 000 20,7 312 970 34,3 465 812 38,5 

7,0 e mais 85 000 12,2 118 554 13,0 218 514 18,1 

TOTAL 700 000 100,0 913 233 100,0 1 209 819 100,0 

M)TA: (a) avaliação de N.WILSON 
(b) dados do recenseamento agrupados por VOCI,AN'IDNIOLE 

FONTE: VOCI,ANrONIOLE e RlJIX)LFFER,BRUNO - obra citada - pg.47 - Vol.I 

Pelos dados do volume da mobilidade entrada na Ãrea Central, 

podemos ter urna idéia aproximada da importância deste fato nas diver -
sas áreas da cidade de São Paulo, descontados, corno já salientamos, a 
mobilidade local em cada urna destas áreas, ou seja, a que não se diri

gia ã Ãrea Central. Neste caso, corno exemplo, é importante assinalar a 

existente na zona Leste, quer pela massa trabalhadora que aí permane -
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eia, quer pela existência de um forte comércio nas ruas próximas a Esta 

ção do Norte, atraindo para aí moradores da área. 

8.3 - As Direções da Mobilidade na Região 

-100 

Todas as modalidades de transporte, com exceção do trem, ini -

ciaram sua penetração a partir do centro da ·cidade. Com os meios de tran~ 
porte partindo sempre da Área Central, ou, mais precisamente, do Triângu

lo, em direção aos bairros, iniciou-se um processo de polarização e ir

radiação que irá continuar nas décadas seguintes. 

Desde o tílburis, que tinham seus pontos de estacionamento no 

Largo do Carmo; e depois os bondes elétricos, que seguiram quase os mes -

mos itinerários dos a tração animal e partiam inicialmente do Largo de 

São Bento; dos ''tramways'', que saíam respectivamente do Pari (na linha da 

Cantareira) e da Liberdade ~o caso de Santo Amaro); e, depois, dos ônibus, 

cuja primeira linha regular saía da Praça do Patriarca e a maioria saía ' 

da Área Central, e tinha a direção centro-periferia. Se em 1901, das cin

co linhas existentes, três eram radiais e duas rádio-circulares (148), em 

1939, das 55 linhas de bonde existentes, apenas uma não partia da Área 

Central (149). Daquelas, 44 eram radiais, 9 rádio-circulares e uma rádio

tangencial àquela área (150). 

O ônibus (tal como ocorrera com os bondes) desde o início pas -

sou, em sua maior parte -- quando dentro da cidade de São Paulo --, a op~ 

rara partir da Área Central, concorrendo com o bonde. Essa situação agr~ 

va-se nos anos seguintes: em 1930, havia 22 linhas de ônibus partindo da 

Área Central, contra treze que tinham seu ponto inicial em bairros; seis 

anos depois, a proporção já era de 43 partindo da Área Central e quatro' 
dos bairros (151). 

Com isto, a Área Central foi a responsável pela atração de mal 

or parte da mobilidade espacial da cidade durante algumas décadas. Esta 

situação tem se modificado, conforme atestam os dados abaixo. 

(148) -STIEL,WALVEMAR CORREIA - obna cJ.,tada - pg.145 
(749) -Linha V..Lta Ana.6tá.CÁ.o pall.tindo da Lapa, a ún.iea que pene,Vr.ava na zona nunal. 
(150) -VOCI,ANTONIOLE e RUVOLFFER,BRUNO - obna cJ.,tada - Rol da.ó Linha.ó de Bonde.6 E-

x..l6tente.6 em Abn..Lt de 1939 - S/Nq. 
(151) -STIEL,WALVEMAR CORREIS - obna cJ.,tada - pg.30-33 



TABELA 69 

EVOWÇÃO DA M)BILIDADE ATRAIDA PELA ÃREA CENTRAL 

VIAGENS PARA: 

Ãrea Central 

Demais áreas 

TOTAL 

1939 

68,0 

32,0 

100,0 

1967 

28,6 

71,4 

100,0 

FONTE: VOCI,ANTONIOLE e RUOOLFFER,BRUNO - obra 
citada - pg.353 
Pesquisa Metrô - 1967 - PUB-Vol.4 - pg. 
142 
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Dentro da Ãrea Central, os sete pontos iniciais/finais, todus 

conjuntamente de bonde e Ônibus, atraiam respectivamente os seguintes' 

volumes de passageiros que chegam a esta area: 

TABELA 70 

PARTICIPAÇÃO DA KlBILIDADE NOS PONTOS INICIAIS/FINAIS NA ÁREA CENTRAL DA 

CIDADE DE SÃO PAULO 

Pontos 

Praça da Sé 
Largo São Bento 
Praça do Correio 
Praça Ramos Azevedo 

Participação 

42,7 
20,7 
10,9 
7,5 

Pontos 

Largo São Francisco 
Largo do Tesouro 
Praça do Patriarca 
TOTAL 

Participação 

7,3 
5,8 
5,1 

100,0 

FONI'E: VOCI ,ANTONIOLE e RUOOLFFER, BRUNO - obra citada - pg.104 - Vol. I 

Da mobilidade que se dirigia à Ãrea Central em 1939, cerca ' 

de 20% faziam baldeação, para se dirigir a outras áreas da cidade (152), 

caracterizando bem o seu aspecto centralizador dos meios de transporte. 

(1521 -VOCI,ANTONIOLE e RUVOLFFER BRUNO - ob~a c.J..,t.a.da - pg.353 
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9 - EVOLUÇÃO DO CICLO, TEMPO DE PERCURSO E CUSTO DA MOBILIDADE NA REGIÃO 

9.1 - A Evolução do Ciclo da Mobilidade na Região 

VOCI, em sua pesquisa, verificou que as diferenças mensais da 
mobilidade na cidade de São Paulo, em 1939, .eram pequenas, indo do máximo 
em dezembro (Índice 1062) ao mínimo em janeiro (Índice 0950), como tam
bém pequenas as variações semanais, sendo .3ª -feira o dia de maior inten 
sidade e 6ª-feira o de menor. Maior diferença encontrou nos casos de mu 
dança brusca de temperatura, quando a queda chegou até 20% de um dia p~ 

ra outro (153). 
Já no ciclo diário, as variações são grandes. O gráfico que ' 

se segue mostra a evolução da pulsação horária na cidade de São Paulo ' 

nos anos de 1925, de 1939 e 1968,e na Região em 1977, sendo os dois pr! 
meiros na Ãrea Central ou Perímetro Central Interno, como foi chamado ' 
por VOCI e N.WILSON. Em 1925, praticamente só havia um período diário ' 

de pico, entre 17 e 19 horas, com volume pouco superior aos das demais 
horas do dia, o que parece demonstrar uma mobilidade pendular reduzida 

em relação às demais. No ano de 1939 já se notava uma acentuada mobili
dade pendular, com três picos nítidos, inclusive o do horário do almoço, 

que aparece superior ao da manhã. 

TABELA 71 

K>BILIDADE NOS HORÃRIOS DE PICO EM 1939 

Período Total Bairros Centro 
Ao Centro Aos Bairros 

(horas) % % % 

7 a 9 12,4 15,9 8,1 
11 - 13 as 14,7 14,6 14,8 
17 às 19 16,8 12,1 20,6 
ü.ltras 56,1 57,4 56,5 
TOTAL 100,0 100,0 100 ,O 

-- --·--·---··---

NOTA: Dados relativos a tun dia comtun (14.12.1939) 
FONfE: Cálculos a partir de VOCI,ANTONIOLE e RUDOLFFER 

BRUNO - obra citada - pg.72 - Vo .. II 

(753) -VOCI,ANTONIOLE e RUVOLFFER,BRUNO - obJr.a c.i:ta.da - pg.348 - Vol.1 
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Verifica-se que os bondes, que na época representavam cerca 

de 55% do transporte total da cidade de São Paulo, era também o grande 

responsável pelo transporte nas horas de pico, com participação de cer 
ca de 70%. 

TABELA 72 

DISfRIBUIÇÃO DA5 p.[)l)ALIDADES DA lvl)BILIDADE NA ÃRF.A CENI'RAL e.1 1939 

Modos de Das 7 
~ 

9 Horas Das 11 13 Horas Das 17 às 19 Horas as as 
Transporte % % % 

Bonde 70,1 68,8 71,7 
Onibus 29,9 31,2 28,3 

TOfAL 100,0 100,0 100,0 

FONI'E: Cálculos a partir de VOCI,ANI'ONIOLE e RUDOLFFER,BRUNO - obra cita 
da - pg.85 - Vol.I 

Continua bastante forte a mobilidade da tarde, notadarnente o 

das 17 às 19 horas, corno em 1925, o que parece mostrar urna frequência 
maior pela tarde que pela manhã, em termos relativos. E em 1968, a mo

bilidade modifica-se com aumento da proporção pela manhã.que passa a ' 

ser próxima da da tarde, e diminuição da do almoço, o que parece demon~ 

trar aumento de participação da mobilidade pendular para o trabalho em 

relação às demais e ainda em diminuição do hábito de se dirigir ã ca

sa para o almoço, o que continuava em 197$. 
Comparando-se as variações horárias de São Paulo em 1939, com 

a de Paris e de Detroit, na mesma época, verifica-se que em São Paulo o 

pico da manhã é bem menos acentuado que naquelas cidades, mas mais acen 

tuado no horário do almoço, pois conserva o hábito de almoçar em casa, 

e superior a Paris e inferior a Detroit ã tarde. 
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Os dados da mobilidade na Ãrea Central de São Paulo em 1939 

mostra também o que dissemos anteriormente, ou seja, maior mobilidade 

à tarde que pela manhã, e também grande mobilidade no horário do alma 
ço, e maior mobilidade periferia-centro pela manhã e inversa à tarde. 

9.2 - A Evolução do Tempo de Percurso na Região 

-105 

As velocidades dos diversos meios de transporte no fim do s! 
culo passado e primeiro quartel deste, com exceçao do bonde a tração! 

nimal, eram bastante altas, próxima às de hoje. 



TABELA 73 

MI:DIA DA VELOCIDADE DOS MEIOS DE TRANSPORTE 

Meios de Transporte Km/Hora Data 

Tramway Santo Amaro 20,5 1883 
Trens suburbanos 28,8 1890 
Bonde a tração animal 6,2 1891 
Bonde elétrico (cidade) 18,0 1902 
Bonde elétrico (arrabaldes) 25,0 1902 
Bonde elétrico (horas de grande 
movimento) 12,0 1926 

Bonde elétrico (outras horas) 20,0 1926 
Bonde elétrico (subúrbios) 30,0 1926 

FONTE: STIEL, WALDEMAR CORREIA - obra citada - pg.27-57 
-65-99-145-148-177 

Estas velocidades eram bastante altas para a época, visto que 

atualmente a velocidade comercial considerada razoável para um bonde e 

de 8 a 10 km/h em ruas de trânsito comum e de 15 a 25 km/h em vias pri

vativas (154). 

Outrossim, verifica-se que o tempo de espera dos diversos mei 

os de transporte, se eram demorados na fase de implantação do bonde a 

tração animal, já não eram tanto na fase de implantação do bonde elétri 

co, e muito menos na do ônibus. 

(154) -JUHNKE,KLAUS JURGEN - ob11.a e-i..tada - pg.24 
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TABELA 74 

TfMPO DE ESPF.RA OOS DIVERSal MEIOS ·DE TRAN.5PORTE 

MEial DE TEMPO DE ESPERA Número 
ANOS 

TRANSPORTE Até 10 11 a 20 21 a 30 31 a 60 61 e mais Total de 

Minutos Minutos Miinltos Minutos Minutos Carros 

Bonde a tração 1873 
animal 1891 2 2 1 5 

Bonde elétrico 1901 7 1 3 11 

Tramways e trens 1883 
1890 1 2 3 

ônibus 1936 36 3 3 42 

F~E: STIEL,WALDEMAR CORREIA - obra citada - pg.24 

A partir desses dados, podemos concluir que,na prim~ira e se 

gunda décadas do século, uma pessoa não levava, em média, mais que 20 ' 

minutos de espera e outro tanto de viagem para percorrer aproximadamen

te 6 km de trajeto, ou seja, atingir os limites da área urbanizada da 

cidade. 
Em 1939 o tempo de percurso era pouco maior; sobre isso cita

mos trecho do estudo de VOCI relativo a bonde que diz: "Em quase todos 

os setores, os pontos alcançados em 15 minutos de percurso ao longo do 

tronco principal estão situados muito próximos da circunferência de 3 
km de raio". Sobre os ônibus, diz o autor: "Em geral os pontos dos tro_!! 

cos, situados sobre a circunferência de 3 km de rai~, são alcançados e~ 

tre 10 e 15 minutos de percurso. Em algumas direções, em menos de 10 ' 

minutos (exemplo: Av.Ãgua Branca, Rua Voluntários da Pátria)" (155). A 

30 minutos de percursô, o mesmo estudo cita, para os bondes, distância 

de 3,1 km a 8,5 km (Aclimação-Santo Amaro, Tatuapé, Lapa e Cidade Jar -
dim) e para ônibus de 3,5 km a 9,4 km (Vargem da Casa Verde, Freguesia 

do õ, Penha e Jabaquara). Para 45 minutos, distância de 6,0 a 9,0 km 

(Santana, Vila Maria, Penha) e para ônibus entre 5,0 e 12,0 km (Vila Ma 

ria, Vila Guilherme, Vila Esperança e Vila Anastácio). 

;055) -VOCI,ANTONIOLE e RUVOLFFER,BRUNO - ob.1ta c.ilada - pg.361 a 363 - Vol.1 

~ 



9.3 - A Evolução do Custo da Mobilidade na Região 

Por outro lado, o custo do transporte era bastante alto, prin

cipalmente nas fases de implantação, tanto do bonde a tração animal, co

mo do elétrico e mais tarde do Ônibus. 

TABELA 75 

VOLUÇÃO 00 PREÇO DAS PASSAGENS NOS DIVERSOS MEIOS DE TRANSPORTE NA CIDADE DE SÃO PAULO 

Meios de Transporte 

TÍlburis 

Carros de quatro rodas 

Automóvel 

Bonde a tração animal 

Bonde elétrico 

ônibus 

''Tramway'' 

Anos 

1879 
1919 a 1924 

1879 
1919 a 1924 

1912 
1920 
1924 

1872 a 1899 

1900 a 1947 

1950 a 1955 
1960 

1964 a 1965 
1967 

1926 

1935 a 1940 

1947 a 1952 
1955 
1960 
1965 
1967 
1970 

1895 

Preços 

1$000 
1$500 

2$000 

4$000 
5$000 

30$000 

$200 
$100 

$200 
$100 

Cr$1,00 
Cr$5,00 

Cr$45,00 
Cr$150,00 

$400 

$300 

$600 

Cr$1,00 
Cr$2,00 
Cr$7,00 

Cr$70,00 
Cr$0,35 

Cr$200,00 

1$000 
$800 
$600 
$300 
$100 

$500 

$360 

$700 

Observações 

Pela 19 meia hora 
Até 20 km 

Pela 19 meia hora 
Até 20 km 

Para meia hora 
Para me:i,a hora 
Para meia hora 

19 classe 
Bagageiro 

19 classe 
29 classe 
Classe única 
Classe única 
Classe única 
Classe única 

Largo da Sé a 
Belém 
19 secção ou li -
nhas curtas 
Direta nas linhas 
de maior extensão 
Preço único 
Preço único 
Preço único 
Preço único 
Preço único 
Preço único 

Até Cantareira 
Até Tremembé 
Até Mandaqui 
Até Santana 
Onico até V.Maria 
na 
19 classe até Vol 
ta Redonda 
29 classe até Vol 
ta Redonda 
19 classe Até Sto 
Amaro 

FONTE: STIEL,WALDEMAR CORREIA - obra citada - pg.2-8-16 a 19-24~26-67-82-30 à 33 -101 
102-58 a 64-141-144-199 
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Cálculos comparativos feitos por nos entre os salários, custos 

de alguns gêneros de primeira necessidade (de um lado), e o preço das 

passagens (de outro), mostram um custo bastante alto destes Últimos.que 

só veio a diminuir na década de 30 e seguintes, havendo no entanto indí

cios de que na década de 70 tornou a subir, em relação ao salário mínimo, 

chegando aos níveis da década de 20. (A tabela seguinte demonstra isso ' 

também.) E importante salientar que o preço de $200 (duzentos réis) da ' 

passagem de bonde perdurou durante o espaço· de 80 anos, enquanto os salá 
rios subiam lentamente. 

TABELA 76 

CCJ.1PARAÇÃO DO PREÇO DO TRANSPORTE CCM OS SALÃRIOS E ALGUNS GENEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE 

1901 
1912 
1920 
1926 
1935 
1940 
1952 
1960 
1970 

Profissão Salário 

(Mensal) 

Motorneiro 37$500 
Pedreiro 100$000 
Tecelão 155$000 
Operário 250$000 
Salário Mínimo 200$000 
Salário Mínimo 220$000 
Salário Mínimo C1'$1.900, 00 
Salário Mínimo Cr$)440 ,00 
Salário Mínimo Cr$187 ,20 

Gêneros de 19 Necessidade 

Açúcar 

Quilü 

1$158 
1$300 

Arroz 

Quilo 

$633 
$900 

Feijão 

Quilo 

$263 
$250 

Meio de Transporte 

Preço Participação 
Passagens Passagens 
só ida (a) Salario 

$200 
$200 
$200 
$200 
$200 
$200 

Cr~· 1,00 
Cr$· 5 ,00 
cr. $50 ,35 

0,15 
0,20 
0,13 
0,08 
0,10 
0,09 
0,08 
0,07 
0,19 

t-.OTA: (a) - Os preços de passagens são todos relativos a bonde de 19 classe, com exce-
ção do ano 1970, que é relativo a Ônibus. _ 

FONTE: FAUSTO,BORIS - ''Trabalho Urbano e Conflito Social" - Editora Difusora -- SaCl 
Paulo - 1976 - pg.113-114-130-131-136-157-166-167; e 
DULLES,Ja-IN W.FOSTER - "Anarquistas e Comunistas no Brasil" - Ed.Nova Fronteira -
Rio de Janeiro - 1977 - pg.38-39-47-73-436-437 
STIEL,WALDIMAR CORREIA - obra citada - pg.184 
FGV - "Conjuntura Econômica" n9 1975 
Censo 1920 
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10 - A MOBILIDADE NA OCUPAÇÃO DA REGIÃO 

10.1 - O Processo de Ocupação da Região 

Sobre a expansão do núcleo, diz PETRONE: "Quando se comparam 

as plantas da cidade de São Paulo referentes à Última década do século ' 

XIX com as que correspondem às diversas etapas de urna vida do século atu 

al, nota-se que São Paulo se expandiu em todas as direções, mas que foi 

para o Oeste, para Leste e para o Sul que tal expansão se verificou com 
maior intensidade. Ora, exatamente em tais direções se localizavam as 

mais importantes e características áreas industriais da Capital paulista" 

(156). E mais adiante: "O fenômeno, ainda em pleno processo, mas irnpuls.!_o 

nado por forças irresistíveis, consiste na aglutinação de núcleos próximos 

da metrópole paulista. Não se trata de um fato novo na evolução da cida

de de São Paulo: no passado, a Penha, a Freguesia do ô, a Lapa, Pinhei -

ros viveram, por muito tempo, isolados da cidade, mas acabaram sendo al

cançados pelos seus tentáculos e confundiram-se na massa de seus bairros 

periféricos. Nos casos citados, foi a cidade que chegou até eles, envol

vendo-os em sua trama. No momento atual (195~ , o que se presencia é a! 

go de diferente e de proporções muito maiores: trata-se de verdadeiros e 

xemplos daquilo que os geógrafos franceses vêm designando pelo nome de ' 

conurbação ou, talvez melhor, conurbanização". E, prosseguindo: "Na ver
dade em torno da cidade de São Paulo e no presente século, desenvolveram 

-se extraordinariamente alguns novos aglomerados urbanos, corno Santo An

dré, São Caetano do Sul, Santo Amaro e Osasco" (157). 

Sobre o principal núcleo urbano no primeiro quartel deste sé 

culo, PETRONE diz: "A documentação cartográfica da época e as obras que 
pudemos consultar fornecem-nos elementos suficientes para que possamos ' 
fixar a área urbana na primeira década do s~culo atual. Dois importantes 

blocos constituíam a cidade e o divisor entre ambos era representado pe
la várzea do Tarnandua~eí. Tal separação apresentava-se com maior nitidez, 

entre o Carnbuci e a Moóca e na chamada Várzea do Carmo (atual Parque Dom 

Pedro II). As duas áreas interpenetravam-se, porem, no Pari e na Luz, em 

bora através de número reduzido de ruas". 

Esses dois blocos formavam, então, duas cidades distintas, ' 

corno se fossem duas cidades gêmeas, e só recentemente ~95~, na verdade, 

vieram a unir-se. De um lado, apareciam o velho centro e os bairros da ' 

zona Oeste, Sudoeste e Sul; do outro lado, o Brás e seus prolongamentos 

no rumo Leste" (158). 

Prosseguindo PETRONE a'f i rrna que: "Por vo 1 ta de 19 2 5, f inalrnen 

te, pôde ser assim delimitada a área urbana: a) um bloco compactamente ~ 
dificado, limitado ao Norte pelas vias férreas, a Leste pelo Vale do A -

nhangabaú, a Oeste pelo Vale do Pacaembu e ao Sul pelo Espigão da Aveni-

(1561 -PETRONE,PASQUALE - ob~a c,(,tada - pg.104 
(1571 -PETRCNE'tPASQUALE - ob~a cilada - pg.108-109 

(158) -PETRONE,PASQUALE - ob~a c,(,tada - pg.113 a 115 
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da Paulista; b) uma área compactamente edificada, a Leste do Tamandua

teí, compreendendo o Brás, a Moóca e o Belenzinho, a qual é cortada em 

três pontos por estradas de ferro; c) uma área pequena, porém populosa, 

situada na várzea ao Norte das linhas férreas compreendendo o Bom Ret~ 

ro, a Luz e a Baixa Casa Verde; d) uma área a Oeste do Vale Pacaembu, ' 
compreendendo Perdizes, Vila Pompéia, Ãgua Branca, Lapa e início do Al

to da Lapa; e) uma zona de bairros novos, situados nas vizinhanças do ' 

Tietê (margem esquerda) e da colina da Penha; f) o Ipiranga, então bai! 

ro-subúrbio, instalado parte na várzea e parte nas vertentes do Tamandu~ 

teí; g) uma zona irregular, nucleada pelo centro da cidade, entre o Vale 

do Anhangabaú e a Aclimação; h) a zona localizada a Sudeste do Espigão ' 

da Avenida Paulista, compreendendo Vila Cerqueira César, Pinheiros, Vila 

América e Jardim América; i) uma zona situada ao Sul da Avenida Paulista, 

constituída principalmente pela Vila Mariana; j) uma pequena área ao 

Norte do Tietê, com o antigo núcleo de Santana (159). 

Sobre a expansão no segundo quartel do século e PETRONE auto 

ridade abalizada: "A expansão urbana de 1925 a l950 não se processou da 

mesma maneira em todas as direções, nem os tentáculos da cidade caminha

ram de forma homogênea e equilibrada. No rumo Norte, a cidade atravessou 

o Tietê,a conquista da várzea pelo homem (retificação parcial do Tietê, 

obras de drenagem e aterramento), condicionou tal expansão o "tramway" ' 

da Cantareira, através de suas duas linhas distintas, para Tremembé e p~ 

ra Guarulhos. O avanço nessa direção foi relativamente pequeno e a reg:iID 

de além-Tietê continua a formar um bloco ã part~'. 
"No rumo de Oeste, a cidade ligou-se definitivamente à Lapa e, 

já no espigão divisor Tietê-Pinheiros, vieram a surgir bairros operários 

de cllsse média'.'. 
"Para Leste, o velho subúrbio da Penha também foi alcançado 

pelos tentáculos da cidade e, até, ultrapassado ( ... )multiplicaram-se 

os bairros de aspecto modesto, moradia da população operária. No caso ' 

presente, foi propriamente o Brás que se expandiu, levando os limites ' 

da cidade a uma distância de 10 km do centro". 

Para Sudeste, também foi a via férrea que presidiu a expa~ 

sao: o Ipiranga viu-se ligado ã cidade. "O avanço mais forte, nao pro -

priamente na distância, mas pela rapidez da ocupação do solo, ainda uma 

vez, os bairros proletários passaram a caracterizá-la". 

"Para o Sul, a metrópole emitiu o seu mais alongado tentácu 

lo, pois conseguiu alcançar o vel~o núcleo de Santo Amaro, dominando-o ' 

por tal forma que lhe tirou a autonomia administrativa. A linha de bon

des, as estradas de rodagem( ... ) numerosos bairros residenciais de elas 

se média e algumas indústrias ali vieram a se instalar estendendo a in 

fluência da cidade até um raio de mais de 15 km. 

"No rumo do Sudeste ( ... )foi iniciado o loteamento ainda no 

primeiro quartel do século, e introduzidos os indispensáveis melhoramen 

(759) -PETRONE,PASQUALE - ob~a c.,(;tada - P9·147 a 149 
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tos, que o terreno breioso ou acidentado exigia, desenvolveram-se, sem ' 

demora, bairros residenciais finos, dos mais belos e elegantes da cidade: 

o Jardim América, o Jardim Eurona, o Pacaembu, o Sumarê" (160). 
E adiante: "Os subúrbios da cidade passaram a ser bem outros·: 

Itaquera, São Miguel Paulista, Ferraz de Vasconcelos, Guaianazes, Poâ, 

Itaquaquecetuba, para as bandas de Leste, na zona da 'Central do Brasil'; 

São Caetano do Sul, Santo André, e Mauá na direção de Sudeste, junto à 
'E.F.Santos ~ JundiaÍ'; Itapecerica da Serr~ e Cotia, um tanto afastadas, 

no rumo de Sudeste; Osasco, Duque de Caxias e Barueri, para ocidente,ao 

longo da 'Sorocabana'; Pirituba, Perus e Caieiras, na direção do Noróe! 

te, margeando a '3antos a JundiaÍ'; Tremembê, Vila Galvão e Guarulhos ' 

ao Norte, na região da Cantareira" (161). 

Na década de 50, segundo citação de PETRONE, a ocupaçao e 

principais características da l{'egião eram as seguintes: "Três grandes á 
reas constitaem a cidade de São Paulo atualmente: 1) o núcleo princi -

pal, compacto e enorme, situado entre o Tietê e o Pinheiros, que se alo~ 

ga no sentido Leste-Oeste nos extremos da Lapa até as vilas satélites ' 

da Penha e, no rumo do Sudoeste confundindo-se já com São Caetano do Sul; 

2) a área de além-Tietê, ao Norte deste rio, com uns poucos núcleos ant! 

gos (Freguesia do ô, Santana), embora se caracterize por um desenvolvi -

mente recente, realizado em forma fragmentária, e que também se alonga ' 

no sentido Leste-Oeste, na Vila Maria até Pirituba; e 3) a área de Pi 

nheiros, à margem deste rio, cheia de contrastes, estendendo-se desde o ' 

Butantã até Santo Amaro. A primeira área corresponde, praticamente, à 
verdadeira cidade; nela encontramos o centro comercial, os prin~ipais 

bairros industriais e os mais importantes bairros residenciais. A segun

da só agora começa a integrar-se ao aglomerado, graças sobretudo ao de -

senvolvimento do Tucuruvi e arredores. A terceira área, finalmente, en

contra-se em grande parte em franco processo de aglutinação em virtude ' 

de numerosos loteamentos feitos m época recente" (16 2). 
E, adiante: "Embora não ofereça o aspecto fragmentário e es

telar do primeiro quartel do século, São Paulo ainda possui um número e

levado de trechos vazios, dentro da área urbana'' (163)~ 

E continuando: "Em sua avassaladora expansão, a Capital pau

lista nao se limitou a realizar as conurbações a que já fizemos refe -

rência:. Graças à melhoria das vias de comunicação, notadamente no se -

tor rodoviário e ao estabelecimento de um admirável serviço de transpor 

tes, São Paulo já possui numerosas cidades satélites, que gravitam ao ' 

seu redor. E ocaso de Santos, de Mogi das Cruzes, de Jundiaí, de São R~ 

que, que começam a apresentar, sob certos aspectos as características 

dos subúrbios afastados da Pau 1 icé ia" (16.4. ) . 

E ainda: "Sente-se, apesar disso, que a cidade obedece a cer 

tas diretrizes em sua expansão sobretudo para Leste, para Sudeste, para 

o S u 1 e par a 0 e s t e . " (1 6 5) . 
(160) -PETRONE,PASQUALE - ob1ta c);tada - pg.147-149-750 
(161) -PETRONE,PASQUALE - ob1ta c);tada - p9.157-153 
1162) -PETRONE,PASQUÃLf - ob1ta c.ltada - pg.756 
( 7 63 l -PETRONE, PAS()_UALf - obJta cdada - pg. 155 
1164) -PETRONE,PASQUALE - obJta Wada - pg. 157 
(765) -PETRONE.PA$0UALE - oblta c,.Ltad.a - pa.157 
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WIUIEIN apresenta a seguinte situação em 1965: 

a) há imensas áreas desocupadas em posições privilegiadas ' 

(por exemplo, o vale do Tietê); 

b) a topografia acidentada permite visuais excelentes e li

gações de setores atualmente isolados, por meio de passagens em desní -

vel, dando ao sistema viário um caráter ao mesmo tempo tipicamente pau

listano e funcional (por exemplo, ligação Liberdade--Aclimação); 

c) a metrópole se caracterizará cada vez mais pelos dois 

grandes rios urbanos, separados por um espigão central. Estes rios, cu

jos vales contam-se entre aquelas áreas desocupadas, constituem extraor 

dinárias oportunidades paisagísticas (166). 
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Já LANGENBUCH acha que: "Um dos fatores marcantes no perío

do atual (1940 em diante), como de resto nos anteriores, é o grande cre~ 

cimento conhecido pela cidade de São Paulo em seu domínio propriamente' 

urbano. Este crescimento se materializa sobretudo através de três pro -

cessas: 

I - Compactação da área edificada; / 

II - Expansão da área edificada sobre porções dos arredores ' 

que nao tinham conhecido um desenvolvimento suburbano expressivo; 

' III - Expansão da área edificada sobre porções dos arredores ' 

significativamente suburbanizados, compreendendo a absorção territorial 

de numerosos núcleos suburbanos" (167). 

10.2 - A Formação da Rede Viária da Região 

A rede viária da região metropolitana da Grande São Paulo 

se formou principalmente a partir dos antigos caminhos de carro-de-boi 

ou de tiopeiros que, demandando do Pátio do Colégio, ligavam esse nú -
- .. . ' cleo aos demais da Regiao ou prolongavam as rotas para as prov1nc1as 

vizinhas. Os antigos caminhos, desde os primórdios da ocupação, consti 

tuiram basicamente a rede viária da Região e, apesar de todo o seu de

senvolvimento, constituem airrda nos dias de hoje cerca da metade dos ' 

"corredores" de circulação. 
LANGENBUCH, baseado em referências do censo de MULLER em ' 

1826 e em relatos de viajantes, cita oito estradas desta época (168): 

1) Estrada de Bragança, cujas ramificações atingiam Socor

ro e o Sul de Minas, passando pela freguesia de Juqueri (atual Mairip~ 

rã); 
2) Estrada demandando o Rio de Janeiro, passando pelas fre 

guesias do Brás, Penha e pela vila Je Mogi das Cruzes; 
3) Estrada de Santos, passando pela freguesia de São Ber -

(166T-=-wiL-HEI N~-JORGE-~';São P~o Mw5pole. 65" - V{.fi. Ewwp. Li.no - são Paulo - 7 965 -
pg.54-55 

l 167) -1.ANGENBUCH,JUERGEN RICHARD - obJia wada - pg. 779 

1168) -LANGENBUCH, JUERGEN RICHARD - obJi~ _ c..ltada - pg.30-31 



nardo; 

4)"Caminho de carro" de Santo Amaro, demandando esta vila, 

destacando-se por sua importância predominantemente local, ao contrá -
rio das outras estradas; 

5)Estrada em demanda do Sul, passando pela povoaçao de Pi
nheiros e por Cotia; 

6) A estrada de Itu, via margem esquerda do Tietê, que se 

entroncava na anterior entre Pinheiros e Cotia. Não passava por nenhum 

povoado em todo 5eu trajeto, mas apenas nas proximidades de alguns: Al 
<leia de Carapicuíba, Piedade. 

7) A estrada de Itu via Parnaíba e Pirapora, que se entron 
cava na mencionada a seguir; 

8) Estrada de Goiás, passando por Jundiaí; a mais importa~ 
te estrada de penetração. 

' Nesta situação, com poucas modificações, permaneceu o qu~ 
dro da rede viária da Região em estudo, atê fins do terceiro quartel ' 

do século XIX. A partir desta data, o desenvolvimentQ da Região ampli

ou-se consideravelmente e a ocupação do sítio e a rede viária original 

passaram a sofrer grandes modificações. No entanto, foi esta rede viá

ria original, e primária, o arcabouço ou esqueleto da futura rede viá

ria da Região. A p~rtir dos antigos caminhos sedimentou-se e formou-se 
a rede viária atual (169). 

10.3 - Os Meios de Transporte na Ocupação da Região 

JUHNKE, sobre esse fato, diz o seguinte: "No desenvolvimen

to das cidades nos Últimos 100 anos cham~n-nos a atenção, visivelmente, 

três períodos, a saber: o 19 pelo L.~m, o 29 pelo bonde e o 39 devido ' 

ao automóvel, sem que nestes dois Últimos tenha parado a influência da 

ferrovia sobre o desenvolvimento das cidades. No 19 período, o históri

co núcleo da cidade foi rodeado por um compacto anel de subúrbios, so -

bretudo estreito e intensamente construído. O diâmetro da cidade raras 

vezes ultrapassava 5 km. Casa e trabalho, embora separados, ficavam su

ficientemente coordenados. O habitante da cidade ainda podia alcançar a 

área rural confortavelmente. O 29 período iniciou-se no primeiro décimo 

do século XX, marcado por uma ruptura desse pêtreo anel dos subúrbios. 
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A construção das rodovias sempre avança mais para o interior, o que no' 

entanto, não impede a sua influência de modo geral. Os diâmetros das ~! 

dades alongam-se com isto até 15 km ou mais, de modo que as casas e o lu 

gar de trabalho distanciam mais entre si. O 39 período começa na Alemanha 
por volta de 1950. O desenvolvimento abrange uma área ainda maior. O diâ 

metro da Região da cidade cresce até 30 km ou mais"(l70). 

(769) -PRAVO JR,CAIO - ob~a e,{,,Úida - pg.125 

(170) -JUHNKE,KLAUS JUERGEN - ob~a c,,Ltada - pg.68-69 
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1 1 J . AMERI CA 
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27 ITO. AMARO 
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32 1 TAOUERA 33 E. MATARAZZO 

35 V. MARIA Je SANTANA 

38 BARRA l'\MDA :99 PllUTU8A 

41 CAl"ELA DO SOCOftltO 
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As linhas de bonde penetravam num raio de aproximadamente 3 

km, a partir da Ãrea Central, com exceção da linha da Penha, que chegava 

a uma distância de aproximadamente 8 km. Outra linha, inicialmente de ' · 

"tramway" e mais tarde substituída por uma de bonde, ligava a Ãrea Cen -

tral a Santo Amaro, atingindo aproximadamente 19 km. 
Nos anos seguintes, verifica-se uma ampliação dessas linhas, 

sempre em direção à periferia, e um reforço das antigas, com abertura de 
novas linhas, em geral paralelas às antigas, mas sempre partindo da Ãrea 

Central para a periferia. 

Nos anos 1905-1909, o raio das lLnhas de bonde, a partir do 

centro, praticamente dobrou, atingindo mais ou menos 6 km; e entre 1910-

1914, ampliam-se algumas linhas que ainda permaneciam curtas e abrem-se 

outras, em direção aos poucos bairros ainda não atingidos pelo bonde. 

Daí em diante, a expansão, com aberturas de novas linhas, ' 

prossegue, mas de forma lenta até fins da década de 1930, para então pr~ 

ticamente estacionar. 
A penetração do bonde ocasionou uma ocupaçao intensiva. . nu

ma área de aproximadamente SOO m do campo de suas linhas, e extensiva • 

lateralmente, de 1 ou 2 km, distância razoável para .um percurso a pé,de! 

xando vazios os intervalos entre as diversas linhas. 

Muitas vezes, esses espaços deixados de lado coincidiam com 

os terrenos de várzeas e encostas Íngremes, áreas de difícil ocupação, 

de que todos os itinerários dos bondes fugiam (só eventualmente o atra
vessavam). 

A atuação do trem apresentou resultantes diferentes daquelas 

ocasionadas pelo bonde, com ocupação intensa apenas junto a cada uma das 

estações. Apenas nas áreas próximas ã Central, como as estações da Luz 

e do Brás, onde outras circunstâncias interferiram, a ocupação foi mais 

intensa. Nas demais, estendia-se a uma distância apenas suficiente a um 

percurso a pe de poucos quilômetros. 
A partir das estações de parada de trem foram-se formando 

núcleos, ao mesmo tempo em.. que se abriam vias em demanda das áreas das' 

proximidades. Com a ampliação da rede viária, devido ao crescimento 

desses núcleos, as artérias que significavam melhores soluções para o 

tráfego tornatam-se as principais, recebendo mais tarde linhas de Ôni 

bus e tornando-se pequenos pontos comerciais. 

LANGENBUCH cita: "As ferrovias, antes de funcionarem como a

gentes orientadores da reorganização dos arredores paulistanos, provoca
ram a derrocada do sistema de transporte até então vigente, isto é, o 

transporte por tropas de burro" (171). E prossegue: "As ferrovias ins t~ 

ladas na época que nos ocupa se distinguem em duas diferentes categorias, 
caracterizadas pelo tipo de ligação estabelecida. Uma das categorias e a 

das ferrovias extra-regionais destinadas a ligar o interior ã cidade de 

São Paulo e a seu porto: caso de Santos a Jundiaí, Central do Brasil e ' 

(777) -LANGENBUCH,JUERGEN RICHARD - ob!ta. c.,Ltada - pg . 



Sorocabana. A outra categoria é representada pelas ferrovias de âmbito 

local, destinadas a ligar determinada porção dos arredores paulistanos 
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à cidade: caso de São Paulo--Santo Amaro e Cantareira ( ... )Já em áre

as sitas nas proximidades das ferrovias compreendidas, por assim dizer, 
em seu domínio geográfico, assistia-se a uma reorientação de circulação. 

Estradas radiais, que punham as áreas mencionadas em comunicação dire

ta com São Paulo, perderam em importância, sendo grandemente substituí

das por estradas de direção transversal, mais curtas, que estabeleciam 

a ligação com uma estação ferroviária próxima". 

Realmente, dos aglomerados nao atingidos pelo trem, e porta~ 
to alcançados somente pelo Ônibus, apenas Guarulhos, antes atingido pe

lo "tramway" da Cantareira, e São Bernardo, ligado a Santo André inici

almente por bonde e posteriormente por ônibus, tiveram grande desenvol

vime~to e este assim mesmo esteve em decadência por um grande período ' 

(172). 

O ônibus -- apos a fase inicial de mobilidade de transporte ' 

sofisticada para a classe média, com percursos apenas em bairros finos
teve um desenvolvimento bastante grande, principalmente nos bairros pe

riféricos, onde, partindo dos pontos finais das linhas de bonde ou das 

estações de trem, penetrava nos pontos mais distantes das "frentes pio

neiras" de ocupação da Região. 
A .. ocupação ocasionada pelo :OOilius foi semelhante à provoca

da pelo bonde, também intensivo ao longo do seu percurso. Mas, diferen 

temente deste, penetrou nos interstícios das linhas de bonde e de tre~ 

ocupando estes espaços . E não provocou a suburbanização como a propici~ 

da pela ferrovia. LANGENBUCH, sobre esta,diz: "A circulação rodoviária 

seria a complementação de itinerários em trens 'subúrbios - estradas': 
# ~ -São Caetano, Santo Andre e Pirituba. Foram criadas linhas de onibus que, 

partindo das respectivas estações, demandavam as áreas residenciais ' 

(bairros ou vilas), mas afastadas dcs mesmos". E depois :"A função princ_!:. 

pal desses ônibus era complementar o trajeto feito pela ferrovia; seu ' 

ponto inicial ficava junto à gare e seus horários coincidiam com as Pª! 
tidas e chegadas de tr ehs ( ... )Os Ônibus, sem dúvida, propiciavam a ex

pansão". E, prosseguindo: "Além de ccmplementar itinerários, os ônibus 

passaram a dobrar trajetos estabelecidos pela ferrovia. Com efeito, os 

principais subúrbios-estações passaram a ser ligados a São Paulo ·também 

por ônibus" (173) . 

O advento do automóvel, na passagem do século XIX para o XX, 

contribuiu também para a expansão da cidade, notadamente nas Últimas dê 

cadas. O automóvel, dado sua versatilidade, veio propiciar condições p~ 

ra a sua ocupação de todos os espaços vazios não penetrados por nenhuma 

das modalidades anteriores de transporte, inclusive (recentemente) nas' 
áreas de difícil ocupaçao, como as várzeas. O aumento do número de auto 

móveis na Região coincidiu com o desenvolvimento tecnológico do setor ' 

(772) -LANGENBUCH,JUERGEN RICHARD - obna e-i.;tada - pg.193 
(773) -LANGENBUCH,JUERGEN RICHARV - obna ci.:tada. - pg.158 
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de construção, que facilitou a retificação dos rios e drenagem de suas 

margens e várzeas e, em muitos desses terrenos, foram construídas gra~ 

desvias, as avenidas de fundo de vale, apropriadas para o tráfego de 

grandes volumes de automóveis. 
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11 - DISTRIBUIÇÃO DAS ÃREAS DE ATRAÇÃO E GERAÇÃO DA .MOBTT .TDADE NA REGIÃO 

11.1 - O Uso do Solo na Região 

Com o fim de se ter uma melhor visão das áreas de geração ' 

(residencial) e de atração (industrial, comercial e de serviços), tor

na-se interessante um rápido exame do uso do solo na Região. 

E diminuto o total da área ocupada por usos urbanos, nas d! 
versas sub-regiões. Por outro lado, é grande o número de terrenos vazi

os no espaço urbanizado da Região. Calcula-se que os espaços não ocupa

dos correspondem a aproximadamente 40% da área urbanizada do município 

de São Paulo. São terrenos localizados principalmente ao longo das mar

ginais dos rios recentemente retificados, constituídos por antigas vár

zeas atualmente drenadas, e ao longo das represas Billings e Guarapira~ 
ga. Há terrenos vazios distribuídos também por todo o resto da cidade, 

embora a maioria deles esteja na periferia. Se todos esses terrenos es

tivessem ocupados, a área urbanizada de São Paulo, para a mesma popula

ção, seria de pouco mais de metade da atual (174). Isto acontece tam -
bém nos demais municípios da Região. 

Esses enormes espaços vazios fazem com que aumentem as dis

tâncias de deslocamentos, e causa problemas na implantação e no uso de 
infra-estrutura. 

TABELA 78 

DISTRIBUIÇÃO DO uso DO SOLO NA RMGSP 

URBANO NÃO-URBANO 

SUB-REGIÕES Res1den Indüs Comer Ciítros Sub- Vazios outros Sub- Total cial trial cial- Total e Ru- Total 
rais 

% % % % % . % % % 

Centro 26,5 2,4 2,9 2,9 34,7 59,1 6,2 65,3 100,0 
Noroeste 5,2 0,7 0,3 0,5 6,7 9Q,4 2,9 93 3 100,0 
Sudoeste 1,0 0,1 o.o 0,0 1,1 93,1 5,8 98,9 100,0 
Sudeste 9,7 2,2 0,6 0,4 12,9 72 ,O 15,l 87,l 100,0 
Leste 1,7 0,1 0,1 0,1 2,0 90,8 7,2 98,0 100,0 
Nordeste 5,8 0,6 0,2 0,3 6,9 91,9 1,2 93,1 100,0 
Norte 1,3 0,1 o.o 0,1 1,5 92,5 6,0 98,5 100,0 

RMGSP 7,7 0,9 0,7 0,7 10,0 83,5 6,5 90,0 100,0 

NOTA: A divisão por sub-regiões acima, utilizada pelo PMDI,difere da EMPLASA na 
classificação de alguns municípios.O centro corresponde à cidade de São ' 
Paulo . 

FONTE: PMDI - 1967 - pg.95 

(174) - ''O ESTAVO VE S.PAULO - NQ de 21.05.78 e NQ de 31.05.78 
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Não há diferença acentuada quanto ao uso do solo em São Pau 

lo e nas cidades americanas e italianas, no tocante aos usos residenci

al, industrial e comercial. Em todas elas verifica-se alta proporção do 
uso residencial em relação ao industrial e comercial. 

TABELA 79 

r.CMPARAÇÃO 00 USO 00 SOLO RESIDENCIAL,INDUS1RIAL E CCMERCIAL ENTRE 

AS CIDADES AMERICANAS E ITALIANAS E A RMGSP 

usos 
URBANOS 

Residencial 

Industrial 

Comercial 

TITTAL 

Centro 

% 

83,4 

7,5 

9,1 

100,0 

Cidades (b) 

Americanas 

% 

80,0 

14 ,0 

6,0 

100,0 

Cidades Italianas (b) 
Industriais Residenciais 

% % 

69,8 91,3 

25,0 1,9 

5,2 6,8 

100,0 100,0 

FONTE: (a) - Ver _cálculos feitos a partir da tabela anterior, unicamente 
para a área urbana da sub-região Centro, que compreende a ci 
dade de São Paulo. 

(b) - FERRARI ,Celso - obra citada - pg.320·-321 

Uso da terra em algumas cidades americanas: 

TOUl !'lt.l 

R[Sl()(NCld. 

C?A.1f"RC1 !ol 

INDUSTRIAL [ 
THANSl'OAlCS 

GRÃFICO 14 

O USO DA TERRA NAS CIDADES 

~..AÇAO 1·•ttTO : ••na •<n_1'1X) 1••1:'"" ,..,. : ~ !·- TO 1P ' l!\ -ro 
(CflrlllftO DA ll0A0C ) t· t.iO -a) tt>!~l'l>I C.U'lo»I G' • : •·_v .J li' ., •\ ') O'.'< ..CI u ·A: 'ti 

ACHES l!lflWO 3-l:' CJO J'&lbO u~ ~:.11 ~ -:i> l~ 'lC 

NOTA: Aparecem em detalhes os demais usos, mas nota-se que é gran
de o residencial, aproximadamente da metade do total ou de 
80%, se considerado apenas os três primeiros usos (de cima ' 
para baixo) 

FONTE: ABRAMS,o-IARLES - "O Uso da Terra nas Cidades" in Cidades, A 
Urbanização, A Htunanidade - pg.135. -
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11.2 - A Distribuição das Funções na Região 

Para podermos examinar os fluxos da mobilidade espacial entre 

as diversas areas da Região em estudo, temos de conhecer as funções <lese~ 

penhadas por cada uma dessas áreas. Assim, faremos um estudo suscinto das 

funções das áreas internas da Região, enfocando inicialmente localidades' 

ou cidades da Região, e depois o principal núcleo, ou seja, a cidade de 
São Paulo. 

PIERRE GEORGE considera que o estudo das funções tem de con -

templar três escalões sucessivos: - funções do conjunto urbano de um país 

determinado; - funções de cada cidade;e - distribuição das funções dentro 

da cidade (175). 

O primeiro escalão nao nos interessa no momento; quanto ao s~ 

gundo, tentaremos determinar as funções de cada localidade da Região em -

pregando as classificaç9es, segundo o critério de HARRIS (176), o Método 

das Necessidades Mínimas de ULLMAN e DACEY (177) e o dos Duplos !ndices ' 

de PINCHEMEL e CARRI~RE (178). 

Dado o objetivo de nosso trabalho, deixamos de apresentar os 

demais métodos, entre eles, o estatístico de W.WILLIAN-OSLON (179), do v~ 

lor K de GUNNAR ALEXANDERSSON (180), o de ROCHEFORT, o de SIDDAL e o de ' 
BRIAN BERRY, por acharmos que os três métodos que estamos empregando sao 

suficientes para a determinação das funções das localidades da Região, no 

nível desejado. 

1775) - GEORGE,PIERRE - olvta c.Ltada - pg.206 

l 176) 
1177) 

l 1781 

( 1791 

- GEORGE,PIERRE - ob~a c.Ltada - pg.213 a 215 
- ULLMAN, EVWARV L. e VACEY ,MICHAEL F. - "Ei Mê-todo de .f.a6 Necu.&idadu MLiúna.6 en 

ei E.&tucli..o de. ia Ba.6e Econômica LJ~ba.na" in Tex.to.& Bâ.6ico.& NQ 2 - IPGH - Rio -
1969 - pg.23-44 

- CARRitRE, FRANÇOISE e. PINCHEMEL, PHILIPPE - "Funçõu Ba.nai.6 e E.&pec1.6ica.6" in Te_! 
to.& Bâ.6ico.& n<? 2 - IPGH - Rio - 1969 - pg.62-66 

- GEORGE,PIERRE - ob~a clto.da - pg.213-214 
(180) - VERRLJAU,MAX - ob~ citada - pg.214 



RJNÇOES 

Industrial 

Comercial 

Serviços 

QUADRO 80 

CLASSIFICAÇÕES RJNCICNAIS DAS LOCALIDADES DA RMGSP 

Critério De 

HARRIS 

Cajamar-S.Bernar 
do-Diadema-Sto.
André-S.Caetano
Guarulhos-R.Pires 
-Mauá-Osasco-Ta/ 
boão da Serra-Jan 
dira-Carapicuíba= 
Caieiras-Embu-Ita 
pevi-Poá-Cotia-S~
Paulo 

Necessidades 
Mínimas De 

ULLMAN e DACEY 

Caieiras-Cajamar
R.Pires-S.Caetano 
-Taboão da Serra
Pirapora B.Jesus
Diaderna-Sto.-André 
-R.G.Serra-F.Vas/ 
concelos-Sta.Isa/ 
bel-Mairiporã-Ca/ 
rapicuíba 

Duplos !ndices 
De PINGIEMEL e 

CARRIERE 

S. Rernardo··S. Cae 
tano-Sto. André-
Guarulhos-Mauá
Suzano-Cajamar
Jandira 

São Paulo São Paulo-S.Cae/ 
tano-S,Bernardo 

Franco da Rocha-R. São Paulo 
Pires-S.Paulo-Ta/ 
boão da Serra-Poá 
-Itapevi-Jandira-
Embu Guaçu-Pirapo 
ra do B.Jesus-R.G 
da Serra 

FONTE: Vide cálculos no capítulo Metodologia 

-126 

Sobre a distribuição das funções dentro da cidade, PIERRE GE

ORGE diz: "Ainda que o predomínio de urna função é o que confere a caract~ 
rística à cidade, não é freqtienternente que esta çurnpra urna só função". E, 

adiante: "O autêntico é a distribuição das funções dentro da cidade e ( ... ) 

verificamos que as atividades e as residências estão geograficamente sepa 

radas; por isso foi preciso criar o termo de função residencial em oposi

çao ao da função ativa ou produtiva" (181). 

Tentando aplicar o método de Duplos fndices para os subdistri 

tos do Município de São Paulo, mas apenas para o setor terciário, o Único 

de que dispunhamos de dados por subdistritos, encontramos os seguintes re 

sultados: 

1181) -GEORGE,PIERRE - ob~a ci.;tada - pg.216-211 



QUADRO 81 

SUBDISTRITOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO CIASSIFICADOS Ca.u TENDO 
RJNÇA.O NO SETOR TERCIÃRIO 

RJNÇÃO 

Comercial 
e de 

Serviços 

Subdistritos 

Sta.Efigênia-Consolação-Sé-Bela V. ista-Sta. 
Cecília-Brás-Cerqueira César-Bom Retiro-Ba! 
ra Funda-Liberdade-Pinheiros-V.Mariana-Moê/ 

ca-Pari-J.América-J.Paulista-Ibirapuera 

FONTE: Vide cálculos no capítulo Metodologia 

11.3 - A Distribuição da Função Residencial 
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A população da Região Metropolitana da Grande São Paulo com

preende em 1977 11.590.356 habitantes, o que corresponde a aproximadame~ 
te 10% da população brasileira. 

Sua distribuição não é homogênea, sendo que quase três quar
tos dela se concentra na sub-região São Paulo, que compreende São Paulo' 

e Osasco. Das demais sub-regiões, apenas a Sudeste, compreendendo os mu

nicípios altamente industrializados do ABCD, se sobressai com quase 14% 

dos habitantes da Região. Também as sub-regiões Leste e Nordeste, abran

gendo alguns núcleos industrializados como Mogi, Suzano e Guarulhos, co~ 

centram juntas cerca de 8% da população da Região~ 

Poucos são os municípios que apresentam grande população. A 

São Paulo, seguem-se, muito distantes, os de tamanho médio como Santo An 
dré, Osasco, Guarulhos, São Bernardo e São Caetano, Diadema, Mauá e Mogi 

das Cruzes com população na faixa de 550 mil a 150 mil habitantes. As de 

mais são cidades pequenas, com população na faixa de 80 mil a 11 mil ha

bitantes, e outras bem menores, com menos de 10 mil habitantes. 
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TABELA 82 

POPULAÇÃO DAS SUB-REGIÕES DA JM;SP F.M 1977 

SUB-REGIOES N9 SUB-REGIOES N9 

São Paulo 8 646 190 73,8 Mauá 215 215 1,8 

São Paulo 8 175 136 69,8 Diadema 253 122 2,2 
Ribeirão Pires 11 933 0,1 Os asco 471 054 4,0 Rio Grande da 

Noroeste 200 344 1,6 Serra ·40 118 0,3 

Carapicuíba 110 820 o 9 Leste 428 635 3,6 
Barueri 66 971 0,6 Mogi das Cruzes 169 676 1,4 Cajarnar 13 032 0,1 Suzano 84 560 0,7 Santana do Par- Poâ 45 719 0,4 naíba 5 100 0,0 Itaquaquecetuba 50 331 0,4 Pirapora do Ban Ferraz de Vas-Jesus 4 421 0,0 concelos 41 681 0,4 

Oeste 119 753 1,0 Guararema 16 074 0,1 --·-·- Salesópolis 9 569 0,1 Cotia 47 224 0,4 
Itapevi 48 842 0,4 Biritiba-Mirim 11 026 0,1 

Jandira 23 687 0,2 Nordeste 437 933 3,7 

Sudoeste 206 158 1,7 Guarulhos 404 935 3,4 

Taboão da Serra 107 093 0,9 Arujá 12 316 0,1 

Itapecirica da Santa Isabel 20 682 0,2 

Serra 34 772 0,3 Norte 115 431 1,0 
F.mbu 39 924 0,3 Franco da Rocha 43 690 0,4 Fmbu-Guaçu 16 300 0,1 Mairiporã 23 687 0,2 Juquitiba 8 069 0,1 Cai eiras 20 901 0,2 

Sudeste 1 548 847 13,6 Francisco Morato 27 153 0,2 

Santo André 553 126 4,8 
São Bernardo 346 326 3,0 RMGSP 11 739 356 100,0 São Caetano do 
Sul 165 007 1,4 

NOfA: Sub-Regiões segundo divisão adotada pela IMPLASA.. 
FONTE: DEESP-Departarnento de Estatística do Estado de São Paulo - População no Estado 

de São Paulo - 1978 a 1980 - Série Estatística Pesq. - pg.7 

Cerca de 18,5% da população concentram-se no Centro da cida

de de São Paulo. Em torno deste são as zonas Leste (1 e 2) as mais popu
losas, com aproximadamente 26,3% da população do município. Segue-se a ' 

Norte com 20,0%, a Sul com 16,3% e a Sudeste com 14,4% 

Por distritos e subdistritos, a população se distribui de 

forma mais homogênea, com tamanhos menores nos localizados na Ãrea Cen -

tral ou próximo dela, enquanto os subdistritos de maior tamanho popula -

cional tendem a se localizar a meio caminho da periferia ou nesta (just~ 
mente os de formação mais recente) (182) 

(182) -PaJLa. pa.d/Lonizaçã.o do.6 dado.6, inc.hu.ive pa11.a. ap1tove-i..tamen.to de pa!Lte da Puqu,i
.6a. O/V - 1977, u;tiliza1r.e.mo.6 nu.te Vr.abai.ho a. div~ã.o do mu.niclpio de São Paulo 
em zo~, .6egu.ndo c.Jr.1..:t.êlr.io da. EMPLASA, a.puaJL de não c.onc.Oll.daJr.mo.6 c.om o mumo 
no .toe.ante ã de.tvun.i.nação do Centlto H.úi.tÔILic.o e do Centlto Expandido. 
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TABELA 83 

POPULAÇÃO DE ZONAS ,DISTRITOS E SUBDISTRITOS DO MUNIC!PIO DE SÃO PAULO IM 1977 

ZONAS,DIS'IRITOS N9 % 
ZONAS,DISTRITOS N9 % 

SUBDISTRITOS SUBDISTRITOS 

Centro Histórico 330 242 4,0 Sudeste 1 162 841 14,2 
Brás 54 822 0,7 V.Prudente 499 360 6,1 
Belenzinho 49 636 0,6 Saúde 309 210 3,8 
Carnbuci 53 098 0,6 Ipiranga 198 146 2,4 
Santa Efigênia 41 192 0,5 Alto da Moóca 156 125 1,9 
Moóca 33 469 0,4 Leste 1 1 132 079 13,9 Pari 30 829 0,4 
Barra Funda 30 663 0,4 'f atuapê 330 441 4,0 
Bom Retiro 27 418 0,3 E.Matarazzo 221 558 2,7 
Sê 9 115 0,1 V. Matilde 211 761 2,6 

Centro Expandido 1 126 934 13,8 Penha de França 169 176 2,1 
V.Fonnosa 120 331 1,5 

Lapa 145 338 1,8 Cangaíba 78 812 1,0 
Perdizes 116 161 1,4 Leste 2 814 001 10,0 J .Paulista 108 484 1,3 
V.Mariana 92 964 1,1 S.Miguel Paulista 378 260 4,7 
Indianópolis 91 309 1,1 Itaquera 318 541 3,9 
Sta.Cecília 81 326 1,0 Guaianazes 117 200 1,4 
Consolação 80 403 1,0 Norte 1 603 118 19,6 Bela Vista 71 397 0,9 
Liberdade 72 648 0,9 Tucuruvi 483 326 5,9 
Aclimação 57 550 0,7 Santana 271 433 3,3 
J . .América 59 361 0,7 N.Sra.do ó 207 767 2,5 
Pinheiros 53 587 0,7 V.Maria L41 678 1,7 
Cerq.César 57 023 0,7 Brasilândia 148 061 1,8 
V.Madalena 39 383 0,5 Casa Verde 121 010 1,5 

Oeste 458 325 5,6 V.Guilhenne 103 194 1,3 
Limão 88 675 1,1 

Butantã 265 160 3,3 V.N.Cachoeirinha 37 974 0,5 
Pirituba 125 091 1,5 Rural 239 909 2,9 V.Jaguara 68 074 0,8 

Sul 1 307 678 16,0 Perus 43 558 0,5 
Jaraguá 30 794 0,4 

Santo Amaro 594 884 7,3 Parelheiros 165 557 2,0 
Jabaquara 287 llO 3,5 
Socorro 274 888 3,4 MunicÍEio S.Paulo 8 175 136 100,0 
Ibirapuera 150 805 1,8 

NOTA: Zonas segundo divisão adotada pela EMPLASA. 
FONTE: DEESP-Departarnento de Estatística do Estado de São Paulo -1978 ·a 1980 - Série 

Estudos de Pesquisa - pg.7 

A distribuição da densidade da Região é bastante desigual, · 

sendo que nas áreas de conurbação da cidade de São Paulo com as de Osas

co, Carapicuíba, Taboão da Serra, Santo André, São Caetano, Mauá e Diade 

ma aparecem os maiores Índices (mais de 3 mil habitantes/k~). 
Ultrapassando os limites do núcleo principal conurbado. as ' 

densidades demográficas diminuem para taxas na faixa de lmil a 2 mil ha

bitantes/kfü, constituídas pelos municípios de Barueri, Jandira, São Ber~ 
nardo, Rio Grande da Serra, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Guarulhos, loc~ 

lizados logo depois daquelas. Uma terceira faixa, em torno desta Última, 
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apresenta taxas de 1 mil a 600 habitantes/km~ Constituem-na os municípios 

de Cajamar, Itapevi, Itapecerica da Serra, Embu, Embu-Guaçu, Ribeirão Pi

res, Suzano, Arujá, Itaquaquecetuba, Franco da Rocha, Caieiras e Francis

co Morato. Finalmente, outros municípios com taxas abaixo de 100 habitan

tes/!J aparecem dispersos pela Região e distantes do principal núcleo. 

TABELA 84 

DENSIDADE Dl:M)GRÃFICA NA RMGSP EM 1977 

SUB-REGIOES Hab/km2 SUB-REGIÕES Hab/km2 
MUNICf PIOS MUNIC!PIOS 

São Paulo 5 388 Diadema 7 910 

São Paulo 5 319 
Os asco 6 927 

Ribeirão Pires 109 
Rio Grande da Serra 1 216 

Noroeste 395 Leste 201 

Carapicuíba 3 078 
Barueri 1 098 
Cajamar 99 
Santana do Parnaíba 28 
Pirapora do Bem Jesus 45 

Mogi das Cruzes 232 
Suzano 506 
Poá 1 306 
Itaquaquecetuba 606 
Ferraz de Vasconcelos 1 667 
Guararema 61 

Oeste 258 -
Cotia 88 

Salesópolis 22 
Biritiba-Mirim 27 

Itapevi 555 Nordeste 554 
Jandira 1 077 Guarulhos 1 212 
Sudoeste 181 Arujá 128 
Taboão da Serra 5 355 Santa Isabel 57 
Itapecerica da Serra 106 Norte 193 
Fmbu 587 
Fmbu-Guaçu 95 
Juquitiba 15 

Franco da Rocha 306 
Mairiporã 77 
Cai eiras 201 

Sudeste 1 880 Francisco Morato 603 
Santo André 3 073 
São Bernardo do Campo 843 
São Caetano do Sul 15 001 RK;SP 1 440 
Mauá 3 212 

FONTE: EMPLASA - Pesquisa O/D - 1977 - pg.29 
DEESP-Departamento de Estatística do Estado de São Paulo - População no Esta 
do de São Paulo 1978 a 1980 · série Estudos de Pesquisa - 7 -

Em torno da Ãrea Central encontramos um círculo formado pelos 

centros Histórico e Expandido e zonas Sudeste e Leste 1 com Índices médi

os entre 10 000 e 30 000 hab/iJ, com exceção de apenas alguns subdistri -

tos. Nova área circunda a anterior com valor médio entre 2 000 e 10 000 ' 

hab/iJ, atingindo as zonas Oeste, Sul, Leste 2 e Norte. Uma faixa de me -

nos de 1 000 hab/NK aparece na zona Rural. 



TABELA 85 

DENSIDADE D:e.DGRÃFICA NO MUNIC!PIO DE SÃO PAULO EM 1977 

ZONAS, DISTRITOS 

SUBDISTRITOS 

Centro Histórico 

Brás 
Belenzinho 
Cambuci 
Santa Efigênia 
Moóca 
Pari 
Barra Funda 
Bom Retiro 
Sé 

Centro Expandido 
Lapa 
Perdizes 
Jardim Paulista 
Vila Mariana 
Indianôpolis 
Santa Cecília 
Consolação 
Bela Vista 
Liberdade 
Aclimação 
Jardim América 
Pinheiros 
Cerqueira César 
Vila Madalena 

Oeste 

Butantã 
Pirituba 
Vila Jaguara 

Sul 
Santo Amaro 
Jabaquara 
Socorro 
Ibirapuera 

Hab/km2 

11 214 
13 767 
9 025 

14 275 
16 464 
8 377 
8 498 

12 121 
11 077 
8 148 

12 952 

6 656 
13 203 
14 539 
9 929 

11 639 
30 013 
20 963 
35 380 
26 942 
20 484 
10 519 
10 688 
26 346 
8 193 

5 34ti ---
4 923 
5 349 
8 050 

4 420 
6 291 
5 954 
1 820 
5 337 

ZONAS, DISTRITOS 

SUBDISTRITOS 

Sudeste 
Vila Prudente 
Saúde 
Ipiranga 
Alto da Moóca 

Leste 1 

Tatuapé 
Ermelino Matarazzo 
Vila Matilde 
Penha 
Vila Formosa 
Cangaíba 

Leste 2 

São Miguel Paulista 
Itaquera 
Guaianazes 

Norte 

Tucuruvi 
Santana 
Nossa Senhora do Õ 
Vila Maria 
Brasilândia 
Casa Verde 
Vila Guilherme 
Limão 
Vila Nova Cachoeirinha 

Rural 

Perus 
Jaraguâ 
Parelheiros 

Município de São Paulo 

14 614 
15 721 
14 396 
12 119 
15 878 

11 162 
12 799 
8 862 

10 003 
14 584 
13 796 

8 647 

4 933 

9 699 
5 492 
1 724 

8 611 

5 426 
7 966 

17 535 
12 658 
7 602 

17 013 
14 262 
14 419 
14 880 

496 

764 
855 
423 

5 319 
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Por outro lado, a população da Região continua a apresentar 

altos índices de crescimento, sendo que a participação da município de 

São Paulo no total da Região é decrescente. 



TABELA 86 

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POPUIAÇAO DO MUNIC!PIO DE SÃO PAULO 

E CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DA RMGSP 

ANOS 

1968 
1970 
1972 
1974 
1975 
1976 
1977 

Município Participação 

de São Paulo na RMGSP 

5 386 014 
5 924 615 
6 398 584 
6 910 471 
7 198 608 
7 706 935 
8 026 136 

72,8 
72,8 
72,4 
72,0 
71,7 
69,9 
69,2 

RMGSP 

7 399 755 
8 139 730 
8 839 747 
9 599 965 

10 041 132 
11 032 953 
11 739 356 

!ndice de 
Cresci 
mento 

100 
110 
119 
130 
136 
149 
159 

FONTE: EMPLASA - Sumário de Dados da Cidade de São Paulo - pg. 
139 
DEESP - População no Estado de São Paulo 1970 a 1980 -
Série Estudos e Pesquisa - 7 
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A população de maior renda média reside no Centro Expandido; 

a de renda média um pouco inferior habita o Centro Histórico e zonas Sul, 

Sudeste, Oeste, Norte e Leste 1, como também os municípios de São Caeta

no, São Bernardo, Mogi das Cruzes, Santo André, Cotia e outros; enquanto 

a população de menor renda média mora nas zonas Leste 2 e Rural do muni

cípio de São Paulo e nos demais municípios da Região. Portanto, quanto ' 

mais pobre a população, mais distante reside do "core" da Região. Dife -

rentemente do que ocorre no EUA, a população mais rica reside próximo à 
Área Central e a mais pobre, na periferia. 

Sobre isso, LANGENBUCH diz: "Um fato notório é que a população 

de classe abastada não participava do progresso de suburbanizaçáo resideg 

cial, exceção feita em alguns casos isolados e dimensionalmente restritos~ 

a área do Brooklim e Tremembê. O fato se nos afigura paradoxal, se consi

derarmos que, antes da metropolização de São Paulo, a residência suburba

na era apreciada pela aristocracia paulistana (chácaras), apesar de não ' 

se encontraram bons meios de transporte na época, agora que a classe a -

bastada pode contar com o automóvel repele residência suburbana. Mesmo as 

represas (Billings) não conseguiam atrair a classe abastada para fixação 

de suas residências. A questão envolve problemas de mudança de hábito, meE 

talidade, composição étnica da população e outros" (183). 

Mas também nos EUA, até 1920, as áreas de habitação da popula

ção mais rica situavam-se próximas às áreas centrais;só após 1920, com o a~ 

vento do carro, essa população se deslocou para áreas do subúrbio ao longo 

das estradas principais ou apartamentos de luxo próximos ao Centro da cida 

de. 

(183) -LANGENBUCH,JUERGEN RICHARV - ob~a c-Ltada - pg. 154 



TABELA 87 

DISI'RIBUIÇÃO DA RENDA MEDIA MENSAL FAMILIAR NO MUNICil>IO DE 
SÃO PAULO E RMG.5P EM 1977 (EM NOMERO DE SALÃRIQS M!NIMOS) 

NfVEIS DE RENDA 
EM N(}.ffiRO DE 

SALÃRIOS MfNIKlS 

12,0 e mais 

5,0 a 11,9 

até 4,9 

Zonas do Município de 
São Paulo 

Centro Expandido (14,8) 

Sudeste (8,4)-0este(8,l)
Centro Histórico (7,7)-Sul 
(7,5)-Norte (6,3)-Leste 1 
(5,6) 

Leste 2 (4,2)-Rural (4,1) 

Municípios da 
RMGSP 

S.Caetano (8,6)-S.Bernar/ 
do (7,5)-Sto André (6,9)
Cotia (6,4)-Ribeirão Pires 
(6,1)-Mogi das Cruzes (5,9) 
-Franco da Rocha (5,4)-Gué)' 
rulhos (5,3)-Caieiras (5,2) 
-Osasco (5,1) 

Suzano (4,9)-Poá (4,9)-Ta/ 
boão da Serra (4,7)-Diade/ 
ma (4,7)-Arujá (4,6)-Itape/ 
cerica da Serra (4,5)-Cara/ 
picuíba (4,3)-Mauá (4,2)-I 
tapevi (4 ,0)-F.mbu-Guaçu · -, 
(3,9)-Barueri (3,7)-Embu ' 
(3,6)-Itaquaquecetuba (3,5) 
-Ferraz de Vasconcelos (3.~ 
-Rio Grande da Serra (3,0)-
Jandira (2,6) 

NaI'A: Os valores entre parênteses correspondem à renda média mensal transfor
mada em salários mínimos para cada zc1na ou nu.micípio. 

FONTE: EMPlASA - Pesquisa 0/D-1977- pg.6 - Stunário de Dados da Grande São Pau 
lo - 1977 

11.4 - Distribuição da Função Secundária na Região 
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PIERRE GEORGE considera a existência, na Região em estudo, ' 

de um verdadeiro "complexo industrial" -- conforme a definição de CHARDQ 
NNET (184) -- que, no entanto, "não engloba todos os importantes núcleos 

industriais controlados pela área metropolitana paulista". Na Região, o' 

"complexo industrial" mantém uma relação de interdependência com .o "com

plexo industrial em formação" na Baixada Santista e os centros industri

ais que se expa11 J em em direção ao Vale do Paraíba, Campinas, Piracicaba 

e Ribeirão Preto, formando com estes uma "região industrial" (185). 

Dentro deste 'tomplexo industrial", encontram-se inúmeros cen 
tros industriais, dos quais o mais importante é o formado pela cidade de 

São Paulo, seguindo-se, como diz GEORGE, pelo "Triângulo do ABC: Santo ' 

(184) -CHARVONNET,JEAN - "0.6 G11..a.r1.du Tipoti de Complexo.6 IndU6.:tJúeú6" in BG NQ 185 - IB 
GE - Rio de Jane.-úi.o - 7965 - pg.218 a 223 ~ 

(785) -GEORGE,PIERRE - AiJt..e MetJr.opoLi;tai.r1.e,Conu1tba.tior1. du. Region IndU6.tJU.a..lle? Le Ca,~ 
de São Paulo - aul.Geog4.IYl.d.nQ 2 - IG/USP - São Paulo - 1969 - pg.12-13-14 
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André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, ao qual acrescenta-se 

atualmente um quarto elemento, o município de Diadema, em rápido proces

so de urbanização e industrialização, além de Mauá, que é o prolongamen
to natural de Santo André na direção sudeste". Prosseguindo, PIERRE GEO~ 
GE fala sobre a industrialização: "No velho eixo da rodovia Rio-São Pau/ 

lo, na auto-estrada Presidente Dutra, o principal núcleo suburbano é Gu~ 
rulhos, velho centro de indústrias tradicionais diferenciadas onde, hoj~ 

se desenvolvem as indústrias de alta técnica, dos derivados da química ' 

leve e eletrotécnica". E, adiante: "Ao oeste, uma função análoga é exer

cida por Osasco" (186). 

TABELA 88 

PRINCIPAIS MUNIC!PIOS Ca-1 ATIVIDADES INDUSTRIAIS NA RMGSP 

MUNIC!PIOS Empregos 
N9 % 

São Paulo 952 646 70,l 
São Bernardo do Campo 109 592 8,0 
Santo André 60 907 4,5 
Guarulhos 56 999 4,2 
São Caetano do Sul 36 916 2,5 
Os asco 29 452 2,1 
Diadema 28 042 2,1 
Méiuá 17 795 1,3 
Mogi das Cruzes 16 330 1,2 
Outros 55 125 4,0 

RMGSP 1 363 804 100.,0 

FONTE: Censo Industrial - IBGE - 1970 - citado pela EMPLASA - Su 
mário de Dados da Grande São Paulo - pg.6 

-No tocante ao numero de estabelecimentos e pessoal ocupado, 

verifica-se na Região em estudo a ocorrência da tabela abaixo, onde se 

nota a concentração da função industrial na sub-região São Paulo, agr~ 

pando São Paulo e Osasco, seguida da Sudeste, com os centros industriais 
do ABCD e arredores. Outras sub-regiões apresentam valores bem menores, 

como a Nordeste, com Guarulhos e arredores, e a Leste, com Mogi-Suzano 

e arredores. As demais sub-regiões ainda apresentam proporções mais bal 
xas, embora não desprezíveis, como a sub-região Noroeste, com os centres 

industriais de Carapicuíba e Barueri, próximos ao de Cajamar, mais dis

tante; a sub-região Sudoeste, com os de Taboão, Embu e Itapecerica; a ' 

sub-região Oeste, com os de Cotia e Itapevi; e finalmente a sub-região 

Norte, com dois centros industriais isolados e distantes, o de Caieiras 

e o de Mairiporã. 

(786) -GEORGE,PIERRE - ob11.a ct.ta.da - pg.15 
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Vimos em capítulo anterior que algumas destas pequenas loca

l idades aparecem como tendo funções tipicamente industriais, apesar de 

seus pequenos tamanhos. Na realidade, são centros industriais que, embo
ra apresentem proporções pequenas, dentro do conjunto da Região em estu

do, são importantes se vistos isoladamente. Cajamar, por exemplo, tinha, 

em 197~ 28 estabelecimentos e 1 718 pessoas empregadas no setor industri 

al para 10 355 habitantes. 

Outro fato importante é o pessoal ocupado por estabelecimen

to, que apresentava (em 1970) um número de 35,2 para o conjunto da Regi

ão, com valores bastante altos para os estabelecimentos da sub-região S~ 

deste (o dobro daquele), e médio e baixo para outros, como o Sudeste e ' 

Norte. A cidade de São Paulo, confirmando a tendência de abrigar princi

palmente estabelecimentos pequenos e médios, enquanto os grandes vão pa

ra a periferia, apresenta uma média de 31,7 pessoas por estabelecimento. 

Um terço dos estabelecimentos tinha até quatro pessoas; outro terço, até 

dezenove; e apenas um quarto tinha mais de vinte empregados (ver tabela 

n9 89). 

TABELA 89 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL Dffi FSTABELECIMENfOS INDUSfRIAIS DO PESSOAL 

OCUPADO NA RMGSP fM 1970 

Estabelecimentos Pessoal Ocupado Relação 
SUB-REGIOFS 

(:~~ N9 % N9 % 

São Paulo 20 838 80,9 661 202 72,9 31, 7· 
Noroeste 259 1,0 5 392 0,6 20,8 
Oeste 150 0,6 4 249 0,5 28,3 
Sudoeste 494 1,9 5 789 0,6 11,7 
Sudeste 2 255 8,7 173 943 19,2 77 ,1 
Leste 688 2,7 21 496 2,4 31,2 
Nordeste 837 3,2 31 434 3,5 37,6 
Norte 267 1,0 3 402 0,4 12,7 
RM:;SP 25 788 100,0 906 907 100,0 35,2 

FONTE: Censo Industrial - IBGE - 1970 
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TABELA 90 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS ESfABELECIMENfOS INDUSTRIAIS DA CIDADE DE 

SÃO PAULO, SEGUNDO N(}.ffiRO DE PESSOAS OCUPADAS EM 1965 

PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS OCUPADAS 
ZONAS 0-4 5-19 20-49 50-99 100- 250- 1000 

249 999 e + 
Total 

q q q q q q q 

Centro 37,5 39,8 11,9 5,1 3,6 1,9 0,2 100,0 
Norte 50,3 29,6 10,l 5,0 3,3 1,5 0,2 100,0 
Sul 41,4 32,2 12 ,4 6,0 5,1 2,6 0,3 100,0 
Leste 47,6 32,8 10,3 4,2 3,4 1,5 0,2 100,0 
Oeste 34,9 33,9 14,6 7,3 5,8 3,2 0,3 100,0 

TOTAL 41,5 34,9 11,8 5,4 4,1 2,1 0,2 100,0 

NOTA: Esta divisão por zonas difere da utilizada pela EMPLASA e que cita-
mos em outras tabelas. 

FONI'E: Cadastro Industrial - IBGE - 1965 

BEATRIZ PONTES determinou a hierarquia dos centros industri 

ais da Região, encontrando o quadro que transcrevemos abaixo. Verifica

-se que a classificação começa apresentando centros só a partir da hie

rarquia 3, não sendo encontrados, na Região, centros industriais de hi~ 
rarquia 1 e 2, que seriam os que tivessem predominância de estabeleci -

mentos com 25 ou mais pessoas. 



3 A 

3 B 

3 D 

4 A 

6 

NfvEIS DE 

HIERARQUIA 

QUADRO 91 

HIERARQUIA DOS CENIRffi INDUSI'RIAIS NA RMGSP 

Centros 

Barueri-Carapicuíba-Cotia
Diadema-Guarulhos-Itapece
rica-Itaquaquecetuba-Mauá
Mogi-Osasco-Rib.Pires-San/ 
to André-São Caetano-São 
Paulo-Suzano-Taboão 

Cajamar-Mairiporã 

Arujá-Fmbu-F.Vasconcelos
F.Rocha-Guararema-Pirapo/ 
ra Ban Jesus-R.G.Serra-San 
tana do Parnaíba 

Caieiras-Itapevi-Jandira
Poâ-Santa Isabel 

Biritiba-Mirim-Fmbu-Guaçu 
-Salesópolis 

Especificações 

Predomínio de estabelecimen 
tos conforme número de pes~ 
soas na seguinte ordem: 19) 
maior n9 de estabelecimenta; 
can 10-50 pessoas, que de 
51-250 pessoas e maior n9 ' 
de estabelecimentos de 51-
250 que de 251 e mais pess~ 
as. 

Predomínio na seguinte or -
dem: 19) n9 de estabelecim:n 
tos com 10-50 pessoas maioi"" 
que de 50-250 pessoas que, 
por sua vez, tem o mesmo n9 
de estabelecimentos. 

Predanínio na seguinte or -
dem: 19) n9 de estabeleci -
mentos com 10-50 pessoas mai 
or que o n9 de estabeleci ~ 
mentas com 51-251 pessoas e 
inexistência de estabeleci
mentos com 250 e mais pess~ 
as. 

Predanínio na seguinte or
dem: 19) n9 de estabeleci -
mentos de 10-50 pessoas mai 
or que de 251 e mais pesso~ 
as e inexistência de estabe 
cimentos com 51-250 pessoaS: 

FOITTE: PONTES,BFATRIZ MARIA SOARES - "Os Censos Industriais do Estado de S. 
Paulo" in BPG n9 49 - AGB - São Paulo - 1974 - pg.65 a 72 

As indústrias na Região se localizam nas seguintes áreas: 
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SUB-REGIÕES 

Centro 

Sudeste 

Nordeste 

Leste 

Noroeste 

Oeste 

Sudoeste 

-13-8 

QUADRO 92 

DISfRIBUIÇÃO ESPACIAL DO CCMPLEXO INDUS1RIAL NA REGIÃO 

Localização dos Centros Industriais 

-Santo Amaro, ocupando extensa faixa do vale superior <lo R.Pinheiros. 
-M::>óca-Ipiranga, estendendo-se lineannente ao longo das linhas da ' 
ex-EFSJ. 

-Pirituba-Lapa, ocupando os baixos terraços e as várzeas da conflu
ência dos rios Tietê e Pinheiros. 

-Belém-Tatuapé, sobre os terraços fluviais do Vale do Tietê. 
-Perus, cem casos isolados ao longo da ex-EFSJ. 

-Diadema-S.Bernardo, alinhados ao longo da Via Anchieta. 
-Ribeirão Pires-S.Caetano-Mauá-Sto.André-R.G.Serra, alinhados ao lon 
go da ex-EFSJ. 

-Guarulhos, alinhado ao longo da Via Dutra. 

-Itaquera-Guaianazes-F.Vasconcelos-Poá-Suzano-Mogi, com casos isola 
dos ao longo da ex-EFCB. 

-E.Matarazzo-S.Miguel-Itaquaquecetuba, com casos isolados ao longo 
da ex-EFCB. 

-Carapicuíba-Barueri-Jandira-Itapevi, com casos isolados ao longo da 
ex-EFS. 

-Cajamar, com concentração isolada junto ã Via Anhanguera. 
-Caieiras, can concen.fr.ação isol~da ·junto à ex-EFSJ. 

-Coti.a, com casos isolados ao longo da estrada Raposo Tavares. 

-Taboão-Embu, cem casos isolados ao longo da estrada Regis Bitten -
court. 

FONTE: PMDI-Plan,o Metropolitano de Desenvolvimento Integrado - pg.8-9 

11.S - Distribuição da Função Terciária na Região 

A partir dos dados do capítulo sobre funções, vimos que, pe

la classificação do modelo de HARRIS, apenas a cidade de São Paulo pode 

ser considerada como tendo função comercial de certa importância. 

Conforme o número de pessoal ocupado, encontramos as seguin

tes localidades como setor terciário considerável na Região. Verifica-se 

que (com algumas exceções) são praticamente as mesmas consideradas como 

os mais importantes centros industriais da Região. 
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TABELA 93 

PRit-l:IPAIS .MUNICf PIOS CCM ATIVIDADES CCMERCIAIS E DE SERVIÇOS NA RMGSP 

.MUNICf PIOS 

São Paulo 
Santo Andrê 
São Bernardo do Campo 
Guarulhos 
Os asco 
São Caetano do Sul 
Mogi das Cruzes 
Cotia 
Diadema 
Carapicuíba 
Suzana 
Outros 

TITTAL 

FONTE: EMPIASA - SLUilário de Dados 

TOTAL DE PESSOAL OCUPADO 

1 923 804 
75 715 
58 103 
52 461 
52 108 
32 725 
25 106 
15 534 
15 281 
11 477 
10 158 
51 678 

2 324 150 

82,7 
3,3 
2,5 
2,3 
2,3 
1,5 
1,0 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
2,2 

100,0 
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A distribuição da função comercial e de serviços dá Região 
medida pelo P.O. (Pessoal Ocupado) ê a seguinte: 

TABELA 94 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO PESSOAL OCUPADO NO C<:J.iERCIO E SERVIÇOS NA RMGSP IM 1970 

Comércio Serviços Total 
Comércio Serviços 

N9 % N9 % N9 ~ o 

São Paulo 233 688 86,8 148 818 89,7 382 486 88,2 
Noroeste 1 030 0,4 642 0,4 1 672 0,3 
Oeste 542 0,2 330 0,2 872 0,2 
Sudoeste 1 083 0,4 592 0,4 1 675 0,3 
Sudeste 23 123 8,6 10 194 6,2 33 317 7,6 
Leste 4 819 1,8 2 603 1,6 7 422 1,7 
Nordeste 4 162 1,5 1 982 1,2 6 144 1,4 
Norte 696 0,3 447 0,3 1 143 0,3 

RMGSP 296 123 100,0 165 608 100,0 434 731 100,0 

FONTE: Censos Comercial e de Serviços - IBGE - 1970 
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Numa tentativa de estabelecer a hierarquia das localidades 

dentro da Região em estudo, a fim de melhor enfocar a mobilidade, en -
contramos os seguintes resultados: 

QUADRO 95 

HIERARQUIA DA RJNÇÃO Ca.IBRCIAL E DE SERVIÇOS NA ru.KiSP 

NfVEIS DE 
HIERARQUIA 

I 

II 

III 

Método Média de Três 

São Paulo 

São Bernardo do Cam/ 
po-Santo André-São 
Caetano 

Osasco-Guarulhos-Mo 
gi das Cruzes 

Método Arnold 

São Paulo 

Santo André-Osasco-Gua 
rulhos-São Bernardo 

.Mauá-São Caetano-Diade 
ma 

Confor~e BRIAN BERRY fez com cidades americanas, tentamos' 

estabelecer urna hierarquia dentro de São Paulo. Diz esse autor que: "A 
hierarquia de centros comerciais dentro de urna cidade é muito parecida 

com a hierarquia de centros de mercado nas áreas rurais. E de se espe

rar que, devido . a maior densidade de população nas cidades os centros 

serão funcionalmente mais complexos que seus equivalentes rurais de nf 

vel similar. Não obstante, o caso urbano difere do rural em vários as

pectos importantes, e estas diferenças aumentam com o tamanho do cen -

tro" (187). 
Estabalecernos a hierarquia das áreas internas da cidade de 

São Paulo, tornando por base as unidades menores de que se têm dados es 

tatísticos, os subdistritos e distritos, e encontramos poucas diferen

ças entre os métodos utilizados (Christaller e Sorna de Serviços) que ' 

tiveram por base apenas o setor de serviços, por falta de dados para o 
- . comercio. 

1187) -BERRY,BRIAN - Ge.ogM6,{.a de. Lo.6 Ce.n:tJz.o.6 de. Me.Jtc.ado Y V-Wt.Júbu.cio» Al Poli. Me.Mil. -
Ed.Vic.e.Yl.6/Vive..6 - Ball.c.e.lo»a - 7977 - pg.55-56 
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HIERARQUIA DA FUNÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNIC!PIO DE SÃO PAUi.D 

N!VEIS DE 

HIERARQUIA 
Método Christaller Método da 

Soma de Serviços 

I Sê-Consolação-Sta.Efi/ Consolação-Sta.Efigênia 
gênia-Cerqueira César- -Bela Vista-Sé-Sta.Ceei 
Bela Vista-Sta.Cecília lia 

II Moôca-Ibirapuera-J.Amé 
rica-Brás-Cambuci-Ban
Retiro-Liberdade-Pari
Barra Funda-Penha-Be / 
lenzinho-V.Mariana-La/ 
pa-J.Paulista-Pinhei/ 
ros 

Brás-Cerqueira César-Li 
berdade-Sto.Amaro-Saúde 
-Barra Funda-Ibirapuera 
-Penha-Bom Retiro-Lapa-
J. Paulista-Ipiranga-Ta/ 
tuapê-Alto da Moóca-Pi/ 
nheiros-Santana 

FONTE: Vide cálculos no capítulo Metodologia 
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Agrupando-se esses subdistritos, conforme suas colocações na 

tabela acima, destaca-se a função de serviços na Área Central, constitui 
do pelo núcleo inicial da cidade, mais o Centro Histórico, constituído ' 

pelas áreas ocupadas e desenvolvidas na segunda fase da expansão da cid! 

de, no fim do século passado e começo deste, e o Centro Expandido, form! 

do pelas áreas ocupadas na década de 20 e que, nos Últimos anos, tem si

do alcançados pela função terciária. Verifica-se a existência da metade 

do volume do setor de serviços da cidade na Área Central e de dois ter -

ços no conjunto da · Área Central(Centro Expandido e Centro Histórico).T~ 

dos os oito subcentros que consideramos apresentam um volume de apenas ' 

15,4%, o que mostra que realmente as atividades de serviços se centrali

zam numa pequena área da cidade. 



TABELA 97 

DISTRIBUiç:AO ESPACIAL DA ATIVIDADE DE SERVIÇOS NO MUNICf PIO DE SÃO PAULO 

ÁREAS 

Sanente Área Central 

Área Central e Centro 
Histórico 

Área Central e Centro 
Expandido 

Área Central, Centro 
Histórico e Centro Ex 
pandido 

Subcentros de Servi
ços 

Demais areas de ser
viços 

Total do município de 
São Paulo 

Subdistritos 

Sé-Consolaião-Sta.Efigênia-Bela Vi~ 
ta-Sta. Cec1lia 

Área Central-Bom Retiro-Brás-Cambu/ 
ci-Pari-Barra Funda-Belenzinho-Moó/ 
ca 

Área Central-Cerqueira César-J.Amé/ 
rica-V.Mariana-J.Paulista 

Sé-Consola}ão-Sta.Efigênia-Bela Vi~ 
ta-Sta.Cec1lia-Liberdade-Bom Retiro 
-Brás-Cambuci-Pari-Barra Funda-Be / 
lenzinho-Moôca-Cerqueira César-J.A/ 
mérica-Vila Mariana-J.Paulista 

Santo Amaro 
Saúde 
Ibirapuera 
Penha 
Lapa 
Ipiranga 
Pinheiros 
Santana 
Soma dos Subcentros 

Soma das áreas dispersas 

FONTE: Vide cálculos no capítulo Metodologia 

Participação 
Estimada 

% 

49,3 

61,0 

56,3 

68,0 

3,0 
2,4 
2,1 
1,9 
1,8 
1,6 
1,4 
1,2 

15,4 

16,6 

100,0 

Mas, além desses subcentros e da Área Central, a função co
mercial e de serviços é exercida em outras porções da Região, sobretudo 

ao longo das principais vias arteriais da Região. 

ALBERTO DE OLIVEIRA organizou um mapa da distribuição da 

função comercial da Região que mostra perfeitamente sua distribuição ' 

em forma radial, a partir da Área Central, em segmentos lineares em di

reção da periferia e se adentrando nos subcentros e em outras áreas de 
- . comercio. 

O ponto central da área conurbada da Grande São Paulo situa 

-se aproximadamente entre o Brás e o Belenzinho, mas o "core" econômico 

e comercial desta área localiza-se entre a Sé e a Paulista, ou seja, ~ 

fastado do ponto central e mais próximo dos subdistritos da zona Sudes
te, área que concentra a maioria da classe rica e média alta da Região. 
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Verifica-se, portanto, urna distorção que atesta as fort es diferenciações 

de classe que existem na Região, e que parecem ter se aprofundado nos úl 
timos anos, com o arranco do "core" na direção sudoeste e a decadência ' 

das zonas próximas à Ãrea Central, mas em direção leste. 
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12 - OS MEIOS DE TRANSPORTE NA REGIÃO 

12.1 - A Composição Atual dos Meios de Transporte na Região 

Hoje, para transporte de passageiros, na mobilidade cotidia 
na, circulam na Região os seguintes meios de transporte: 

a) individual -- automóveis particulares, 
táxis, 

motocicletas, 

bicicletas; 

b) coletivos -- trens suburbanos, 

ônibus, 

troleibus, 

metrô. 

12.2 - O Trem Suburbano: O Transporte para Média e Longa Distância 
na Região 

Vimos em capítulo anterior que a participação do trem subur 
bano no transporte da mobilidade cotidiana da Região sempre foi pequena, 

mesmo depois que a expansão da ocupação chegou a pontos bem distantes ' 
do núcleo inicial e criou situação propícia ã utilização desse meio de 

transporte. Na realidade, a implantação das estradas de ferro foi feita 

com o fim de se transportarem produtos agrícolas, notadamente o café (e 

nao passageiros). Na década de 20, época de intensificação da ocu

paçao das áreas periféricas da cidade de São Paulo, as estradas de fer

ro iniciavam uma fase de estagnação que acabou se convertendo numa fase 

de declínio, apôs o término da Segunda Guerra, em parte graças ã priori 

dade que se dava ao transporte rodoviário, que teve seu desenvolvimento 

intensificado. SÓ recentemente, devido sobretudo ao aumento do preço do 

petróleo, mudou-se a política no tocante a isso e passou-se a estudar ' 

planos para adequar as ferrovias ao transporte em geral. Nas regiões m~ 

tropolitanas visa-se colocá-la em condições de participar do transporte 

da população, notadamente a suburbana. 

A área atendida pelas três ferrovias da RMGSP divide-se em 
cinco sub-áreas: 

-- direção noroeste--sudeste, uma sub-área ao longo das li

nhas da FEPASA (ex-EFSJ), de Francisco Morato até Paranapiacaba, passa~ 

do pela Estação da Luz, com 87 km de extensão; 
-- direção leste, duas sub-áreas ao longo das linhas da RFF 

SA (ex-EFCB), sendo a primeira da estação Roosevelt até Mogi das Cruzes, 
com 40 km, e a segunda, variante de Poá, desde Engenheiro Goulart até ' 

Calmon Viana, com 32 km de extensão; 
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direções oeste e sudoeste, duas sub-áreas ao longo das li 

nhas da FEPASA (ex-EFS) desde Júlio Prestes até Mayrink, com 70 km, e no 

ramal Santos, na marginal do Rio Pinheiros, até Colônia Paulista, com 42 

km de extensão. 
Apresentam um total de 75 estações suburbanas, sendo catorze 

na linha da FEPASA entre a estação Júlio Prestes na Ãrea Central e a de 

Itapevi, no extremo; sete no ramal de Santos da FEPASA; 29 na RFFSA en -

tre Francisco Morato e Paranapiacaba; dezessete na linha-tronco, entre a 

estação Roosevelt e Mogi das Cruzes; e oito na variante de Poá entre Eng9 

Gualberto e Colônia Viana. 
Com todo este enorme potencial, no entanto, os trens transpo~ 

tam apenas uma pequena parcela da população na mobilidade quotidiana, pe~ 

<lendo passageiros para o ônibus no total da Região, e mesmo em muitas lo

calidades a que servem, como no ABC, onde a morosidade, os horários desa~ 

ticulados . etc., tornaram esse meio de transporte arriscado e incômodo. 

A evolução do número de passageiros d:i · ferrovias da Região' 

foi o que aparece na tabela abaixo, onde se vê um aumento pequeno nas 

três estradas que operam na Região. 

TABELA 98 

EVOWÇÃO DO NCJM.ffiO DE PASSAGEIROS DOS 1RENS SUBURBANOS NA RMGSP 

RFFSA FEPASA FEPASA Total ANOS (ex-EFCB) (ex-EFSJ) (ex-EFS) 
(Milhares) (Milhares) (Milhares) (Milhares) 

1968 49,5 53,0 (23,0) (125,5) 
1970 42,9 52,2 (26,3) (121,4) 
1972 41,7 54 ,5 (28, O) (124,2) 
1974 44,6 58 ,1 (30,0) (132,7) 
1975 36,1 53,7 (25,0) (114,8) 
1976 (36, O) (53,0) (21,4) (110,4) 
1977 (36, O) (53,0) (21,0) (110,0) 

NOTA: Dados da FEPASA (ex-EFS) reajustados com a eliminação do trecho de 
Amador Bueno-Mayrink. 
Os dados entre parênteses são estimatixas do autor. 

FOt-ITE: Anuário Estatístico das Ferrovias - 6- Divisão - RFFSA e FEPASA. 

O total de passageiros de trens corresponde aproximadamente 

a 6\ do pessoal que utiliza transporte coletivo na Região, havendo, po~ 

tanto, uma defasagem em relação a outras grandes metrópoles, que já re
solveram, com os sistemas ferroviários modernizados e integrados, seus 

problemas de transporte de massa. 
Mas,ao contrário, a ferrovia na RMGSP vem perdendo passagel 

ros, e nao só em números absolutos: os índices caem a cada ano, enquan

to a população cresce, o que faz com que a relação passageiros/popula -

ção tenha diminuido para quase a metade em menos de dez anos. 



TABELA 99 

ESTIMATIVA 00 CRESCIMENTO 00 NlJMERO DE PASSAGEIROS OOS TRENS SUBURBANOS 

fM CCMPARAÇÃO Ca.1 O DA POPUIAÇÃO DA RMGSP 

!ndice de f ndice de Relaç~o Anual 
ANOS Aumento de Aumento da (Passageiros) 

Passageiros População Populaçao 

1968 100 100 17,0 
1970 97 no 14,9 
1972 99 119 14' 1 
1974 106 130 13,8 
1975 91 136 11,4 
1976 88 149 10,0 
1977 88 157 9,5 

FONTE: Anuário Estatístico das Ferrovias - 6~ Divisão - RFFSA e FEPASA 

-148 

Alguns projetos recentes pretendem modificar essa situação, 

prevendo-se.com as melhorias preconizadas, um aumento do número de 

trens e a elevação do número de passageiros, até 1979, para o dobro dos 

transportados em 1977. Dentro deste plano,prevê-se a construção de um' 

anel ferroviário em torno do principal núcleo conurbado, com a capaci

dade para transportar 14 mil passageiros por hora. Outro é a integra -

ção de todos os ramais das estradas de ferro, podendo o usuário, com o 

mesmo bilhete, viajar desde Itapevi até Paranapiacaba ou Mogi das Cru

zes. 
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12.3 - O ônibus: Principal Transportador de Massa na Região 

Em 1977 havia entre 9 mil e 10 mil ônibus trafegando diaria 
""" mente no município de São Paulo e cerca de 1 mil nos demais municípios' 

da Região, transportando anualmente quase 3 milhões de passageiroij co~ 
forme os dados abaixo (a maioria dos quais são estimativas calculadas a 

partir de outras informações). 

TABELA 100 

ESTIMATIVA DA EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÔNIBUS NO MUNIC!PIO DE SÃO PAULO E NA ruvr;sp 

l'vfunicípio de São Paulo 
ANOS Carros Passageiros Carros 

n<:> (Milhares) n9 

1968 s soo 1 129,0 
1970 6 000 1 118 ,1 
1972 (6 400) 1 443,3 (9 SOO) 
1974 6 700 1 483,0 
1975 9 800 (1 800,0) (10 700) 
1976 (2 000,0) 
1977 10 000 (2 300,0) (11 000) 

NarA: Os dados entre parênteses são estimativas do autor. 
FONTE: CMI'C-Cia Metropolitana de Transporte Coletivo 

DER-Departamento de Estradas de Rodagem 
PUB-Plano Urbanístico Básico - Vol.4 - pg.36 

RMGSP 
Passageiros 
(Milhares) 

(1 350,0) 
1 370,l 

(1 750,0) 
1 856 ,9 
2 172,l 

(2 400,0) 
(2 800,0) 

Vimos em capítulo anterior que o ônibus, na década de 50, ' 

suplantou o bonde e passou a ser o meio de transporte mais utilizado na 

mobilidade da população da Região. Contudo, seu crescimento, apesar de 

maior que o da população foi lento, a partir de 1968, e a relação do nu 
-

mero de passageiros desse meio de transporte com o da população conti -

nua baixa. 

TABELA 101 

ESTIMATIVA 00 CRESCIMENTO DO NOMERO DE PASSAGEIROS OOS SERVIÇOS 

DE ÔNIBUS fM CCMPARAÇÃO CCM O DA POPUIAÇÃO DA RMGSP 

ANOS 

1968 
1970 
1972 
1974 
1975 
1976 
1977 

!ndice de 
Aumento da 
População 

100 
110 
119 
130 
136 
149 
157 

'!nelice de 
Atunento de 
Passageiros 

100 
101 
130 
138 
161 
178 
207 

FONTE: Vide cálculos no capítulo Metodologia 

Relação Anual 

( Pass.) 
PopuL 

182,4 
168,3 
198,0 
198,0 
216,0 
217,5 
241,6 
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Devido aos problemas gerados pela alta dos preços do petró

leo e dentro da política de melhoria do serviço de transporte coletivo, 

as entidades municipais passaram a examinar um plano de aumento da fro

ta dos ônibus elétricos ou troleibus. A própria presidência da Repúbli

ca criou um grupo de estudos para a implantação deste sistema de trans

porte nas treze principais cidades brasileira.ij Por esse plano se prevê 

a implantação de novas linhas, no total de 300 km, aos 150 km já exis -

tentes, distribuída por 33 linhas, e a colocação da 1 200 veículos no -

vos aos já existentes em circulação, nos próximos cinco anos (a contar 

de 1977), com capacidade de transportar cerca de 1 500 000 pessoas dia
riamente. 

Paralelamente ao aumento da frota de Ônibus, iniciou-se um 

processo de integração do ônibus com o metrô e também com o trem, ao mes 

mo tempo que diminuiu o número de linhas que se dirigem à Ãrea Central. 

A operação de integração ônibus-metrô foi praticamente concluída, pross~ 

guindo com o trem, criando-se 23 terminais até 1978. Prevê-se também a ' 

criação de quatro terminais centrais na Ãrea Central e proximidades, re~ 

pectivamente na Praça das Bandeiras, Praça Pedro Lessa, Rua Formosa e 

Largo da Concórdia, além de quatro terminais "pólos" em Santo Amaro, It~ 

im, Pinheiros e Ipiranga, e ainda quatro terminais ferroviários em São ' 

Miguel Paulista, Itaim Paulista, E.Matarazzo e Eng9 Goulart. Além disto 

fo~am criadas linhas especiais e linhas para executivos com o fim de fa

zer com que a população de classe média passasse a utilizar esses veícu

los, deixando o automóvel (pelo menos nas viagens em direção à Ãrea Cen

tral). As primeiras fracassaram, mas as linhas para executivos continua

ram e se previa, para 1978-79, a existência de 120 ônibus transportando ' 

cerca de 30 mil passageiros diariamente, com tarifas bastante mais altas 

que a comum, e a uma v~locidade de 24 km/h - portanto, mais alta que o ' 

normal das linhas, que é de 16 km/h. 
No entanto, o serviço de ônibus continua deficiente e abaixo 

da necessidade e do número de passageiros que o procuram. Calcula-se 
- 2 que,nas horas de pico, viajam cerca de 10-12 pessoas em pe por m , en -

quanto que o ideal seria um máximo de 6 pessoas. Uma pesquisa feita pela 

CMTC, em 1977, encontrou as seguintes respostas dos passageiros consulta 

dos: 

"Carros velhos, barulhentos e sujos; bancos pequenos e des 

confortáveis; Ônibus que circulam com lentidão excessiva; itinerários 

longos, em trajetos com muitas voltas; motoristas apressados que não pa

ram nos pontos; cobradores que dificultam ou sonegam o troco; motoristas 

inábeis e irresponsáveis, que dirigem em excesso de velocidade, provoca~ 

do freadas bruscas e fazendo curvas ríspidas; baixo nível e despreparo ' 
dos funcionários, que trabalham mal, tratam mal os passageiros, ganham 

mal e são mal-humorados, grosseiros e desatenciosos; e filas enor

mes e lentas" (188). 

(188) -Joll.nai. "O fa;tado de S.Paulo" - 1971 
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12.4 - O Automóvel: A Era do Transporte Individual na Região 

Após a Segunda Guerra Mundial, houve um grande desenvolvirne~ 

to da utilização do automóvel na Região -- reflexo de urna situação que a 

tingia todo o mundo capitalista. 
Esse aumento do uso do automóvel na Área em estudo, ao que 

parece, deveu-se ã instalação de fábricas de automóveis; ã intensificação 

de construção de rodovias fora da cidade, e, nestas, de obras visando a 

criar melhorias e mais condições para o tráfego desse tipo de veículos,' 

corno abertura, alargamento e asfaltamento de vias e outras obras; ã im -

plantação de refinarias de petróleo no País, com aumento de disponibili

dade de gasolina, em parte subvencionada; ~ falta de uma eficiente polí

tica governamental de transporte público coletivo, fazendo com que este 

tipo de serviço entrasse em decadência e se tornasse deficiente na qual! 

dade e insuficiente para a necessidade da Região . Em conseqOência desses 
fatos, o número de automóveis na Região cresceu extraordinariamente, do

brando entre 19SS e 1976, apesar de cada vez levar menos passageiros, 
pois de um índice de 1,5 passageiros por carro de alguns anos atrás, pa~ 

sou para 1,4 depois 1,3, e atualmente é de 1,2. 

TABELA 102 

ESTIMATIVA DA EVOWÇÃO DO NCJMERO DE AlITCJ.1ÔVEIS NO MUNIC!PIO DE SÃO PAULO E NA RMGSP 

ANOS Município São Paulo RMGSP 
Particular Táxis Particular 

1968 (435 000) 2S 000 (SOO 000) 
1970 (SlS 000) (25 000) (595 000) 
1972 (590 000) (25 000) (680 000) 
1974 (800 000) 26 000 (920 000) 
1975 912 601 33 716 o. 100 000) 
1976 (1 030 000) (34 000) (1.. 250 000) 
1977 1 152 600 (35 000) (1.. 400 000) 

FONfE: PUB-Plano Urbanístico Bãsfcõ-~ - vol.4 - pg.126 
Anuário Estatístico do Brasil - IBGE - 1976 

Total 
Município 

Táxis São Paulo RMGSP 

(S 000) (460 000) (SOS 000) 
(S 000) . (S40 000) (600 000) 
(S 000) (615 000) (68S 000) 
(6 000) (826 000) (~26 000) 
(8 000) 946 317 (1.. 108 000) 
(9 000) o. 064 000) o. 259 000) 

(10 000) o. 187 600 (1.. 410 000) 

A estimativa do numero de passageiros em relação ao de auto

móveis e do número de habitantes em relação ao de automóveis foi a segui~ 

te: 
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TABELA 103 

ESTIMATIVA DO CRESCIMENTO DO NÜMERO DE PASSAGEIROS B1 CCMPARAÇÃO CCM A POPULAÇÃO, 

RELAÇÃO ENI'RE POPULAÇÃO,PASSAGEIROS E VE!CU!fl) 
fndice de fndice de 

ANOS Passageiros Aunento de AlDllento da 

(Milhares) Passageiros População 

1968 (600,0) 100 100 
1970 (711, 2) 119 llO 
1972 (810,6) 135 119 
1974 (1 094,4 182 130 
1975 (1 214, O) 202 136 
1976 (1 379,3) 230 149 
1977 (1 544,5) 257 157 

NOTA: Os dados entre parênteses são estimativas do autor. 
FONTE: Vide cálculos no capítulo Metodologia. 

Relação Anual 

(Passagei~os-) 
Populaçao 

81,1 
87,4 
91,7 

114,0 
120,9 
125,0 
133,3 

Relação 

( Habit) 
Auto 

14,7 
13,6 
12,9 
10,4 
9,6 
8,8 
8,3 

Verifica-se que, do numero aproximado de 1 400 000 carros 

encontrados na Região pela Pesquisa O/D 1977 da EMPLASA (no total aba! 

xo, não foram incluídas algumas pequenas localidades), cerca de 78% es 

tão na cidade de São Paulo, participação maior que a de sua população. 
Seguem-se as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, Guarulhos, 

São Caetano e Osasco, ou seja, as principais cidades da Região. Por nQ 

mero de habitantes sobre o de carros, aparecem as localidade~ de Coti~ 

Ribeirão Pires, São Caetano, São Bernardo, por ordem decrescente, com ' 

índice maior que o de São Paulo. O Índice para a cidade de São Paulo é 
de 7,3 (bastante alto). 
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TABELA 104 

NOMERO DE AlJfCMÔVEIS E REIAÇÂO DE HABITANI'ES POR AU'IOOVEL NA RMGSP EM 1977 

MUNIC!PIQS Carros Relação 
c-Iabit) N9 % Auto 

São Paulo 1 134 851 79,7 23,0 

São Paulo 1 104 874 77,5 7,3 
Os asco 29 977 2,2 15,7 

Noroeste 7 305 0,6 50,5 

Carapicuíba 4 907 0,4 22,6 
Barueri 2 398 0,2 27,9 

Oeste 11 353 0,8 134,9 ---
Cotia 10 099 0,7 4,7 
Itapevi 955 0,1 51,1 
Jandira 299 0,0 79,l 

Sudoeste 7 843 0,6 118,0 

Taboão da Serra 4 854 0,4 22,l 
Itapecirica da Serra 900 0,1 38,6 
Embu 1 582 0,1 25,2 
Ernbu-Guaçu 507 o.o 32,l 

Sudeste 164 599 11,9 330,1 

Santo André 58 841 4,3 9,4 
São Bernardo do Campo 52 392 3,8 6,6 
São Caetano do Sul 31 692 2,3 5,2 
Mauá 8 637 0,6 24,9 
Diadema 10 328 0,7 24,5 
Riberão Pires 2 528 0,2 4,7 
Rio Grande da Serra 181 o.o 254,8 

Leste 22 793 1,7 123,2 -- --

M::>gi das Cruzes 13 439 1,0 12,6 
Suzano 4 518 0,3 18,7 
Poá 2 167 0,2 21,7 
Itaquaquecetuba 1 623 0,1 31,0 
Ferraz de Vasconcelos 1 046 0,1 39,8 

Nordeste 34 104 2,5 128,6 

Guarulhos 33 356 2,4 12,l 
Arujá 748 0,6 16,5 

Norte 1 569 0,2 82,7 ---
Franco da Rocha 774 0,1 56,4 
Cai eiras 795 0,1 26,3 

NITTA:Alguns municípios não foram incluídos nesta tabela.por não consta-
rem da Pesquisa O/D da EMPIASA - 1977. 

FONI'E:EMPIASA - Pesquisa O/D - 1977 

Dentro da cidade de São Paulo, os menores Índices aparecem 

em ordem decrescente no Centro Expandido, na zona Oeste, Centro Histó

rico e na zona Sudeste, todos menores que o da média da cidade. Os maio 
res aparecem nas zonas Norte, Rural e Leste 1 e 2. 



TABELA 105 

NOMffiO DE AlJfa.1ÔVEIS E REIAÇÃO DE HABITANfES POR AlJfa.1ÕVEIS 

NO MUNIC!PIO DE SÃO PAULO EM 1977 

ZONAS Carros Relação 

(Habit.) 
n"' % Auto 

Centro Histórico 50 264 3,6 6,6 
Centro Expandido 293 406 21,l 3,8 
Oeste 71 383 5,2 6,4 
Sul 156 323 11,2 8,4 
Sudeste 170 056 12,2 6,8 
Leste 1 126 520 9,1 8,9 
Leste 2 33 945 2,5 24,0 
Norte 197 397 14,2 8,1 
Rural 5 580 0,4 16,3 

TITTAL 1 104 874 79,5 7,3 

FONfE: EMPIASA - Pesquisa O/D - 1977 
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Comparando-se a relação de habitantes por automóveis de São 
Paulo com algumas áreas metropolitanas dos EUA e do Brasil, verificamos 

que as americanas apresentam taxas bem menores. Já na comparação com as 

cidades brasileiras, São Paulo aparece como a melhor colocada. A Região 

em estudo possui cerca de 25% dos automóveis existentes no País. 

TABELA 106 

Ca.1PARAÇÃO DA RELAÇÃO DE HABITANfE POR AlJfOO

VEL EN1RE A RMGSP E ALGUMAS METRÓPOLES EM 1970 

ÃREAS 

METROPOLITANAS 

New York 

Los Angeles 

São Francisco 

São Paulo 

Rio de Janeiro 

Belo Horizonte 

Porto Alegre 

Relação 

(
Habi tant~ ~ 

Auto J 
1,9 

2,0 

2,1 

13,6 

20,4 

18,9 

15,l 

FONfE: ONU e IBGE, citados por BARAT,JQSEF -
Estrutura Metropolitana e Sistema de 
Transporte - pg.6 



12 . 5 - O Metr6: O Transportador de Massa do Futuro na Cidade de S ~ 0 

Paulo 
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O trecho do metrô em atividades em 1977 e que foi inaugurado 

em 14/09/74 compreende a linha Santana--Jabaquara, na direção norte--sul, 

atravessando a Ãrea Central. Tem percurso de 17 km, com dezenoveestaçõe~ 

sendo cinco no braço norte, . onze no braço sul e 3 ·na Ãrea Central. 
A evolução do número de passageiros foi sensivelmente maior' 

que a da população da Região, nesses quatro anos de atividades: 

TABELA 107 

EVOLUÇÃO DO NCJMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS PELO METRÔ 

ANOS Passageiros !ndice de !ndice de 
Aumento de Aumento da 

(Milhares) Passageiros Po ulação 

1975 (50,0) 100 100 49,8 
1976 145,0 290 110 131,4 
1977 175,0 350 115 151,0 

NOTA: Os dados entre parênteses sao estimativas do autor. 

A média diária tem sido de aproximadamente 500 mil pessoas, 

chegando ocasionalmente a atingir 600 mil. 

Importante para o seguido aumento de passageiros foi a int~ 

graçao metrô--ônibus, pela qual cerca de 115 linhas de ônibus passaram 

a ter seus pontos finais junto a doze estações do metrô, com 136 itine

rários, inclusive suburbanos e intermunicipais. 

Iniciaram-se também os trabalhos para a integração metrô-

trem e futuramente metrô--automóvel, devendo a primeira iniciar-se bre

vemente. A integração metrô--ônibus evitou a concorrência desnecessária 

entre os dois sistemas, absorvendo, só na Av.Jabaquara, cerca de vinte a 

vinte e cinco linhas de ônibus, diminuindo consequentemente o congesti2 

namento e aumentando a velocidade média dos veículos que aí permanece -

ram. No total, cerca de 81 mil viagens de ônibus com média individual ' 

de 7 km de percurso em direção â Área Central foram eliminados. Dentre 

as linhas de ônibus que passaram a fazer a integração, há algumas que ' 
chegam a atingir 40 km de extensão, o que significa que são atraídos p~ 

ra o metrô passageiros de pontos bem distantes a este. 

No entant~ se este sistema soluciona alguns problemas de m2 

bilidade na Região, também cria outros. A maioria dos usuários não con

cilia seu destino final com o eixo da linha norte--sul do metrô. 



Mas a utilização do metrô na Região está apenas em fase ~ 

nicial; seu plano de inplantação é bastante amplo e está em execuçã~ 

A rede básica prevista compreende as linhas norte--sul (já pronta), ' 

leste--oeste (em construção), sudeste--sudoeste, Freguesia do õ--V.Pr~ 

dente, Santo Amaro--V.Formosa e uma série de linhas perpendiculares, 

formando um anel em torno das linhas principais. Apesar dos planos de~ 

sas linhas estarem sujeitos a modificações, de qualquer forma esta re

de irá atuar como agente descentralizador, desenv0lvendo os subcentros 
e diminuindo a importância da Ãrea Central, em vista de que as viagens 

ficariam mais no sentido periferia--periferia do que no sentido perife 
ria--centro. 

-· . . 

Prevê-se que, atê 1980, o metrô transportará 2 500 000 pe~ 

soas e, até 1990, somente a 1 este--o·este transportará 8 000 000 de pe~ 

soas diariamente. Com isso, a área urbanizada crescerárapidamente na ' 

direção l este--o.este. A linha norte--sul deverá transportar 2 SOO 000 

passageiros por dia em 1985, o mesmo que a;metrÔ; de Paris e de Londres, 

que têm mais de 300 km de extensão. (O de São Paulo tem apenas 17 km.) 

Inicialmente o metrô foi mais utilizado pela classe média' 

que morava nos bairros por onde ele passava. Com a integração, passou 
a ser mais usado pela classe pobre que vem da periferia. O uso inicial 

do metrô pela classe mais rica vem confirmar uma tradiÇao que começou' 

com o bonde e continuou com o ônibus, meios de transporte que inicial

mente também foram · mais usados por esta classe, na cidade de São Paulo. 

Pesquisa realizada pelo metrô mostrou que o usuário típico 

é "homem de classe pobre entre 18 e 24 anos, que usa o metrô todos os' 

dias Gteis, de manhã para ir ao trabalho e à tarde , para regressar a r~ 
sidência (73%). Mora a mais de 2 SOO m da linha e chega _à estação de ' 

embarque viajando em Ônibus integrado. Vai a pé da estação para o tra
balho, que em geral dista menos de 600 m da estação". Das quase 600 mil 

pessoas que utilizam este veículo diariamente a maioria é para a viagem 

pendular, sendo 45% para o trabalho e 14% para a escola. Apenas 1% é p~ 

ra passeio e 4 % por outros motivos, e o restante 36% é para a volta a c~ 

sa. Cerca de 44% pertence à classe pobre, 31% à classe média e zsi·a 

classe rica; e os usuários habituais corr.espondem a 75%. Cerca de 18% ' 

chega a pé à estação, 5% de táxi e 7% de carro próprio, o restante 70% 
vem de ônibus. 

Apesar de bem considerado - a pesquisa citada anotou elogi

os à limpeza, iluminação, comunicação visual, segurança e periodicidade 

dos trens, embora com algumas ressalvas, como o tempo gasto com as via

gens integradas e as filas nas bilheterias - o metrô tem ocasionado al

gumas distorções na ocupação das áreas por ele servidas. EVA ALTERMAN ' 

(189) cita as seguintes: "São as camadas mais pobres da população que ' 

arcarao com os custos da obra, beneficiando os já privilegiados. As re

giões afetadas pelas desapropriações também são as ocupadas pelas faixas 

operárias que, com elas, são expulsas para a periferia mais distante". E 

(189) -JM.na..t "O E.ó.ta.do de S.Pau.ta" 
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pergunta: "O metrô, afinal, resolverá os problemas de que parcela da p~ 

pulação?''. De qualquer forma, o metrô deverá provocar uma nova política 

no uso e na ocupação do solo, por parte das autoridades, principalmente 

no tocante ao incentivo ã ocupação dos grandes vazios urbanos existen -

tes nas proximidades de suas linhas, devendo interferir na distribuição 

da densidade da população, na intensidade do uso do solo e nas ativida
des econômicas, além do aumento do valor da terra. 

Para se ter idéia da importância do transporte por metrô de 

São Paulo em comparaçao com o de outros países, citamos alguns dados, p~ 

los quais pode-se ver que o metrô de São Paulo apresenta, para a sua p~ 
quena distância, grande volume de passageiros. 

TABELA 108 

CCMPARAÇÃO D.AS CARACTmfSfICAS DOS METROS DE ALGUMAS ME1RÔPOLF.S 

Extensão Linhas Estações Ãrea Passageiros População 
ME1RÔPOLF.S Servida Diários Servida 

km km2 (Milhares) (Milhares) 

New York 382 31 482 681 1,3 7,6 
Moscou 123 8 82 864 1,3 6,4 
Paris 205 15 365 1 604 1,2 7,5 
Londres 346 5 000 0,7 10,0 
São Paulo 17 1 18 0,6 

FCNI'E: ''Union Internacional e do Transporte Publico" citado in Le Strada n9 12 -
1968 - pg.624 

12.6 - Outros Meios de Transporte na Região 

Além dos meios citados nos subcapítulos anteriores, todos os 

demais mostram pouco uso. Aparecem como mais importantes a bicicleta e a 

motocicleta. A primeira é tradicional, de maior uso utilitário entre as 

pessoas de classes mais pobres; e a segunda, moderna, menos utilizada 
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que aquela na Região, mas com potencial bastante alto de uso. Apesar de 

todas as dificuldades de trânsito, o uso da bicicleta continua subsistin 

do na Região. Havia cerca de 32 mil veículos em 1970 na cidade de São 

Paulo, sendo em 1977 o meio usado por 0,4% das pessoas entrevistadas na 

Pesquisa O/D 1977. No entanto, seu uso mais intensivo, que poderia ser ' 

importante para certos segmentos da população, como para os operários das 

indústrias da periferia, está condicionado a modificações do sistema de 

trânsito e mesmo ã construção de ciclovias, problemas estes que ainda nao 

despertaram o devido interesse das autoridades governamentais. 

Outro veículo que contribui para o congestionamento do trân
sito da cidade, mas importante para o seu abastecimento, é o caminhão. A 

credita-se que diariamente são feitas cerca de 600 mil viagens de cami -
nhão na Região. E, se, consideramos 1,5 pessoa por carro, teremos cerca 

de 5,5 pessoas na Região. Dos caminhões, apenas 40 mil procedem da cid;1-
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de de São Paulo, e a maioria tende a se dirigir a três "pólos de atra

ção": o Mercado Municipal, a zona cerealista e o CEAGESP. 

Além desses meios de transporte, hâ estudos visando à im -

plantação do prê-metrô, que nada mais seria que um sistema de transpor 

te coletivo sobre trilhos, operando linhas de superfície, versão moder 

na do antigo bonde, ou também sistema de troleibus de alta capacidade' 

com via exclusiva. Qualquer um desses sistemas deveria ser um substitu 

to do bonde, extinto em 1968. Na verdade, foi retirado antes do tempo. 

Realmente, este meio de transporte era ainda muito importante em 1948,' 

quando transportava mais da metade dos passageiros da cidade (ou seja, 

400 milhões). 
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13 - AS FORMAS DE MOBILIDADE NA REGIÃO 

13.1 - Volume da Mobilidade 

Examinando-se o volume da mobilidade anual com a utilização 

de meios de transporte, verificamos o seguinte quadro - que nos mostra' 

uma relação de passageiros sobre a população bastante baixa, apesar de 

estar em elevação a partir de 1972, depois de uma baixa acentuada. Es -
tes resultados, contudo, devem ser vistos com certo cuidado, devido à pr~ 

cariedade dos dados básicos de que se originaram. Deste exame concluí

mos que a Região está com o mesmo nível de mobilidade de 1939, quando ' 

se atingiu a taxa de 1,0 viagem diária por habitante no município de ' 
São Paulo ou, aproximadamente,365 anuais (190). 

TABELA 109 

ESTIMATIVA DA EVOWÇÃO DA K>BILIDADE NA RM;SP 

Mobilidade fndice de 1ndice de Relação Anual 
ANOS AlUilento da Aumento da Passageiros 

(Milhares) Mobilidade População PoEulaçao 

1968 2 075,5 100 100 280 
1970 2 202,7 106 110 271 
1972 2 684,8 129 119 303 
1974 3 084,0 149 130 321 
1975 3 550,9 171 136 353 
1976 4 034,7 194 149 366 
1977 4 629,5 223 157 399 

NOTA: O vollUile da mobilidade constitui a sana dos passageiros por ca 
abordado no subcapítulo precedente. -da modo de transporte 

Já a mobilidade diária calculada a partir de pesquisas de o

rigem e destino n9n com coleta de dados por meio de entrevistas pesso -
ais, ou por observação, e - apenas para alguns dias iiteis, difere dos dados 

até agora apresentados, provenientes de levantamento anuais de passagei

ros ou estimativas a partir da frota de veículos. 

Na Região, em 1977, cerca de 16 230 000 pessoas se desloca -
vam diariamente. O que, para uma população de 11 590 000, dá uma média ' 

de 1,4 viagens diárias, não se incluindo neste número as feitas a pé em 

distância superior a 500 m. Estas representam um movimento de 5 200 000 

pessoas - portanto, cerca de 25% do total da mobilidade na Região, que ' 
seria de 21 430 000. 

(190 J -Vide ~u.bc.a.pLtul.o - Awnerito do Volume da. Mobilidade 

(191) -Pa.:t!Lounad<l.6 ~Me.tltô e pei.a. Emp.ltua., ILUpecü.vamen;te em 1968 e 7977. 



Segundo BERNARDO KAYSER (192), cerca de 80% da população ati 
va ten<le a se deslocar diariamente no interior de uma aglomeração urbana. 

A evolução do volume da mobilidade transportada foi a segui~ 

t~ nos Ültimos anos: 

ANOS 

1968 

1977 

TABELA 110 

EVOWÇÃO DA MOBILIDADE DIÃRIA 

Mobilidade 

(Milhares) 

7 205 

15 758 

Taxa Diária 

(
Passageiros\ 
Populaçao l 

1,34 

1,53 

Áreas e 
Pesquisas 

Município de 
S.Paulo-Pesqui 
sa O/D-Metrô -
(a) 

RMGSP- e/exce
ção de alguns 
poucos municí
pios distantes 
e de pouco pe
so-Pesquisa O/D 
-1977 (b) 

FONfE: (a)-PUB-Plano Urbanístico Básico-Vol.4 pg.136 . 
(b)-IMPl.ASA-Pesquisa O/D - 1977 pg.31 

Se compararmos a média de São Paulo com a de algumas metró

poles de outros países, verificamos que as diferenças são pequenas, es

tando as de São Paulo mais próximas das metrópoles européias que das a

mericanas, que apresentam valores mais altos. 

TABELA 111 

CCMPARAÇÃO DAS TAXAS DE MOBILIDADE DIÁRIA ENfRE 

,\ RMGSP E ALGUMAS ÁREAS ME'IROPOLITANAS 

ÃREA 

ME1ROPOLITANA 

Atenas 
Londres 
Washington 
Detroit 
Chicago 
São Paulo 
Sãu Paulo 

Anos 

1962 
1962 
1955 
1953 
1956 
1968 
1977 

Taxa Diária 

(Passagei~o~ \ Populaçao} 

1,53 
1,54 
1,67 
1, 77 
1,92 
1,34 
1,53 

---·- -·-------------------
FONfE: FERRARI,CELSO - Curso de Planejamento Muni

cipal Integrado - pg.487 ~ citando A.VALDES, 
A - Ingenieria de Trafigo - pg.405 

( 7 92) -KAYSER, BERNARVO - "A Re.g-ião e.amo Objeto de E-Otudo da. Ge.09M6.i.a" in A Ge.091ta6ia 
A:t<..va - USP - São Pau.to - 7966 - pg.273 

-16: 
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13.2 - Modalidades da Mobilidade na Região 

Examinando-se a participação das modalidades de transporte ~ 

tilizadas na mobilidade da população da Região, a partir dos dados esti

mados dos números de passageiros anuais dos diversos meios de transporte, 

verifica-se que apenas dois terços utilizam o transporte coletivo (em 

grande maioria, o ônibus), sendo que o trem e o metrô aparecem de forma 

bastante reduzida. 

A distribuição do volume de passageiros pelos diversos meios 

de transporte na Região, nos Últimos 10 anos, foi a seguinte: 

TABELA 112 

ESTIMATIVA DA PARTICIPAÇÃO DAS MODALIDADES DA MOBILIDADE POR MEIO DE TRANSroRTE NA RMGSP 

ANOS ônibus Automóveis Trens Metrô Total 
% % % % % 

1968 65,l 28,9 6,0 100,0 
1970 62,2 32,3 5,5 100,0 
1972 65,2 30,2 4,6 100,0 
1974 60,2 35,5 4,3 100,0 
1975 61,2 34,2 3,2 1,4 100,0 
1976 59,5 34,2 2,7 3,6 100,0 
1977 60,4 33,4 2,4 3,8 100,0 

FONTE: Vide cálculos no capítulo Metodologia. 

O estudo da evolução da participação dos diversos meios de 
transporte a partir de dados da Pesquisa Origem e Destino do METRO e ' 

da EMPLASA (Mobilidade Diária), apesar de os dados existentes não re

presentarem sempre a mesma extensão da área, mostra uma diminuição do 

transporte coletivo, particularmente do ônibus e do trem. Apesar do 

surgimento do metrô, o numero de seus usuários , bastante pequeno, nao 

foi suficiente para compensar a queda daqueles. 

No transporte individual, aparece com nitidez o automóvel, 

principalmente o particular, que representa um terço do transporte da 

população. E inexpressiva a mobilidade utilizando a bicicleta e outros 

meios de transporte. 
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TABELA 113 

MOBILIDADE DIÃRIA NO MUNIC!PIO DE SÃO PAULO E NA RMGSP,SEGUNOO MEIOS DE TRANSPORTE 

MEIOS DE Município de São Paulo RMGSP 

TRANSPORTE (Milhares) Participação (Milhares) Participação 
o ~ 

Coletivos 4 823 63,5 9 585 60,9 

ônibus 4 490 59,1 8 545 54,3 
Trem 333 4,4 498 3,2 
Metrô 542 3,4 

Individual 2 776 36,5 6 173 39,1 

Automóvel 1 973 25,9 5 452 34,6 
Truci 616 8,1 562 3,6 
Bicicleta 83 1,1 71 0,4 
ilitros 104 1,4 88 0,5 

Taf AL 7 599 100,0 15 758 100,0 

FONTE: EMPI.ASA - Pesquisa O/D - 1977 - pg.36 

A grande maioria da população utiliza apenas um meio de trans 

porte em suas mobilidades na Região. Apenas pouco mais de um décimo util! 
za dois meios de transporte e pouco mais de um centésimo utiliza três mei 

os de transporte. Comparando estes dados com os de 1968, nota-se um lige! 

ro aumento no número de meios de transporte utilizado na mobilidade. 

TABELA 114 

~O DE TRANSF~IAS NA MOBILIDADE DA RMGSP EM 1977 

NOMF.Ro 1968 1977 

% % 

Nenhuma 89,0 87,6 

1 transferência 10,3 11,l 

2 transferências 0,7 1,3 

Taf AL 100,0 100,0 

FONTE: EMPI.ASA - Pesquisa O/D - 1977 pg. 38 

No caso do segundo meio de transporte também se destaca o ô
nibus. O metrô aparece com maior participação do que tinha como primeiro 

meio de trdnsporte, sem dúvida devido aos planos de integração metrô-ôni 

bus. 
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TABELA 115 

MEIOS DE TRANSPORTE, SEGUNDO NOMERO DE 1RANSFEREJ'.l:IA NA RMGSP fM 1977 

MEIO DE Número De Transferências 

TRANSPORTE Nenhuma lê Transferência 2ê Transferência 

Coletivo 48,5 11,1 1,3 

ônibus 46,3 7,5 0,5 
Trem 1,5 1,4 0,3 
Metrô 0,7 2,2 0,5 

Individual 39,l 0,0 o.o 
Autanóveis 34,7 o.o 0,0 
Táxi 3,5 0,0 
Bicicleta 0,4 0,0 
Motocicleta 0,2 
ü.Itros 0,3 

TITTAL 87,6 

FONfE: fMPLASA - Pesquisa O/D - 1977 - pg.38 

Nos casos de viagens com o uso de dois ou mais meios de trans 

porte, verifica-se que é a integração metrô-ônibus a mais comum. Cerca da 

metade dos passageiros do metrô utilizam, antes deste, outro meio de trans 
porte (quase sempre o ônibus). Um quarto dos passageiros do trem utiliz~ 

antes, outro meio de transporte para chegar à estação, sendo o ônibus o ' 

principal, o que parece significar que este meio continua mantendo seu p~ 

pel de complementação do transporte. A viagem por duas linhas de ônibus ' 

responde pela maioria do quase um quinto dos que fizeram uma primeira vi~ 

gem de ônibus. Por outro lado, é muito pequena a proporção das pessoas 
que utilizam veículos individuais (automóvel, motocicleta, bicicleta) so

mados a um segundo meio de transporte. 

TABELA 116 

TRANSFERENCIA, SEGUNOO MEIOS DE TRANSPORTE 

PRIMEIRA E Primeiro Modo De Viagem 
SEGUNDA Oriibus Metro Trem 

TRANSF~IAS % % % 

ônibus 8,0 1,5 0,7 
Metrô 1,6 0,0 o.o 
Tran 0,8 0,0 o.o 
TITTAL 10,4 1,5 0,7 

FONTE: FMPlASA - Pesquisa O/D - 1977 - pg.39 



Comparando-se as estatísticas da participação da mobilidade 

pelos principais meios de transporte entre a Região em estudo e a J a ' 

Região Metropolitana do Rio, verifica-se certa proximidade entre ambas. 

TABELA 117 

CCMPARAÇÃO ENIRE ESTIMATIVAS DA PARTICIPAÇÃO DAS MODALIDADES 

DA MOBILIDADE ENTRE A RMGSP E RMGRIO 

REGIOES ME'IROPOLITANAS 1970 1974 

E MEIOS DE TRANSPORTE \ \ 

são Paulo 100,0 100,0 

ônibus 62,2 60,2 
Automóvel 32,3 35,5 
Trem 5,5 4,3 

Rio de Janeiro 100,0 100,0 ---
ônibus 70,2 68,4 
Automóvel 20,9 25,5 
Trem 8,9 6,1 

FONTE: São Paulo - Vide cálculos no capítulo Metodologia. 
Rio de Janeiro - BARAT,JOSEF - obra citada -pg.196 
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Comparando-se a distribuição modal da mobilidade de São Pau
lo com as de ~aris e Milão, nota-se a predominância do transporte por au 

tomóvel e por trem nestas duas, e por metrô em Paris (Milão inaugurou o 

seu no ano de 1968) enquanto que em São Paulo predomina o ônibus. 

TABELA 118 

CCMPARAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS MODALIDADES DA MOBILIDADE DA ru.liSP C(lvl OITTRAS CIDADES 

MEIOS DE TRANSPORTE São Paulo Paris 
1977 1971 

o 
ó % 

ônibus 54,3 14,0 
Automóvel 38,2 56,0 
Trem 3,2 12,5 
Metrô 3,4 17,5 
Motocicleta 0,2 
Bicicleta o ,4 .. 
CUtros 0,3 

TITTAL 100,0 100,0 

Nal'A: Os dados de Milão referem-se somente à área do Centro Histórico. 
FONTE: São Paulo - IMPIASA - Pesquisa O/D - 1977 

Milão 
1968 

% 

18,7 
53,8 
18,4 

2,8 
1,8 
4,5 

100,0 

Paris - EMPLASA - arquivo 
Milão - PA5TORINO,STEFANO - "La Circolazione Veicolare di Milano aí Margini 

del Centro Storico" in La Strade n9 12 - Milão - 1968 - pg.630 
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13.3 - Tipos de Mob~lidade 

~ 

~ mobilidade na Região em estudo é sobretudo do tipo pendu -

lar, que representa cerca de dois terços do total a partir da residência. 

Desta, a principal é para o trabalho, Jm pouco mais da metade. Da mobi

lidade não pendular, a mais importante é a para recreação e visitas, ã ' 
qual podemos ajuntar a de negócios e compras, se agruparmos estas <lua~ 

TABELA 119 

PARTICIPAÇÃO DA ~BILIDADE DIÃRIA NA ru.GSP, SEGUNDO TIPOS E OBJETIVOS 

TIPOS DE MOBILIDADE 

Pendulares 

Trabalho em serviços 
Trabalho na indústria 
Trabalho no comércio 
Escola e educação 

Não-Pendulares 

Recreação e visitas 
Negócios 
Serviços e passeios 
Médico e saúde 
Compras 

Para Residência 

1UfAL 

A Partir da 
Residência 
(ida) % 

67,2 

22,3 
20,S 
10,4 
14,0 

32,7 

10, 2 
9,9 
5,0 
4,0 
3,6 

-º-!..!. 
100,0 

A Partir de 
Outro Local 

(volta) 'li 

9,3 

4,6 
1,1 
1,3 
2,3 

12,7 

3,7 
6,0 
1,5 
0,5 
1,0 

78,0 

100,0 

FONI'E: .EMPI.ASA - Pesquisa O/D - 1977 - Dados Preliminares 

Toda 
Mobilidade 

35,0 

12 ,6 
9,7 
5,3 
7,4 

21,6 

6,6 
7,7 
3,0 
2,1 
2,2 

43,4 

100,0 

Se examinarmos a mobilidade a partir dos locais de partida 

para a volta verificamos que, para o retorno, apesar da grande maioria 

voltar diretamente para casa, uma proporção expressiva (22t) se encaml 

nha para outras atividades, inclusive de novo para o trabalho (provave! 

mente um segundo turno), para negócios e compras e outras atividades. Ig 

teressante é verificarmos que é pequena a proporção de pessoas que vao 

de uma primeira atividade diretamente para a escola, o mesmo ocorrendo' 
para compras. 

Uma anilise do retorno de cada primeira atividade demons 

Jrou. que a maior tendência é para o retorno direto ao local de residên 

eia, movimento este que caracteriza a mobilidade de tipo pendular. Vem 

depois a escolar, seguid~ da de trabalho nas indústrias. Por outro lado, 

a mobilidade para negócios e para passeios/diversões, devido a suas ca

racterísticas dispersivas, apresenta proporções pequenas de retorno dire 
to à residência. 



Para quase todas as atividades, o ônibus é o meio de trans

porte mais utilizado. Apenas para serviços/passeios. re ( reação/visitas 

e compras (nesta ordem), é suplantado pelo automóvel. Das atividades 

que utilizam mais o ônibus. sobressai o trabalho para a indústria. se

guido da atividade escolar e para o médico/saúde, sendo que estas Últi
mas são as que menos utilizam automóvel. (Isto é surpreendente em rela

ção a médico/saúde, pois esta deveria ser justamente a atividade que 

mais utilizaria automóvel. devido aos muitos casos de doentes com difi

culdades de se locomoverem.) 
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Por outro lado, é bastante baixa a utilização de trem ou m~ 

trô. aparecendo o primeiro com participação maior entre os trabalhado -

res da indústria e o segundo entre os trabalhadores de comércio e de ser_ 

viços e para atividades de negócios. O uso de motocicleta e bicicleta a 

inda é incipiente. aparecendo o uso do segundo em maior proporção entre 

os trabalhadores da indústria, para compras e recreação/visitas. 

TABELA 120 

TIPOS DE KlBILIDADE NA RMG.5P 

CJUGEM 
Pendulares Nao-Peridulares 

DESTINO Trab. Trab. Trab •. Esc. Recr. Nego Serv. Mêd. Com-
serv. Ind. Com. Educ. Vis. cios Pass. Saúde pras 

q q q q q q q q 

Pendulares 

Trabalho/serviço 11,8 1,3 2.0 1.0 1,6 5,9 5,6 1,7 2.0 
Trabalho/indústria 0,8 1,2 0.1 0,3 0,8 3,1 2,6 0,6 0,4 
Trabalho/comércio 0,7 0,1 3,5 0,3 0,7 3,6 1,9 0,5 1,8 
Escola/educação 3,4 3,4 4,5 0,8 1,8 0,7 0,7 0,7 0,6 

Não-Pendulares 

Recreação/visita 2,2 1,6 2,2 2,6 10,0 3,9 4.3 6,1 6,5 
Negócios 4,7 3,9 5,9 1,0 2,2 21,8 2,6 3,5 2,2 
Serviço/passeio 1,1 0,5 0,7 0,7 1,7 1,1 10, 7 0,6 1,4 
Médico/saúde 0,5 0,4 0,4 0,1 0,8 0,4 0,5 2,7 0,2 
Compras 0,6 0,4 0,6 0,2 1,4 1,6 1,8 2,0 5,2 

Para Residência 74,2 87,2 80, 1 93,0 79,0 58,9 69,3 81,6 79,7 

TGfAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: EMPIASA - Pesquisa O/D - 1977 - pg.53 

Os tipos e motivos da mobilidade evoluíram por igual, nos ' 

Últimos dez anos, na Região: 
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TABELA 121 

EVOillÇÃO JX6 TIPOS DE MOBILIDADE NA RMGSP 

TIPOS DE 1968 1977 
Numero de Viagens Numero de Viagens 

MOBILIDADE milhares % milhares % 

Pendular 2 552 34,7 5 524 35,l 
Trabalho 2 051 27,9 4 346 27,7 
Escola 501 6,8 1 178 7,4 

Não-Pendular 1 529 20,8 3 391 21,6 

Negócios 414 5,6 1 217 7,6 
Sócio-recreação 423 5,7 1 031 6,4 
Serviços/passeio 358 4,9 479 3,4 
Compras 175 2,4 341 2,2 
Médico/saúde 159 2,2 323 2,0 

Para Residência 3 271 44,5 6 844 43,3 

TOTAL 7 352 100,0 15 759 100,0 

FONTE: IMPLASA - Pesquisa O/D- 1977 - pg.53 

Uma comparaçao entre São Paulo, cidade americanas e Turim ' 

mostrou certa semelhança entre elas. Apenas para as viagens para compras 

e para sócio-recreação São Paulo conta com proporçao menor . 

. TABELA 122 

CCMPARAÇÃO DOS TIPQ5 DE MOBILIDADES ENTRE A RMG.5P E OOI'RAS CIDADES 

TIPOS DE RMGSP 50 Cidades Turim 1977 dos EUA 
MJBILIDADE % % % 

Pendulares 

Trabalho 27,7 27,9 24,0 
Escola 7,4 7,7 

Não-Pendulares 

Sócio-recreação 6,4 12,0 
Compras 2,2 7,5 6,5 
Outros 13,0 11,6 16,0 . 

Para Residência 43,3 41,0 45 ,8 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Cidades dos EUA - CURRAN,F.B.Y. e STEGMEIER,J.T. - "Traf
fic Patterns in 50 Cities",Public Roads -A Journal of Hi
ghway Research, -- U.S.Depart. of Cooon. ,Bureau of Public 
Roads-- citado in Wingo,Lowdon -Transporte y suelo Urba
no --vol. 30 n9~-dezembro 1968 -Washington -pg.43 
Turim - SETII , GIDAGIO - Análise della Mobil i tá nelle Aree 
Urbane-Le Strade n97-1974-pg.383 
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No entanto, dentro da mobilidade da população, dois objeti

vos (escola e compras) aparecem com participações pequenas em decorrên

cia de grande parte desse tipo de mobilidade ser feito a pé. A mobilid~ 

de para a escola aparece em 1977 com a participação de apenas 7,4% ou ' 

quase 1 200 000 viagens diárias, mas é na realidade mais alta, visto e

xistir na Região quase 2 milhões de estudantes. Contudo, os alunos de ' 

19 e 29 graus tendem a estudar em escolas próximas aos locais de resi -
dência. 

TABELA 123 

DISTÂNCIA ENTRE O LOCAL DE RESIDENCIA E DE 
ESCOIA NO MUNIC!PIO DE SÃO PAUID EM 1977 

DISTÂNCIA Participação 

km % 

Até 1 68,0 
1 a 2 14,6 
2 a 3 5,8 
3 a 4 3,2 
+ de 4 8,4 
TOTAL 100,0 

FONTE: Secretaria Municipál ~Educação l 9 

Censo Escolar de São Paulo -1968 

No entanto, o deslocamento ainda permanece relativamente gra~ 

de para o ensino superior e técnico especializado. 
Outra atividade cujos dados apresentados podemos considerar ' 

como baixos é a de compras, que aparece em 1977 como sendo de apenas 2,2% 

(ou cerca de 340 000 viagens) que é irreal, baixo, considerando-se que, ' 
neste ano, o número de famílias residentes era superior a 2 milhões e que 

quase todas devem fazer compras diariamente. 

Sobre os tipos de locais de compras, BRIAN BERRY fez para os 

EUA a seguinte classificação (193): 
-- "convenience shops" ou grupos de estabelecimentos comerci

ais localizados nos cruzamentos de ruas e que vendem produtos de uso fre

qtlente; 
-- "neighborhood centers" ou centros comerciais de bairros; 

--"communty centers" ou centros comerciais de maior extensão;e 

-- centros comerciais regionais. 

HICKS (194) considerou para Belo Horizonte (MG) três níveis 

de compras: de compra "trivial" de produtos de primeira necessidade, de o 

corrência diária e feita em estabelecimentos situados a curta distância 

(793) -BERRY,BRIAN - GeogJLa.6-i.a de lo~ Cen:tJt.o~ de MeJLc.ado Y V,i,&t!U..buic.,i.on aipo~ Meno~ 
- Ed.Viee~-Viv~ - Ban.eelon.a. - 7977 - pg.41-42 

(794) -HICKS,JAMES - "Cen:tJt.o~ ComeJL~ e V~eentJr..a.,Uza.ç.ã.o MwopoLU:a.na.: Exame do Ca 
~o Belo Ho~zonte" in Po.e1t-i.c.a. de V~envolv-i.mento U~ba.no - IPEA/INPES - R..-Lo áe 
Ja.n~o - 7976 - pg-:-526 
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da residência; de compra "intermediária", realizada com frequência me

nor e em locais mais distantes; e a compra "grande", feita em interva -

los maiores e em estabelecimentos quase sempre distantes do local de re 

sidência. 

Acreditamos que a mobilidade para o primeiro tipo de ambas' 

as classificações nunca foi considerada nas pesquisas de origem e desti 

no e as para o segundo tipo só foram consideradas em parte. 
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14 - A DISTRIBUIÇÃO DA MOBILIDADE NA REGIÃO 

14.1 - As Distâncias da Mobilidade na Região 

As distâncias correspondentes aos extremos do espaço urbano 
ocupado pelo principal núcleo urbanizado (ou seja. a área conurbada de' 
São Paulo) são de aproximadamente 30 km de comprimento a partir da Ãrea 
Central de São Paulo, em sua maior direção. no sentido leste (Poá); de 
25 km na direção noroeste (Carapicuíba); de cerca de 25 km no sentido' 
sul (São Bernardo); de 15 km no sentido nordeste (Guarulhos); e apenas 
10 km na direção norte (subdistrito de Brasilândia). 

Já as distâncias correspondentes aos espaços integrados na ' 
Região estão em torno de 40 km. E o caso de Rio Grande da Serra, Franci~ 
co Morato. Itapevi, Embu-Guaçu ' e Mogi das Cruzes. 

As distâncias das localidades mais longínquas incluídas nes 
te estudo são de aproximadamente 60 km no sentido sudoeste (Juquitiba); 
de 40 km no sentido sudeste (Rio Grande da Serra); de 96 km no sentido 
leste (Salesópolis); e de 25 km no sentido norte (Mairiporã). 

TABELA 124 

MEIOS DE TRANSffiRTE UTILIZAOOS, SEGUNDO TIPOS DE M)BILIDADE NA ru.K;SP 
Coletivos Individuais 

TIP(l) DE Auto- Bici-
t.DBILIDADE ônibus Trem Metrô móvel Táxi. cleta Outros Total 

" \ -% \ \ \ \ \ 

Pendular 
Trabalho 58,3 4.1 3,8 30,2 2,3 0,5 0,8 100,0 
Escola 57,5 1.8 4,0 34 ,5 1,5 0,4 0,3 100,0 

Não-Pendular 
Sôcio-recrea 
tiva 39,l 2,0 2,3 48,8 6,9 0,5 0,4 100,0 
Negócios 49,3 3,0 3,4 37,6 5,6 0,2 0,9 100,0 
Compras 44,1 2,0 3,4 42 ,8 6,1 0,7 0,9 100,0 
Médico/saúde 61,4 1,9 2,7 23,5 10,1 0,4 100,0 
Serviçostt>assáos 19,8 1,1 1,2 72,9 4,8 0,1 0,1 100,0 

Para . Residência 56,7 3,3 3,4 32,3 3.3 0,5 0,5 100,0 

Total 54,3 3,2 3,4 34,6 3,6 0,4 0,5 100,0 

FOO'E: -™PI.ASA - Pesquisa O/D - 197? - pg.37 

Examinando-se a distribuição da mobilidade e da população ' 
da Região, conforme a distância a partir da Ãrea Central da cidade de • 
São Paulo, encontramos o seguinte quadro: 



TABELA 125 

DISI'RIBUIÇÃO DA M:>BILIDADE E POPULAÇÃO DA RMGSP, SEClJNDO DISTÃNCIAS 

DISTÃOCIA (FM KM) Zonas do Município Participação Participação 

DA ÃRfA CEm'RAL de São Paulo e População M:>bilidade 

(O KM - SE) Cidades da RMGSP Aa.unu- AcUfll..l-
% lada % lada 

Até 5,0 Centro Histórico e 
Centro Expandido 12,l 12,l 32,1 32,1 

5,1 a 10,0 Sudeste e Norte 22,9 35,0 18,6 50,7 

10,1 a 15,0 Oeste, Leste l, Sul, 
S.Caetano,Guarulhos 28,7 63,7 26,3 

77 ·º 
15,l a 20,0 Leste 2. S.Bernardo. 

Diadema, Taboão 11,6 75,3 8,2 85,2 

20,1 a 25,0 Osasco,F.Vasconcelos, 
Sto.André,Carapicuíba 10,7 86,0 8,3 93,5 

25,l a 30,0 Barueri,F.Rocha. Mauá 
R.Pires. Itapecerica, 
Poá. ··· I taquaquecetuba, 
Caieiras, Fmbu 8,4 94,4 2.0 95,5 

30,1 a 35,0 Arujá, Suzano, Jandi-
ra,Mairiporã 1,6 96,0 1,1 96,6 

35,l a 40,0 Rural, Itapevi, Fco. 
trbrato, R.G.Serra 1,7 97,7 0,7 97,3 

40,l a 50,0 Biritiba-Mirim, Caja-
mar, Fmbu-Q.iaçu, Mogi, 
Sta.Isabel, Santana 
do Parnaíba 2.0 99,7 1,8 99,1 

50,l e mais Guararema, Juquitiba, 
Pirapora B.Jesus • ...;a-
lesópolis 0,3 100,0 0,9 100.0 

ru.KiSP 100,0 100,0 

NOTA: Distâncias medidas entre a Sé e os pontos médios de cada localidade. 

Verifica-se assim que a grande massa de mobilidade da área 

do município de São Paulo fica bastante aquém dos limites da Região ' 

Metropolitana da Grande São Paulo, quer devido às consideráveis distân 

cias dos municípios da periferia com relação a São Paulo, quer devido 
as dificuldades de transportes e a pouca população de muitas áreas. 

O grosso do deslocamento da população da Região ocorre nu

ma area de raio de 25 a 30 km a partir da Sé, apesar da Região aprese~ 

tar um ponto extremo de até 96 km (Salesópolis). 
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Dentro do raio de 30 km, temos uma mobilidade e uma popula

çao que representam cerca de 95% do total da Região; e em um raio de 25 
km respectivamente 94\ da mobilidade e 86% da população.Para o percurso 
desta distâncii a extensão das linhas de 6nibus dentro do municí
pio de São Paulo era em média de 12 km; a dos troleibus era de cerca de 
9,0 km; e as linhas intermunicipais da Região (que demandam São Paulo) 

de 15,0 km de extensão. 
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O metrô tem uma extensão de 17 km, sendo 5,7 km no trecho 

norte (Sé--Santana) e 11,3 km no trecho sul (Sé-~Jabaquara). Já os 

trens suburbanos apresentam entre a Ãrea Central e seus pontos extre

mos da área conurbada distâncias de 15,0 km para a ex-E.F.Santos--Jun 

diaí, de 16,5 km a ex-E.F.Sorocabana e de 20,0 km para a ex-E.F.Central 
do Brasil. 

14.2 - Distribuição Espacial da Mobilidade 

A distribuição da mobilidade entre as diversas localidades 

da Região em estudo apresenta volumes altos em relação ã população. A

lém da cidade de São Paulo, ela apresenta os maiores volumes da sub-re 

gião Sudeste. 
Dentro da RMGSP ocorre a tendência de uma taxa de maior mo 

bilidade nas localidades mais populosas. Há no entanto algumas exceções 

como Osasco, Guarulhos e Mogi das Cruzes, de grande população com taxas 

nao muito altas. Por outro lado. existem localidades com pequena popula 
çao e taxas razoavelmente altas, como Cotia e ltapecerica da Serra. · Ve

rifica-se a tendência de maiores taxas nas localidades situadas na dire 

ção sudeste, no ABCD, no eixo da Via Anchieta-ex-EFSJ (área razoavelme~ 

te bem servida por meios de transporte), enquanto na direção leste, no 

eixo ex-EFCB e estrada São Paulo--Rio, dá-se o contrário, ao que parece 

devido a um pior serviço de transporte. 



TABELA 126 -175 

DISTRIBUIÇÃO DA KlBILIDADE DIÃRIA, PARTICIPAÇÃO E TAXA DA KlBILIDADE DIÃRIA NA RMGSP 

1Participação Participação Taxa 

MUNICfPIOS Mobilidade Mobilidade População E.assageiros em 1977 
(Milhares) % % PoEula~ão 

São Paulo 12 692,6 78,7 76,4 2,73 

São Paulo 12 225,4 75,8 72,9 1,53 
Os asco 4b7 ,'/. 2,9 3,5 1,20 

Noroeste 218,1 1,4 1,4 2,21 

CarapicuÍba 87 ,O 0,6 0,7 1,12 
Barueri 38,3 0,2 0,5 1,09 
Cajamar (20,2) 0,1 0,1 
Santana do Parnaíba (68,0) 0,5 0,1 
Pirapora do Ban Jesus 4,6 0,0 0,0 

Oeste 109,2 O, 7 . 0,9 2,60 

Cotia 79,9 0,5 0,4 1,36 
Itapevi 17,6 0,1 0,3 1,24 
Jandira 11, 7 0,1 0,2 

Sudoeste 135,1 0,8 1,2 4,76 

Taboão da Serra 60,3 0,4 0,5 1,12 
Itapecerica da Serra 12,8 0,1 0,3 1,34 
Fmbu 46,4 0,3 0,2 1,18 
Fmbu-Guaçu 5,5 0,0 0,1 1,12 
Juquitiba (10'1) o.o 0,1 

Sudeste 2 066,0 12,8 12,1 9,88 

Santo André 765,7 4,7 5,1 1,57 
São Bernardo do Campo 645 ,4 4,0 2,5 1,65 
São Caetano do Sul 349,0 2,2 1,8 1,82 
Mauá 119,2 0,8 1,2 º· 73 
Diadema 145,8 0,9 1,0 1,69 
Ribeirão Pires 33,3 0,2 0,4 1,21 
Rio Grande da Serra 7 ,6 0,0 0,1 1,21 

Leste 423,6 2,6 3,9 4,42 

Mogi das Cruzes 160,2 1,0 1 7 
'' 0,84 

Suzano 52,8 0,3 0,7 0,80 
l>oá 32,2 0,2 0,4 1,20 
Itaquaquecetuba 21,5 0,1 0,4 0,66 
Ferraz de Vasconcelos 21,1 0,1 0,3 0,92 
Guararema (14,1) 0,1 0,2 
Salesópolis (111,6) 0,8 0,1 
Biri tiba-Mirim 9,9 o.o 0,1 

Nordeste 398,l 2,5 3,2 2,17 

Guarulhos 375,8 2,4 2,9 1,29 
Arujá 3,3 0,0 0,1 0,88 
Santa Isabel 19,0 0,1 0,2 

Norte 78,4 0,5 0,9 2,69 

Franco da Rocha 13,5 0,1 0,4 1,24 
Mairiporã 35,3 0,2 0,2 
Caie iras 11,0 0,1 0,2 1,45 
Francisco Morato 18,6 0,1 0,1 

GRANDE SÃO PAULO 16 121,1 100,0 lOQ,O 

NOTA: Os dados entre parênteses são estimativas, visto não terem sido incluídas na 
Pesauisa 0/D-1977 - IMPLASA. 

FONTE: Cálculo da Mobilidade feitos a partir dos dados da Pesquisa 0/D-1977 - IMPIASA 
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Dentro da cidade de São Paulo, verifica-se também que as zo 

nas melhor servidas de transporte apresentam taxas maiores de mobilida

de. A participação na mobilidade dos centros Histórico e Expandido é 
bastante superior a sua participação na população do município de São 

Paulo. 

TABELA 127 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA MJBILID.ADE DIÃRIA,PARTICIPAÇÃO E TAXA DA 

MJBILIDADE DIÃRIA NO MUNIC!PIO DE SÃO PAULO 

Participação Participação Taxa fvbb i1 idade da Mobi !idade da População 
(Passageiros) 

(milhares) ~ ~ PoEula~ao o o 

Centro Histórico 1 478,9 12,1 3,7 1, 71 
Centro Expandido 3 728,8 30,5 15,4 1,88 
Oeste 635,3 5,2 5,6 1,57 
Sul 1 890,9 15,5 16,2 1,58 
Sudeste 1 416,3 11,6 14,0 1,69 
Leste 1 982,9 8,0 13,5 1,26 
Leste 2 451,7 3,7 10,0 0,97 
Norte 1 574,3 12,9 20,5 1,56 
Rural 66,3 0,5 1,1 1,28 

M.micípio de 
São Paulo 12 225,4 100,0 100,0 1,53 

FONTE: EMPl.ASA - Pesquisa O/D - 1977 - Dados Preliminares 

As áreas de atração e repulsão da mobilidade pendular mos

tram que apenas poucas cidades - as mais industrializadas - apresentam 

uma proporção maior de pessoas trabalhando que de população de trabalh~ 
dores. Outras localidades apresentam uma proporção quase igual, e a mal 

oria apresenta maior população trabalhadora que de trabalho, inclusive 

grandes, centros industriais como Osasco e Santo André e -- o que mais ' 

surpreende -- a própria São Paulo apresenta o mesmo número de trabalho 
e de residências (local.de trabalho sobre o de residência de 1,041). 

Na cidade de São Paulo, conforme era de se prever, as zonas 

integradas pelo Centro Histórico e pelo Centro Expandido constituem ~ 

ma forte área de atração, enquanto todas as demais, periféricas a estas, 

formam uma área de repulsão da mobilidade pendular. 



TABELA 128 

DISfRIBUIÇÃO DAS ÃREAS DE A1RAÇÃO E REPUI.5ÃO DA t-DBILIDADE PENIX.Jl.AR 
PARA O TRABALID NA JM;SP 

~~~~~~~~~--

Relação de Pessoas no 
Local: 

( Trabalho ) 
Res jdêric íã 

Atração 
(acima de 1,100) 

Intennediâria 
(de 0,900 a 1,100) 

Repulsão 

(abaixo de 0,900) 

Zona do 

Município de São Paulo 

Centro Histórico (4,801) 
Centro Expandido (1,645) 

Sul (0,828)-Sudeste 
(0,756)-0este (0,735)
Leste 1 (0,583)-Norte 
(0,560),Rural (0,490)
Leste 2 (0,336) 

FONI'E: IMPLASA - Pesquisa O/D - 1977 

Municípios da RM:;SP 

Rio Grande da Serra 
(2,604)-S.Bernardo 
(1,367)-ltapecerica 
da Serra (1,313)-Gua 
rulhos (1,229)-S.Cae 
tano (1,148)-Suzano
(l, 134) 

Arujâ (1,061)-Cotia 
(1,007)-MJgi das Cru 
zes (0,989)-Embu Gua 
çu (0,954)- -

Ribeirão Pires (0,895) 
-Diadema (0,844)-Santo 
André (0,832)-Taboão 
da Serra (0,610)-Caiei 
ras (0,812)-0sasco -
(0,663)-Itaquaquecetu/ 
ba (0,642)-Poâ (0,629) 
-Mauá (0,627)-Franco 
da Rocha (0,597)-ltape 
vi (0,556)-Barueri -
(0,545)-Jandira (0,474) 
-F.Vasconcelos (0,472)
Embu (0,409)-Carapicuí 
ba (0,394) -

No entanto, se nos reportarmos aos dados apresentados no ' 

sub-capítulo anterior, verificaremos que mesmo as áreas de atração a

presentam proporções altas de pessoas que trabalham fora desta locali

dade. Isto mostra que, apesar do número de empregos estar razoavelmente 

bem distribuído em algumas áreas, muitas pessoas nelas residentes nao 

ocup~m esses empregos, mas sim outros, distantes. 

As localidades de maior população tende~ a ficar no grupo 

intermediário, enquanto as de menor tamanho se inserem no grupo de mai

or repulsão. No grupo de menor, tendem a ficar as localidades relativa

mente isoladas (Mogi das Cruzes, Suzano e Caieiras) ou dispondo apenas 

de meio de transporte rodoviário (Guarulhos, Embu-Guaçu, Cotia e Arujá). 
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TABELA 129 

PROPORÇÃO DAS PESSOAS QUE TRABAlliAM FOOA DAS ZONAS E OOS MUNICf PIOS DE RESIDENCIA 

PROPORÇÃO 

% 

Atê 40,0 

De 40,1 a 60,0 

60,1 mais 

Zonas do 
MJnicípio de São Paulo 

Centro Histórico - Centro 
Expandido - Sul - Sudeste 

Oeste - Leste 1 - Leste 
2 - Norte - Rural 

FONTE: EMPLASA - Pesquisa O/D - 1977 

Municípios da m.KiSP 

Caieiras - Guarulhos - Cotia -
Embu Guaçu - Mogi das Cruzes -
Suzano - Arujá 
Santo André - São Bernardo -
Diadema - Ribeirão Pires - Osas 
co - São Caetano - I tapecerica· · 
da Serra - Franco da Rocha 

Carapicuíba - Embu - Mauá - Rio 
Grande da Serra - Ferraz de Vas 
concelos - Barueri - Poá - Ita7 
pevi - Jandira - Taboão da Ser/ 
ra - Itaquaquecetuba 

14.3 - As Direções da Mobilidade na Região 

As linhas de fluxo da mobilidade na Região se dirigem a to

.. Js as direções.Praticamente~ todas as zonas do município de São Paulo' 

e sub-regiões da Região partem linhas que se dirigem a quase todas as 

demais áreas. 

Da mobilidade que se origina no município de São Paulo, cer 

ca de 93% aí permanecem e cerca de 7% se dirigem aos demais municípios 
da Região. Ao contrário da mobilidade originada nos demais, cerca de 75% 

aí permanecem, mas 25% se dirigenao município de São Paulo. No entanto, 

na maioria das zonas do município de São Paulo e sub-regiões da Região, a 

porcentagem da mobilidade aí gerada e que permanece ê pequena, chegando 

no Centro Histórico a ser de apenas 14%, e nas zonas Rural e Leste 1, de 

24% e 28% respectivamente, o mesmo acontecendo na sub-região S~doeste 

(30%). Por outro lado, algumas poucas sub-regiões mantêm grande parte da 

mobilidade nelas originada, como o Sudeste com 80%, e o Leste com 77%. 

A maioria das linhas de fluxo da mobilidade com grande dens! 

dade, como seria de se esperar, inicia-se a partir do cer.tro da cidade ' 

de São Paulo, mais precisamente do Centro Expandido e secundariamente do 

Centro Histórico. 
Outros pontos importantes de origem e destino das linhas de 

fluxo aparecem nas zonas Sul, Sudeste e Leste 1 do município de São Pau

lo e ainda na sub-região Sudeste da RMGSP, todas elas áreas de grande de 

senvolvimento industrial e de alta população. 



TABELA 130 -180 

DIREÇÃO DAS LINHAS DE ORIGai E DESTINO DA K)BILIDADE DA RMGSP 

D E S T I N O 

Município de São Paulo Demais Municípios 

ORIGEM RMGSP 

C.H. C.Exp. Oes-te Sul Su- Leste 1 Les'e 2 Norte Rural Sub- Noro- Oeste Sudo- Su- Leste Nor- ~;orte Demais 
deste Total este este deste deste Munic. Total 

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

-
entro Histórico 14,0 21,6 1,9 4,5 12,3 12,9 7,2 16,7 0,3 91,4 1,3 0,4 0,2 4,3 1,1 1,2 0,1 8,6 100,0 
entro Expandido -a,-7· 47 ,7 6,6 10,2 6,5 3,3 1,2 8,1 0,5 92,8 2,8 0,4 0,9 2,2 0,3 0,5 0,1 7,2 100,0 
este 4,7 38,õ 30,8 6,9 2,0 0,7 0,2 2,9 0,8 87,0 8,2 0,5 2,9 1,0 0,1 0,2 0,1 13,0 100,0 
ul 3,3 20,0 ~ 63,0 4,7 0,6 0,3 1,1 0,6 95,8 0,4 0,1 1,5 2,1 0,0 0,1 0,0 4,2 100,0 
udeste 13,2 16,5 1,1 6,3 43,4 4,3 1,1 1,9 0,1 87,9 0,2 0,1 0,1 11,l 0,3 0,3 o.o 12,1 100,0 
este 1 19,2 11,9 0,5 1,1 ""6,2 44,7 8,3 3,4 0,0 95,3 0,1 0,0 0,0 1,3 o' s 2,4 0,0 4,7 100,0 
,este 2 23,6 10,4 0,3 1,2 4,0 Ií,7 28,4 3,1 - 88,7 0,0 0,0 0,1 5,8 2,8 2,6 - 11,3 100,0 
arte 15,8 19,0 1,2 1,4 1,7 2,0 0:9 53 ,5 0,3 95,8 0,2 0,0 0,0 1,1 0,2 2,5 0,2 4,2 100,0 
ural 7,8 29,2 7,3 18,1 0,8 0,0 0,1 6-;7 24,3 94,3 2,1 - - 0,8 0,0 0,4 2,4 .5' 'J 100,0 

!unicÍpio S.P. 11,1 27,9 4,5 14,9 10,3 7,7 3,3 12,4 0,5 92,6 1,6 0,2 0,7 3,3 0,5 1,0 0,1 7,4 100,0 

Joroeste 3,3 18,3 8,8 1,4 0,4 0,1 0,0 0,7 0,2 33,2 65,0 1,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 66,8 100,0 
>este 6,6 12,5 3,6 1,2 0,9 0,3 0,1 0,7 0,0 25,9 -r:s 66,1 0,1 - - 0,1 - 74,1 100,0 
udoeste 2,7 27 ,7 13,1 22,9 0,9 0,0 0,2 0,2 6,0 67,7 1,1 0:-3 30,0 0,8 0,0 0,1 0,0 32,3 100,0 
,udeste 3,0 4,0 0,3 1,8 7,4 0,6 1,2 0,8 0,0 19,l 0,1 0,0 o-:-I 80,4 0,2 0,1 0,0 80,9 100,0 
.,este 5,6 4,0 0,1 0,3 1,4 3,4 4,6 1,4 0,0 20,8 0,1 - 0,0 1,3 77 ,1 0,7 0,0 79 . : lU,O 
~ardeste 4,2 5,2 0,3 0,6 1,4 5,8 3,2 10,6 0,1 31,4 0,2 0,0 0,0 0,4 0:6 67,4 - 68,6 100,0 
~arte 6,3 10,3 2,1 1,5 0,3 0,0 - 12,6 7,3 40,4 0,3 - 0,2 2,1 0,2 - 56,8 59,6 100,0 

lemais Municfoios 3,5 7,6 2,3 2,2 4,7 1,3 1,4 1,9 0,1 25,0 11,1 2,2 1,1 46,5 6,4 7,3 0,4 75,0 100,0 
. 

'~SP 9,4 23,5 4,0 12,0 9,0 6,2 2,9 10,0 0,4 77 ,4 3,7 0,7 0,8 13,1 1,8 2,4 0,1 22,6 100,0 

::oNTE: EMPLASA - Pesquisa O/D - 1977 - Dados Preliminares 



AS LINHAS DE ORIGEM E DESTINO DA MOBILIDADE NA REGIÁO METROPOLITANA DA QRANDE SÁO PAULO 

LE4H'.•DA 

CE - CENTRO ESPANOIOO 
CH - CENTRO H ISTÓMCO 
N2 - NORTE 
R - RURAl. 
NW - NOROESft 
NE NOROESTE 
L l - LESTE 
L2 - LESTE 
SEl - SUOESTt: 
Wl - OESTE 
SW - SUDOEST!: 
L3 - LESTE 

CENTRO ESPMDOO 

CENTRO HtSTÓRICO 

ENTRE SETORES 

.6. 900.000 ~HOAS 

~ M0.000 .. 
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15 - CICLO, TEMPO DE PERCURSO E CUSTO DA ~.fOBILIDADE NA REGIÃO 

15.1 - O Ciclo da Mobilidade na Região 

A distribuição semanal da mobilidade apresenta, na Região um 

volume mais alto na sexta-feira que nos dern J is dias, e o mais baixo na ' 
quarta-feira. Verifica-se, portanto, uma mudança nos hábitos da popula -

ção: como ji vimo~ na d~cada de 30 era a terça-feira o dia de maior mobi 
lidade e sexta-feira, o de menor. 

TABELA 131 

DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DA MOBILIDADE NA R.\CSP 

% do Tri- % do Trá-
D IAS DE SEMANA f ego Total DIAS DA SEMANA f ego Total 

da Semana da Semana 

Segunda-feira 21,5 Q.Jinta-feira 16,0 

Terça-feira 19,5 Sexta-feira 23,1 

Q.Jarta-feira 19,9 TOTAL 100,0 

FONTE: .EMPLASA - Pesquisa O/D - 1977 - Sumário de Dados Prelimi
nares 

Cerca de 80% do volume da mobilidade ocorre em 20 horas sema 

nais,sendo que apresenta-se i1ir cnsivo durante o período das 8 às 20 ho 

ras e as áreas de maior pico ocorrem entre 7 e 8 horas e entre 18 e 19 ' 

horas. Hi também um pico secundário, bastante mais baixo, entre 11 e 14 

horas, mas a mobi.iíêlade L.;meça bastante cedo, a partir das 3 h e 30 min 
da manhã e se prolonga até 1 h e 30 min da madrugada. Atinge seus pontos 
culminantes às 7 h e 30 min e às 19 h e 30 min, mas prolonga-se até as • 

20 h e 30 min, conforme vemos no gráfico. 

A mobilidade para o trabalho apresenta seu principal movimen 

to pela manhã, com retorno para a residência pela tarde; a escolar apre

senta três movimentos quase iguais pela manhã, ao meio-dia e no fim da ' 

tarde; e a mobilidade para outros objetivos apresenta dois "picos", um 

pela manhã e outro maior no começo da tarde. 
Os dois tipos de transporte (coletivo e individual) apresen -

tam semelhança no tocante aos períodos de maior intensidade da mobilidade, 

com picos, o maior no fim da tarde, outro menor, pelas primeiras horas da 

manhã , e outro ainda menor ao meio-dia. Os picos para automóvel, de manhã 

e à tarde, ocorrem em horas mais tardias que o de ônibus. 
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CICLO HORÁRIO DO TRANSPORTE URBANO EM CHICAGO 
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M(I~ llOITE M(IO·OIA 
- PASSAC,(IRO FfRROYIAr.10 SUllUF.' ' ,\NO - PROPRIETÁRIO DE AUTOMÔVEL 

-- PAS$AGEIRO DE METRO E DE ELEVADO .. - rASSAGEIRO DE AllTOMÔYEL 

·- PASSAGEIP.0 DE Ôlll!llJS 

o PROBLEMA oo "rico" é mais ag11<lo para o sistema de trânsito publico 
(as três cur\'as superiores) que para os automóveis particulares (as duas 
curvas inferiores}. Para m11i1.1s companhias de trânsito, 80% do volume 
dr: 1r:ifcgo c1K<1nlrJm-sr: n•1Ki:ntr.1do~ <'ln 20 horas semanais. fsses "picos" 
acentuados acarretam ahos custos de operação, uma vez que a capad<lade 
de sa1isfazi:r a demanda ,bs li(lrds Je "pico" é muito maior do que :1 capa· 
cidade média do sistema. A fonte dessa dificuldade é o fato de que o 
trânsito cm massa se confina cada vez mais ao serviço dos horários de 
trabalho. A conccn1r:içiio das jornadas em faixas mais estreitas de tempo 
tem acompanhado o movimento de menor número de dias <le 1tabalho 
por semana e menos trabalho cm turnos. Os dados do gráfico foram co-

ligidos do Chicago Arca Transportation Study. 

-

FONTE: DYCKMAN,JOHN W. - "O Transporte Urba 
no" in Cidades-A Urbanização da Huma 
nidaêfe 

15.2 - O Tempo de Percurso na Região 

-18 s 

A pesquisa realizada pela EMPLASA mostrou a média de tempo 

de percurso na Região que, em 1977, era de 42 minutos, tempo este pró

ximo do das grandes cidades de todo o mundo, sendo que, com no máximo 

60 minutos, cerca de 80% estão no objetivo pretendido, e m máximo re 90 
minutos cerca de 92% o atinge. 

HANS BLUMENFELD, em seu trabalho sobre a metrópole moderna, 

menciona que: "na maioria dos casos a área ocupada por uma metrópole ' 

tem um raio representado por 40 minutos de transporte da periferia ao 

centro ou 45 minutos de porta a porta" ( ... ) "e o tempo médio de viagem 

de casa para o trabalho, na maioria das áreas metropolitanas, é de a -

proximadamente 30 minutos, com apenas 15% dos trabalhadores dispenden

do mais de 45 minutos nesse trajeto" (195). 

1195) -BLUMENFELV,HANS - "A Me..tJr..Õpo.te. ModeJt.rr.a." út C.i...dadu-A UILba.rU.za.ção da. Huma.n.ida.de. 
- Ed.Za.ha!t - Rio de. Ja.neÁJl.o - 1972 - pg.S-1 
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TABELA 132 

THv1PO DE PERClJRSO DA MOBILIDADE NA ru.csP 

Participacão Participação 
MUUTOS Simples Acumulada MINlITOS Simples ' Acumulada 

% % % % 

o - 10 13,0 13,0 61 - 70 3,0 83,0 

11 - 20 19,0 32,0 71 - 80 4,0 87,0 

21 - 30 19,9 51,9 81 - 90 5,1 92,1 

31 - 40 8,2 60,1 91 - 120 4,6 96,7 

41 - 50 9,2 69,3 121 e mais 3,3 100,0 

51 - 60 10,7 80,0 TCTf AL 100,0 

FONTE: :EMPIASA - Pesquisa O/D - 1977 - Dados Preliminares da Grande S. ;-'aulo 

Este tempo de percurso varia segundo os objetivos da mobil! 

dade. As atividades de serviços e passeios são os que demandam menos ' 

tempo, seguidas da de compras e da de escola, e depois da de recreaçao

visita. Por outro lado, a atividade pendular para o trabalho é a de per 

curso mais demorado, sendo para o trabalho na indústria mais demorado a 

inda. 

TABELA 133 

TEMPO Ml!DIO DE PERClJRSO, SEGUNDO os TIPOS E OBJETIVOS DA MOBILIDADE NA RMGSP 

TIPOS E OBJ!:TIVOS 

Pendulares 

Trabalho em serviços 
Trabalho an indústria 
Trabalho em comércio 
Escola e Fducação 

Não-Pendulares 

Tanoo 

(minutos) 

41 
44 
40 
30 

Recreação e visitas 31 

TIPOS E OBJETIVOS 

Negócios 
Serviços e passeios 
Médico e saúde 
Compras 

Para Residência 

TGfAL 

FONTE: fMPl.ASA - Pesquisa O/D - 1977 - Dados Preliminares 

Tempo 

(minutos) 

36 
22 
43 
28 

43 

42 
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O tempo médio de percurso diminui bastante, caindo para 37 

minutos, quando se utiliza apenas um meio de transporte, o modo empre

gado por 88% das pessoas em mobilidade na Região. Quando se utilizam de 

dois meios de transporte, o tempo médio sobe para 1 h e 18 min e quando 

utilizam três meios de transporte, o tempo chega a 1 h e 36 minutos. ~ 

no uso do metrô com outro meio de transporte que aparece o mais alto a~ 
mento de tempo. 

Dos meios de transporte empregados é a mobilidade por trem' 

a de percurso mais demorado: em média ultrapassa uma hora e dispende 

quase uma hora e meia quando utilizado com outro meio de transporte. Tam 

bém próxima a uma hora fica a mobilidade com o uso do metrô, quando co~ 

jugada com outro meio de transporte, sendo para pouco mais de meia hora, 

quando é o Único meio utilizado. A mobilidade por ônibus apresenta um ' 

tempo médio inferior ao do trem e ao do metrô, quando utilizado com ou

tro meio de transporte, e inferior ao do metrô, mas superior ao de tre~ 

quando não é feita com transferências. Já a mobilidade com a utilização 

de meios de transporte individuais apresenta tempo médio bem mais baixo. 

No exame destes tempos médios não foram consideradas as dis
tâncias, pelo que se depreende que alguns meios de transporte podem ter 

trajetos superiores a outros, sendo uma das razões do aumento do tempo ' 

de percurso, além do próprio tipo do meio utilizado. 

TABELA 134 

TEMPO MEDIO DE PERCURSO, SEGUNDO MEIOS DE TRANSPORTE NA RMGSP 

MEIO DE 1RANSffiRTE Tempo (minuto) 
Sem Com 

MEIO DE 1RANSPCRTE Tempo (minuto) 
Sem Com 

PRIOCIPAL Trai. ferênc ia 
-'-----------------------------------------------------------

PRIOCIPAL Transferência 

Coletivo Táxi 27 27 

ônibus 47 52 ~to 21 21 
Bicicleta 20 20 Trem 77 85 ônibus 36 36 Metrô 34 58 

Individual IDfAL 37 42 

Auto 24 24 

FONTE: IMPIASA. - Pesquisa O/D - 1977 - pg.42 

Em uma hora de viagem, cerca de 96% das pessoas que viajam 

em automóvel atingem seu destino, o mesmo se dando com cerca de 73% nas 

viagens de ônibus, 66% nas de metrô e apenas 30% nas de trem. Por outro 

lado, apenas uma parcela pequena da mobilidade leva duas horas de per -
curso. 
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TABELA 135 

TfMPO DE PERCURSO SEClJNDO OS PRif'l:IPAIS MEIOS DE TRANSPORTE NA RMGSP 

T™PO ônibus Trem Metrô Autanóvel 
Simples AcLUllulado Simples AcLUllulado Simples AcLUllulado Simples AcLUllulado 

(minutos) % i % % % 9 % % o 

Até 15 9.0 9,0 3,0 3,0 48,0 48,0 
20 - 30 27 ,O 36,0 4,0 4,0 18,0 21,0 33,0 81,0 
35 - 60 37,0 73,0 26,0 30,0 45 ,O 66,0 15,0 96,0 
75 - 120 24,0 97,0 54 ,O 84 , 0 30,0 96,0 3,0 99,0 
135 e mais 3,0 100,0 16,0 100,0 4,0 100,0 1,0 .100 ,O 

TITTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

FOITTE: IMPlASA - Pesquisa O/D - 1977 - pg. 41 

O tempo de percurso na Região está estreitamente ligado ao 

nível de renda: quanto maior, menor é o tempo de percurso. Assim e 

que em 30 minutos cerca de 69t das pessoas da faixa de renda alta atin 

gem seus objetivos, enquanto apenas 34% das de renda mais baixa o con-
-seguem. Para que 66t das pessoas pobres atinjam seus objetivos e neces 

sârio cerca de uma ho1· ~ ou seja, o dobro do tempo da primeira. 

TABELA 136 

TFMPO DE PERCURSO, SEGUNDO FAIXAS DE RENDA, NA RMGSP 

Faixas de Renda em Salários Mínimos 
TB1PO Atê 3 3 - 5 5 - 10 10 e mais 

(minuto) Simples AcLUllalado 
CJ q 

Simples AcLUllulado 
q 9 

Simples AcLUllulado 
q q 

Simples AcLUllulado 
CJ 9 

Atê 15 11,0 11,0 14,0 14 ,O 22,0 22,0 35,0 35,0 
20 - 30 23,0 34,0 25,0 39,0 29,0 51,0 34,0 69,0 
35 - 60 32,0 66,0 33,0 72,0 27,0 78,0 21,0 90,0 
75 - 120 27,0 93,0 23,0 95,0 19,0 97,0 8,0 98,0 
135 e mais 7,0 100,0 5,0 100,0 3,0 100,0 2,0 100,0 
TITTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

FOITTE : B1PlASA - PESQUISA O/D - 1977 - pg.40 

Se o tempo médio de percurso nao é longo, isto se deve em 

parte a que as distâncias percorridas também não são longas, pois, con 

forme vimos em capítulo anterior, cerca de 8St da mobilidade ocorre no 

máximo atê 20 km da Ãrea Central da cidade de São Paulo, pois as velo

cidades médias dos diversos meios de transporte da Região são baixas,' 

inferior às de outras décadas, mesmo as do começo do século, quando o 

bonde tinha uma velocidade média de 18 km/h dentro da cidade. 



No conjunto da cidade de São Paulo, a maior parte do siste 

ma de tráfego de ônibus opera em velocidades inferiores a 20 km/h e, ' 

nao raro, inferiores a 10 km/h (196). 
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Já o metrô tem uma velocidade média de 30 km/h, com inclu

sao das paradas, percorrendo toda a sua extensão em 30-40 minutos, sen 

do 10-15 minutos no trecho Santana--Sé e 20-30 minutos no trecho Jaba

quara--Sé. Os trens partem a intervalos de aproximadamente 7-8 minutos. 

A pesquisa sobre a velocidade de automóvel em dezessete ro 

tas de São Paulo mostrou uma média de 31 km/h pela manhã e 23 km/h pela 

tarde (197). 

Uma das razoes que levam ã baixa velocidade real dos veícu

los em São Paulo, principalmente a dos ônibus, é seu retardamento exag~ 

rado, calculado em 30% de seu tempo de percurso, por motivo de paradas, 

semáforos e congestionamentos. O automóvel continua a ser o principal ' 

responsável por esses congestionamentos. Fotografias aéreas mostram que 

um terço dos veículos que circulam pelas grandes avenidas de São Paulo, 

nos horários de maior movimento, estão sempre paralisados. 

Ao tempo de percurso dos ônibus deve ser acrescentado tam -

bém o tempo de espera para o embarque. Estudos da SOTEPLAN estimaram em 

8 minutos este tempo (198). 

15.3 - O Custo da Mobilidade na Região 

Afirma LOWDON WINGO: "Para o trabalhador, o tempo consumido 

na viagem ao trabalho é um autêntico custo: o tempo constitue um bem v~ 

lioso que se deve gastar quando se tem que efetuar uma viagem'' (199). a 
continuando: "Na realidade, o transporte pessoal possui dois preços em 

duas divisões distintas: tempo e dinheiro" (200). Mais adiante, WINGO ' 

salienta que: "Além do custo de tempo, também deve-se introduzir nos cá_! 

culos de custo de transporte os desembolsos diretos realizados pelos 

trabalhadores para o transporte. Qualquer que seja a forma em que se os 

valorize, sao também custos a deduzir dos ingressos brutos obtidos a 

partir do emprego dos trabalhadores e podem ser considerados de maneira 

similar ao dos custos de tempo, podendo se expressar como uma constante 

em respeito ao tempo e i distincia'' (201). Dentro deste raciocínio, WIN 

GO diz ainda: " O ingresso líquido pode ser definido como o salário diá 

rio, menos os custos diários da viagem ao trabalho: se estas variam de 

(796) -PAITT-Pnog1tama de AÇão Imediata de TnatMpott:te e Tná6ego - pg.85 
(797) -PAITT-Pnog1tama de Ação Imediata de TnatMpott:te e Tná6ego - pg.84 
(798) -SOTEPLAN - V.<ag~Õ~tico Ve6irU;C,i_vo - T5 
(799) -WINGO,LOWVON - TnatMpott:te Y Sue.lo Unb@o - Oufw~/Tau - &vtcelon.a - 7972 - pn.61 
(200) -WINGO,LOWVON - obna c.i:tada - IX!.67 
( 201) -WI LGO. LOWVON - obna cilada. - pg. 69 



acordo com a situação de residência em relação a qualquer lugar de tra

balho, os ingressos de todos os trabalhadores não podem ser iguais": E, 

adiante: "Assim, certas localizações de residência possuem uma vantagem 

de tipo econômico para o trabalhador" (202). 

Vimos no sub-capítulo anterior o dispêndio de tempo de per

curso. Como o cálculo da reversão desse tempo em dinheiro é muito difí 

cil, desprezaremos essa quantia não extremamente significativa, no de -

senvolvimento deste trabalho, atendo-nos ao custo do transporte e ao de 
moradia. O primeiro pode aumentar com a distância; o segundo, ao inver

so, tende a diminui1. Pesquisas mostram o seguinte quadro das despesas 

familiares com habitação e transporte na cidade de São Paulo: 

TABELA 137 

PROPORÇÃO DE DESPESAS CCM HABITAÇÃO E TRANSPORTES SOBRE OS SALÃRIOS 

NO MUNIC!PIO DE SÃO PAULO 
N9 DE Faixas de Renda N9 DE Faixas de Renda N9 DE Faixas de. Renda 
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SALAAIO da Família em SM SALÃRIO da Família em SM SALAAIO da Família em SM 
M!NOO Habit. Transp. M!NI~ Habit. Transp. M!NI~ Habit. Transp. 

% % % % % % 

\tê 1 22,8 3,4 10 - 12 22,0 10,2 20 - 22 18,5 10,4 
L - 2 23,1 4,5 12 - 14 20,0 9,9 22 - 33 19,9 13,1 
2 - 6 22,4 6,2 14 - 16 22,7 11,2 33 e + 22,3 8,4 
) - 8 20,l 7,9 16 18 20,1 11,0 
~ - 10 21,4 8,6 18 - 20 18,7 9,5 

:oNTE: Orçamentos Familiares da Cidade de São Paulo - 1973 

Há uma semelhança na porcentagem de gastos com habitação em 
todas as faixas de renda e o contrário no tocante ao transporte, cuja ' 

participação nas despesas aumenta com a elevação das rendas. Outrossim, 
verifica-se que, na RMGSP, o custo de transporte não parece ser um fa -

tor que possa provocar a escolha de locais distantes da Ãrea Central da 

cidade de São Paulo e de outros centros de localidades da Região, de on 

de partem linhas de transporte pelo menos até uma distância de 12-15 km 

dos pontos iniciais (203), isto levando-se em conta que 88% das pessoas 

que se deslocam utilizam apenas um meio de transporte e que este tem 

preço fixo para todo o trajeto. 

Mas o aluguel é,na realidade, o ponto mais importante: dim! 

nue com a distância do centro da cidade, apesar de algumas variações, ' 

pois há no centro de São Paulo áreas antigas e deterioradas. A primeira 

(202) -WINGO,LOWVON - oblr..a. CÁ;tada - pg.74 
l 203 J -O c1v.d.o do .:tAan6palite. va!U.a. c.am o mela ut.ilizado, -0e.ndo a meX!tô o mai.6 e.alto 10,:...2n 

e 0,24% do Sa.iá.JU.o MZrúmo, !Le.J.ipe.c.üvcimente. de .lnteg1tação e c.omum), -0eguido do o
n..lbu;., (O, 1 8 % ) r, do :tltem (O, 1 O%) , e há um c.u;.,:to ba-0:ta.-ite. mcÁ-6 a.Uo paAa o e.a-O o do 
:tltan6polite. -tnd.lv.ldua.i de. automóvel. 
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faixa de subdistritos que cerca a Área Central, embora moderadamente p~ 

voada, apresenta algumas porções com aluguéis baixos e habitadas por PQ 

pulação pobre. São cortiços e prédios em decadência, formando trechos ' 

de "slum". Na faixa exterior a esta, que se estende em direção oeste e 

sudoeste, onde se encontra a população de classe mais elevada, os pre -

ços de aluguéis sobem bastante. 

Nas demais localidades da região, o preço do aluguel tende a 

cair, e também se nota na Região uma tendência do aluguel a diminuir con

forme se distancia da cidade de São Paulo. 

TABELA 138 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL pos VALORES DE ALUGUEL DE ALGUNS MUNIC!PIOS DA RMGSP (IM N9 DE SM) 

DISTÃNCIAS 

KM 

Até 10 

10 a 20 

20 a 30 

30 a 40 

MUNICfPIOS 

São Paulo (1,3), São Caetano (1,1), Guarulhos (0,8) 

São Bernardo (1,1), Diadema (0,7) - Taboão da Serra (0,7) 

Santo André (1,0), Osasco (0,8), Barueri (0,7), Ribeirão Pires (0,7), 
Embu (0,7), Poá (0,6), Mauâ (0,6), Franco da Rocha (0,6), Itapecerica 
da Serra (0,6), Carapicuíba (0,6), Ferraz de Vasconcelos (0,5), lta -
quaquecetuba (0,5), Caieiras (0,3) 

Suzana (0,6), Cotia (0,5), Itapevi (0,4), Jandira (0,4), Rio Grande 
da Serra (0,3) 

NOTA: Os dados entre parênteses correspondem aos valores de aluguéis mensais em núme
ro de Salários Mínimos. 
SM - Salário Mínimo 

FONTE: Censo Demográfico - 1970 - IBGE 
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16 - ESTRUTURA DA ATUAL REDE VIÁRIA 

16.1 - A Malha Viária 

.9 emaranhado das redes tende a refletir a densidade da popul~ 
çao e seu grau de utilização corresponde não só às atividades dos indiví
duos, como também ao seu padrão de vida. A maior ou menor utilização de • 
determinadas redes constituem um bom indício da categoria a que pertence 
o indivíduo e a que atividade ele está ligado. 

A rede viária da cidade de São Paulo é constituída por cerca 
de catorze vias radiais que partem da Área Central com raios de 10 a 15 ' 
km, e que são os principais "corredores" de acesso à periferia. No inter
valo entre esses corredores há vias arteriais secundária~ A trama desta 
rede tende a ser mais densa nas porções oeste e sudoeste do principal nú
cleo e menos densa nas porções ocupadas pelas antigas várzeas ao longo 
dos rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, e junto às áreas de ocupação ins 
titucional como aeroportos (Congonhas e Marte), parques (Ibirapuera), uni 
versidades (Cidade Universitária) e alguns trechos dos diversos núcleos ' 
urbanizados da periferia. 

O traçado aparentemente caótico da malha viária da Região de 

ve-se em parte aos obstáculos causados pelos acidentes geográficos já exa 
minados em ~utro . capítulo, mas também, em grande parte, ao processo ' 
de ocupação, inclusive pelo modo de transporte implantado e ao desorde-

... 
nado loteamento que se processou na area. 

Comenta LANGENBUCH a respeito: "Ao se observar a planta de ' 
São Paulo ,nota-se uma grande irregularidade no conjunto do arruamento, 
que não segue nenhuma diretriz geral, Isto se deve sobretudo ao modo rá
pido com que cresceu a cidade e a quase auséncia de regulamentação a pr~ 
sidir a instalação de loteamentos e correlatos traçados e aberturas de ' 

ruas~ (204). 
Cada proprietário das antigas chácaras ou, recentemente, de 

outros terrenos procedia .o seu loteamento sem coordenação com os lotea
mentos vizinhos e sem nenhum critério e nenhuma fiscalização por parte ' 
das autoridades. Com isso, cada loteamento ou área de loteamento formou 
o que LANGENBUCH chamou de "pequenas unidades de arruamento" (205), com
pletamente irregulares dentro do conjunto da Região. Durante o crescimen 
to da cidade, pouquíssima atenção se deu às ligações entre zonas perifé
ricas. 

(204) -~NGENBUCH~JUERGEN RICAHRV - "O S.úitema. Viãlúo da AglomeJta.çéio Pcw..li..6.ta.na.-Aptr..e.c.ia. 
c;a.o Geog1tâ6ic.a. da S..ü:u.a.c;éio A:tua.l" - RBG nQ 2-a.no33 - IBGE - _Rio - pg. 4 -

(205) -LANGEN13UCH,JUERGEN RICHARV - ob1ta. cltada. - pg.4-5 



Q rede viária da Região Metropolitana da Grande São Paulo ' 

tende a uma forma radial perimetral-concêntrica, com achatamento ao nor
te e maior extensão a leste, com quase todas suas vias principais se ir
radiando da Ãrea Central e se dirigindo para a perifer~ O mesmo acon
tece com a área ocupada pela urbanização do principal nucleo, que, segu~ 
do nossos cálculos de morfologia, apresenta o resultado de aproximada -
mente 0,68- considerando-se que 1,00 seria o valor caso sua área urbani

zada formasse um círculo perfeito(206). 
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Sobre as vias radiais, LANGENBUCH comenta: "Aspectos de suma 
importância na caracterização de um sistema viário é o traçado apresenta
do pelo conjunto de vias arteriais. Em São Paulo, assume padrão nitidame~ 
te radial. As ruas mais largas, mais longas e mais densamente trafegadas 
de São Paulo integram eixos radiais que convergem para o centro da cidade" 
(207). 

CWILHELM salienta isto quando diz: "São Paulo de hoje aprese~ 
ta o falso aspecto da cidade radial, formada centrifugamente a partir de 

um centro. Em sua metropolização, aproveitaram-se caminhos que ligavam as 
fazendas ao centro de defesa militar (o "Triângulo"), resultando em cer -
tas diretrizes viárias ainda utilizadas (o Caminho do Mar, o Caminho da 
Consolação, o Caminho de Itu), etc. Este aproveitamento acentuou o aspec

to radial da cidade. Por outro lado, a ausência de planejamento acentuou 

o aspecto radial . da cidad~ (208). 
Para a solução desses problemas, recorreu-se à política de a 

bertura e ampliação de novas vias e à construção do metrô. 
\Na década de 40, construiu-se um anel em torno do centro da ci 

dade: a Av.Irradiação, a Av.Ipiranga~ a Av.Duque de Caxias. Visava-se o ' 
desvio do tráfego no centro. Este anel foi superado rapidamente e surgiram 
planos para a construção de outros, mais distantes do centro. Destes proj~ 
tos somente parte foi executada, como a construção do Elevado Costa e Sil
va, o alargamento da Av.Paulista e, posteriormente da Av.Faria Lima. Atual 
mente, vai se implantando um grande anel rodoviário e outro ferroviário em 
torno de grande parte da área conurbada da Grande São Paulo. Este anel te
rá como finalidade principal o desvio do tráfego que, passando por São Pau 
lo, se dirige a outras cidades paulistas~ 

Outras importantes vias construídas nos Últimos anos em São ' 
Paulo foram as radiais: Av. 23 de Maio e Rad~l Leste e as transversais das 
marginais do Tietê e do Pinheiros. 

Essas novas vias construídas com a função básica de dar escoa 
menta ao aumento de tráfego foram colocadas, na maioria dos casos (como as 
marginais do Tietê e do Pinheiros, e 23 de Maio), no fundo de vales. Em dê 
cadas passadas, outras vias importantes foram construídas nos vales de pe
~uenos rios, como a Av.do Estado, no vale do Rio Tamanduateí; o vale do A-

12 Oó J -Mea Wtbanizada. .6,0bJt.e M.ea do c.1Aculo com ltaÁ..o igual à. cLWtânCÁ.íl da. ma.io1t. Unha 
de UJt.barúzaç.ão . 

1207) -LANGENBUCH,JUERGEN RICHARD - obJt.a cJ.;tada - pg.10 
1208) -WILHELM,JORGE - obJt.a cJ.:tada - pg. 94 
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nhangabaú, no córrego do mesmo nome; a Av.9 de Julho, também no vale do 
córrego. Nestes dois Últimos casos este trabalho foi facilitado pelo p~ 

queno volume d'água dos respectivos córregos, que foram retificados e ' 

canalizados. 
Já os rios Tietê e Pinheiros constituíram sérios obstáculos 

a suas retificações, drenagem de suas margens e construçio das vias la

terais. (Nio devemos esquecer que os vales já foram aproveitados para ' 
construção de ferrovias em fins do séct· 1 0 passado.l 

Isto faz com que. a longo prazo haja uma descentraliza-

çio da função comercial e de serviços da Ãrea Central em favor dos cen
tros periféricos. Por outro lado, a construção do metrô, que tem inici
almente apenas uma extensio de 21 km, entre as zonas Sul e Norte, com ' 
ponto básico na Ãrea Central, mas que deverá ampliar bastante nos próx! 

moa anos, contribuirá para a consolidaçio do papel desta área como "co 
re" da cidade de Sio Paulo e da Região. No entanto, como atualmente es

tão mudando os meios de transporte que chegam à Ãrea Central, com dimi 
nuiçio forçada do trânsito de automóvel e surgimento do metrô, há indí

cios de que também ocorrerá uma mudança da categoria no tocante aos ren 
dimentos dos frequentadores desta Ãrea, com aumento da ciasse pobre e 

diminuiçio da classe média. Isto poderá provocar uma mudança do padrão' 
de comércio da área, com diminuição de seu peso no conjunto da cidade ' 
de São Paulo. 

16.2 - As Vias Arteriais 

No tocante i geraçao das vias arteriais da Regiio da Grande 
São Paulo, LANGENBUCH (209). utilizando a classificaçio de LAVEDAN, con 
siderou três categorias: 

l~ geraçao 

2ª -- geraçao 

3ª geração 

ruas típicas, oriundas de ex-estradas; 

ruas advindas de loteamentos; e 

ruas de urbanizaçio criadas pelos poderes pú-
blicos para a melhoria do sistema viária. 

Vimos em capítulo anterior que praticamente a metade das 

principais vias que demandam a Ãrea Central de São Paulo são antigas es 

tradas. As ex-estradas sio as vias mais comun~ de São Paulo, como tam -
bém as que mais contribuíram para o crescimento do sistema concêntrico 
da malha viária na cidade. 

Sobre isso, diz LANGENBUCH: "Dessa forma explica-se que a ' 

ex-estrada seja a via arterial mais comum em São Paulo. Na parte antiga 
da cidade tal origem já foi esquecida pelo consenso popular; no entanto, 
importantes trechos de eixos radiais tiveram tal origem] Alguns ainda ' 
:onservam o nome do antigo bairro rural, cidade de destino, etc.: Estra 

(209) -LANGENBUCH, JUERGEN RICHARV - ob.1ta. cltado. - pg.6 



da de Cangaíba, São Miguel, Conceição, Jabaquara" (210). 
A segunda geração começou no fim do século passado, com o i 

nício da especulação imobiliária e consequentes loteamentos das cháca -

ras que rodeavam a cidade de São Paulo. 

As vias de terceira geração, em menor numero que as anterio 

res, passaram a ter papel importante nos Últimos anos, com a abertura ' 

de novas vias para diminuir o congestionamento e dar maior rapidez ao ' 

tráfego. Anteriormente, conforme vimos em outro capítulo, sobretudo na 

administração de Prestes Maia (década de 30 e 40), houve abertura de 

grande numero de vias, mas bastante menor que as das Últimas administra 
çoes. 

LANGENBUCH (211) também dividiu a rede básica da cidade de' 

São Paulo em quatro classes de vias, como segue: 

rodovias e vias de acesso com limitação de acesso; 

vias arteriais das principais vias; 
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artérias secundárias com função de conexão e circulação;e 

vias públicas locais, ou seja, todas as não incluídas nas 
três categorias anteriores. 

Dentro da primeira, classificou as rodovias que, partindo da 

cidade, em grandes trechos, dentro de São Paulo e de outras localidades 

da Região, atuam como verdadeiras vias condutoras da mobilidade local. E 
o caso da Via Anchieta, ligando São Paulo ao ABC; Via Regis Bittencourt, 

ligando São Paulo ao Taboão, Embu e Itapecerica; a Estrada São Paulo--Rio 

ligando São Paulo com a zona Leste da própria cidade e ainda com as loca 

lidades de Poá, Suzano, Mogi das Cruzes e a distante Salesôpolis. Classi 

ficou também nesta divisão a via expressa (que engloba a P~I!~~_y_, uma 
via expressa ladeada por faixas ajardinadas marginais). 

Outras classificadas no primeiro item são as vias expressas, 

ou freeways, avenidas sem cruzamentos em nível, com número reduzido de 
de entradas e saídas, sem edificações laterais ou ao menos sem acesso a 

elas. Tanto as vias expressas como as parkways ainda são poucas. Junto 

com algumas avenidas, formam os corredores de acesso e escoamento da ' 

Grande São Paulo. Pertencem à terceira geração e sua implantação é re -

cente. 
Dentro da segunda classe, LANGENBUCH encaixou a avenida,que 

é uma rua sensivelmente mais larga que as secundárias circundantes, po

dendo ter, ou não, parte de rodagem dividida por canteiro centrais ("i -

lhas", como são chamadas em São Paulo). 
A avenida obviamente constitui a via arterial mais eficien

te. Existem cerca de 140 km de avenidas na cidade de São Paulo, não se 

computando nesse total algumas vias arteriais que encerram característi 

cas intermediárias entre via arterial comum e avenida. As avenidas apr~ 
sentam uma distribuição geográfica muito irregular, e são mais numero

sas no Centro e no quadrante Oeste-Sudeste, ou seja, uma área mais be

neficiada pelos serviços públicos e onde é maior o Índice de propriet~ 

rios de automóvel, 

(270) -LANGENBUCH,JUERGEN RICAHRV - obtta. c.,lta.da - pg.7 
(277) -LANGENBUCH,JUERGEN RICHARV - pg.12 



As avenidas, em sua quase totalidade, sao pavimentadas, mais 
bem conservadas e apresentam maior largura que as ruas comuns, como tam
bém são mais extensas. Grande trecho dessas vias é oriundo dos antigos 
caminhos ou de ex-estradas. Devido a isso, as avenidas são longas e, mui 
tas vezes, sinuosas, galgando colinas e outros terrenos Íngremes. 

Na terceira classe, LANGENBUCH considerou a rua comum, ou 
via arterial comum, que em pouco se distingue tecnicamente das ruas se
cundárias circundantes. 

'A maioria das vias arteriais paulistanas ê representada por 
./ 

ruas comuns. Estas, em grande parte, têm. conservação precária princ! 
palmente nos bairros distantes, não só no tocante a pavimentação, corno 
também no concernente a sua largura e extensão. São oriundas quase sem
pre das ruas de loteamento, sendo essa a principal causa de sua baixa ' 
qualidade~ 

Há na Região grandes áreas quase totalmente desprovidas de 
vias que poderiam ser qualificadas de arteriais, seja pela largura pav! 
rnentada ou pelo alinhamento. A área mais antiga da cidade é na verdade 
a única parte da cidade que possui ao menos uma tênue estrutura de vias 
arteriais. Mesmo assim, contém áreas, corno a Lapa, com sistema arterial 
insignificante, privado de qualquer ligação a não ser as radiais. 

No município de São Paulo existiam em 1967 cerca de 8 mil km 
de vias, dos quais 3 200 km (ou seja, 40,0\) pavimentados com asfalto ou 
paralelepípedos. Desse total, 703 km (cerca de 8,8\) foram classificados 
em uma das três categorias, respectivamente 21 km como vias expressas, ' 
349 km como principais vias e 333 km corno artérias secundárias. 

No entant~ falta uma hierarquia das vias conforme sua função 
dentro da estrutura viária. Os sistemas viários locais são estruturados 
em nível urbano local, sem interação com os municípios vizinhos e muitas 
ve1es com os bairros locais. LANGENBUCH, sobre esse fato, afirma: "Um im 
portante aspecto diz respeito ã hierarquização das ruas e vias arteriais 
que por seu traçado e suas características técnicas são preferidas pelo 
tráfego geral, e as vias secundárias, utilizadas apenas para o acesso l~ 
cal"(212). 

-Examinando-se o traçado das vias dentro dos loteamentos pod~ 
mos considerar, para a Região, as seguintes formas: a) amorfo ou inorgâ
nico; b) tabuleiro de xadrez; c) jardim inglês; d) rádio-concêntrico. 

A maior parte dos loteamentos iniciais da Região podem ser ' 
classificados como do tipo amorfo. ~ o caso dos bairros do Centro Histó
rico, como Sé, Brás, Bela Vista e Bom Retiro. Mais tarde, os loteamentos 
passaram a ser feitos seguindo-se o modelo do tabuleiro de xadrez e isso 
até mesmo em terrenos impróprios, como as encostas do Espigão Central, ' 
colinas e outros terrenos íngremes. ~ o caso do bairro de Cerqueira Cé -
sar-.:,. 

Recentemente e sobretudo nos loteamentos dos bairros de me -
lhJr padrão, foi utilizada a forma de jardim inglês. São os casos de lo 

(212) -LANGENBUCH,JUERGEN RICHARV - ablui c.Lta.da - pg.7 
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teamentos do Pacaembu, Jardim Paulista, Morumbi e Alto da Lapa. 

A forma rádio-concêntrica foi poucas vezes utilizada e como 

exemplo podemos citar os bairros da Aclimação, Pari e Parque Novo Mundo. 

16.3 - Corredores 

Apesar da grande e intensa mobilidade quotidiana que tende a 

se dirigir ã Área Central e a outros pontos da Região, são poucos os cor 

redores para isso. Apenas catorze corredores ou eixos radiais partem da 
Ãrea Central para a periferia (213): 

1 - Av.Prestes Maia, Av.Tiradentes, Av.Santos Dumont, R.Volun 

tários da Pátria; 

2 - Av.Rangel Pestana, Av.Celso Garcia; 

3 - Av.Alcântara Machado, R.Melo Freire, R.Conde Frontim; 

4 - R. da Moóca; 

5 - Av.do Estado; Av.Dom Pedro I; 

6 - Rua da glória, R.Lavapês, R.da Independência; 

7 - Av.da Liberdade; R.Vergueiro, R.Domingos de Moraes, Av. 

Jabaquara; 

8 - Av.23 de Maio, Av.Rubem Berta, Auto-estrada Washington 

Luís; 

9 - Av.Brig.Luís Antônio, Av.Santo Amaro; 
10 - Av.9 de Julho; 

11 - R.Martins Fontes, R.Augusta,R.Col6mbia, Av.Europa, Av. 

Cidade Jardim; 

12 - R.da Consolação, Av.Rebouças, Av.Eusêbio Matoso; 

13 - Binômio Av.São João-R. 7 de Abril, R.Arouche, R.Sebas

tião Pereira e R.das Palmeiras; Av.Gal.OlÍmpio da Sil

veira, Av.Francisco Matarazzo; .R.Carlos Vicari, Fausto 

lo e Clêlia; e 

14 - Av.Rio Branco,Av.Duque de Caxias, Av.Rudge. 

Outros dois corredores tangenciais ã Área Central sao as mar 

ginais, que acompanham os rios Pinheiros e Tietê, a primeira na direção' 

sul--norte e a segunda na direção leste--oeste. 

A esses corredores devem-se acrescentar as estradas de roda 

gern que, em seus trechos iniciais, atuam como complemento dos corredores. 

São elas: 

da Penha; 

Fernão Dias, a partir do Carandiru-Guarulhos; 

- Dutra, corno continuação da marginal do Tietê; 

São Paulo--Rio , como continuação da Celso Garcia a partir 

(273) -LANGENEUCH,JUERGEN RICHARV - obJta. c.,lt,ada - pg.10-11 
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Anchieta, como continuação da Vergueiro a partir do Sacomã; 

- Regis Bittencourt, como continuação da Francisco Morato; 

- Raposo Tavares, a partir do Butintã; 

- Castelo Branco, a partir de Osasco; 

- Anhanguera, a partir da Vila Jaguara. 
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17 - A MOBILIDADE NA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DA REGIÃO 

17.1 - A Mobilidade na Determinação da Hierarquia na Região 

Com os dados da mobilidade, tentamos estabelecer a hierar -
quia das localidades da Região. 

Inicialmente, estabelecemos a das cidades da Região e depois 
as internas do município de São Paulo. 

Na hierarquia das localidades da Região, foi possível se fa 

zer uma divisão em quatro níveis, encabeçada pela cidade de São Paulo e 
seguida pelas cidades industriais do ABC e de Osasco e Guarulhos. 

TABELA 139 

HIERARQUIA DAS LOCALIDADES DA RMGSP 

N!vEL DE 

HIERARQUIA 

I 

II 
II 
II 
II 
II 

III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

Cidades 

São Paulo 
Santo André 
São Bernardo do Campo 
Os asco 
Guarulhos 
São Caetano do Sul 

Mogi das Cruzes 
Diadema 
Mauá 
Carapicuíba 
Cotia 
Taboão da Serra 
Fmbu 
Suzano 
Ribeirão Pires 
Poá 
Barueri 

Itapevi 
Jandira 
Itapecerica da Serra 
1 taquaque cetuba 
Ferraz de Vasconcelos 
Franco da Rocha 
Caieiras 
Arujá 
Rio Grande da Serra 
Fmbu-Guaçu 
Mairiporã 
Francisco Morato 
Cajamar 
Pirapora do Ban Jesus 
Santana do Parnaíba 
Juquitiba 
Biri tiba-Mirim 
Salesôpolis 
Guararema 
Santa Isabel 

Mobilidade 

77 ,l 

4,8 
4,1 
2,9 
2,4 
2,2 

1,0 
0,9 
0,8 
0,5 
0,5 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Média 
77,1 

3,3 

0,5 

0,04 

FONTE: .EMPI.ASA. - Pesquisa O/D - 1977 - Dados Prelimina
res 



Infelizmente, para a determinação da hierarquia interna do 

município de São Paulo não foram coletados dados isolados para a Ãrea' 

Central, sem diivida a principal irea de mobilidade e portanto a que d~ 
veria ocupar o primeiro lugar da hierarquia. Além disso, foram incluí

dos no Centro Expandido os subdistritos de Lapa e Pinheiros, que deve

riam ocupar provavelmente o segundo nível da hierarquia, em vista de ' 

serem importantes subcentros de comércio e serviços. Apesar desses pr~ 
blemas, tentamos determinar a hierarquia dentro do município de São 

Paulo, que apresentou o resultado abaixo (que deve ser examinado le -

vando-se em consideração o que acabamos de expor). 

TABELA 140 

HlrnARQUIA DAS ZONAS DO MUNICfPIO DE SÃO PAULO 

Nl'vEL DE Principais Mobilidaqe 

HIERARQUIA Zonas Subcentros Méd\a 
das Zonas % o 

I Centro Expandido Ãrea Central, Lapa, 23,5 23,5 
Pinheiros 

II Sul Santo .Amaro 12,0 
II Norte Santana 10,0 
II Centro Histórico Área Central 9,4 
II Sudeste Ipiranga 9,0 
II Leste 1 Penha 6,2 9,3 

III Oeste 4,0 
III Leste 2 2,9 
III Rural 1,0 2,4 

NOTA: A Área Central tem parte incluída no Centro Expandido e outra no Cen 
tro Histórico, segundo dados da Pesquisa O/D - 1977 da EMPIASA. 

FONfE: :e.iPLASA - Pesquisa O/D - 1977 - Dados Preliminares 

17.2 - A Centralidade das Localidades na Região 

Tentamos também estabelecer, a partir da mobilidade, a cen

tralidade das localidades da Região (214). 
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Nesse aspecto, concordamos em parte com HAIDINE DA SILVA , 

que diz, em um de seus trabalhos: "Identificar e qualificar as formas 

de organização do espaço constitui uma valiosa tarefa para os trabalhos 

( 214 I -04 pon;to4 6undame.n.t.a.-U da. te.o!rÁ.D. 4obJLe. .toc.a.U.da.d.u e.e.~ podem 4eA JLUumi-
do4 da. 4 e.guint.e. ma.ne.úr..a.: a 1 a. 6unç.ão bâiiic.a. de. uma. cÁ.iÚlde. ê de. 4e.JL uma. loc.a.

.llda.de. ce.Yltlr..ai., que. abMte.c.e. de. be.n4 e. de. 4 eAviç.o4 uma. álr..e.a. c-iAc.unda.nt.e.; b 1 a. 
c.e.ntJr.aLú:la.de. de. uma. CÁ.da.de. ê uma. me.cü.da. 4umálr..ia. do gJLa.u que. e.la. Jr.e.file.te. como 
c.e.nt.JLo de. 4eAviç.o4; c.I M loc.a..llda.du de. oltd.em ma.i4 ei.e.va.da oneAc.C.12.m ma. .. ü be.n~. 
têm ma.iOJr.u emp11.UM, tipo4 de. a.tivida.du, popu.fucêio ma.ioll e. ma.ioJr.u Me.a.4 tJr.i 
bu.:táJU.a..ó IBONETTI,ELISEO - obJLa. cita.da. - pq.11-12). 
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de planejamento. Partindo-se do conceito de que a melhor via de compre

ensão da organização do espaço é a que tem por base a teoria da Centra

lidade, chega-se à acepçao moderna de Região, que se define por seu Cen 
tro" (215). 

Também pelos motivos já expostos, ou seja, em vista da divi 

são da cidade de São Paulo feita pela EMPLASA , segundo a qual os dados' 

de dois subcentros (Lapa e Pinheiros) foram agrupados no Centro Expandi 

do, e ainda pela divisão da Ãrea Central em duas partes e inclusão no ' 
Centro Hist6rico e Centro Expandido. 

17.3 - A Estruturação da Região 

Na análise das consequências da mobilidade espacial na Re -

g1ao torna-se necessário pelo menos um rápido exame da estruturação in

terna do seu espaço. Se a mobilidade espacial é uma consequência do prQ 
cesso de expansão e estruturação de uma area, causa, por outro lado, es 

sas mesmas expansão e estruturação. 

Inicialmente faremos uma ligeira recordação das teorias so

bre organização interna e depois apresentaremos uma tentativa de enqua

dramento da Região dentro desses modelos. 
MAYER apresenta uma ampla análise dessas teorias. Sobre a ' 

estrutura interna e o padrão urbano, ele diz: "as cidades metropolita -

nas muito grandes estão sujeitas cada vez mais a deseconomia interna -

congestionamento, crescente separação entre áreas residenciais e de tra

balho, e, consequentemente, perda de tempo e maiores despesas com a lo

comoção, alastramento urbano, classificação a esmo dos usos do solo e ' 
das áreas funcionais, sem levar em conta a eficiência global do organi~ 

mo metropolitano" (216). E, adiante: "Há numerosas formulações, mas ne

nhuma, por si, explica ou descreve a organização interna de uma cidade 

em particular; contudo, todas elas , em combinação ou individualmente, ' 

provaram ser úteis à interpretação do crescimento urbano e da atual con 

figuração física e funcional das cidades. Dentre os modelos descritivos 

generalizados, cada um baseado em conceitos de processos desenvolvidos 

por sociólogos e especialistas em economia do solo, os modelos de mais 

larga aceitação são: 19) o modelo em círculos concêntricos ou de zonas; 

29) o modelo em cunha ou de setor; e 39) o modelo polinucleado" (217). 

( 215) -VUARTE. HAIVINE VA SILVA - A C.W.ade do Rio de Janwo-Vuc.en.tlLaiÁ..zacão da6 Aü
vidadeó teJL~. O~ Centil.o~ Func.io~ - RBG nQ 1 ano 36 - IBGE - Rio - 1974 
pg. 53 

(216) -MAYER,HAROLV M. - ob1t.a c.Lt.a.da - pg.85-86 
(277) -MAYER,HAROLV M. - ob1t.a c.Lt.a.da - pg.86 
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Sobre estes, GARNER diz: "Os três modelos nao sao mutuamen

te exclusivos, e elementos de todos os três padrões podem ser esperados 
nas cidades, especialmente onde se fundiram uns com os outros para for

mar as grandes áreas de concentraçio ou megal6poles (GOTTMANN,1961).~.J 

MARBLE (em GARRISON et al, 1959), sugeriu um modelo fundido no qual o ' 

crescimento progride radialmente do centro da cidade e de vários outros 

núcleos, mas é interrompido pelo crescimento axial centrífugo ao longo 
das linhas de menor resistência a partir do centro principal, resultan

do numa cidade em forma de estrela na qual evoluem zonas s6cio-econ6mi
cas e técnicas distintas". E, logo adiante: "Evidentemente, todos os 

três modelos sio úteis ao generalizarem a estrutura interna das cidades 

e pode ser que a aplicaçio bem criteriosa de instrumentos analíticos c~ 
mo a análise de fatores permita uma descriçio mais detalhada dos compo

nentes fundamentais da estrutura da cidade em termos destes modelos sim 

ples e a formularia de modelos ainda mais gerais e significativos para 

suplementá-los" (218). 

Em nosso levantamento de dados e informações, nao encontra

mos estudos de cidades brasileiras empregando estes modelos - apenas u

ma referência vaga a um trabalho de LYNN SMITH citado por SCHNORE (219). 

Baseados nos conceitos apresentados (220), tentaremos, ape

nas para dar seqtiência a nossa apresentaçio, mas sem nos aprofundarmos, 

apresentar um esquema da estrutura urbana da Região. 

Encontramos as seguintes áreas e os modelos de que podem 

participar: 

12181 
( 2191 
(220) 

-GARNER,B.J. - obtut c.J.,tada - pg.162 
-SCHNORE,LEO F. - oblt.a. c.,lt,ada - pg.352 _ 
-Patut a..úi detai.hu ~ob11..e. 0 M~unto 11..e.c.ome.ndamo~ R..eJt tambem: SCHNORE, LEO ~. - _SE_ 

b!te. am f..6.:tlt.utuAa f..6pa.CÁ..al dM C.Wad~ m6 V~ Amêlúc.M" iY1. f..6tudo de. U11..baru.zaç.ao 
- pq.321 a 328 
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QUADRO 141 

DIVISÃO DA REGIÃO, SEQJNOO K)DELOS DE ORGANIZAÇÃO INTERNA 

MJNIC!PIOS 
DIS1RITOS 

SUBDISTRITOS 

sé-sta.Efigê 
nia-Sta.Cecí 
lia-Conso1a-=-
ao 

Brás-Belenzi 
nho-Cambuc i-=
Barra Funda
B. Retiro-Be/ 
la Vista 

Brás-B.Reti/ 
ro-V.Jaguaré 

E.Matarazzo
S.Caetano-S. 
André-Diade 
ma-S.Bernar 
do-Sta. Ama7 
ro-Taboão-0 
sasco-Jara7 
guá-Piritu/ 
ha-:-etc 

Perdizes-V. 
Mariana-Acli 
maça o 

Pinheiros-S. 
Amar o-Osascn 
-Lapa-Ipiran 
ga-S.Caeta.nO 
-S.Andrê-s. 
Bernardo-Pe/ 
nha-Mogi-Gua 
rulhos-Smi" 
na 

J.Paulista-J. 
América-Cerq. 
Cêsar-Butantã 
(Mlrumbi e e. 
Jardim) 

Demais sutXliS 
tritos de s:
Paulo e Muni 
cípios da Re 
gião -

SEQJNDO ~ELOS DE: 

BURGESS 

Concêntrico 

zona I 

zona I 

zona I 

zona II 

zona III 

HJYT 
Setorial 

concêntrica 

concêntrica 

setores 

cunha 

setores 

zona IV cunha e se
tores 

zona IV setores 

zona V concêntrica 

HARRIS/ULLMANN 

Polinucleado 

bairro 1 

bairro 2 

bairro 2 

bairro 3 

bairro 4 

bairro 4 

bairro 5 

Áreas 

central 
(core) 

centro co 
mercial 

atacadis
ta 

industr:ial 

residênci 
as classe 
média alta 

Descrição 
das Áreas 

P?rção hist~ 
rica 

porção Âº~ 
da na 1- fa-
s~ da expan
sao 

porçoes iso
ladas 

acompanhando 
as rodovias 
e ferrovias 

na direção O 
este,Sudoes7 
te e Norte, 
próximo ao 
centro 

subcert.ros de diversos 
ccmerciais níveis con

forme hierar 
quia 

residênci apenas no Su 
as classe doeste 
média al-
ta e rica 

residênci 
as classe 
pobre 

em todo subúr 
bio,pe:iferi~ 
e porçoes pr~ 
ximas ao cen
tro na dire
ção leste 
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Achamos que a forma de distribuição das funções dentro do 

principal núcleo urbano se afigura mais pr6ximo ao modelo setorial da 
classificação de HOYT, com alguns elementos do modelo de núcleos múl
tiplos de HARRIS e ULLMANN. 

Com relação a este fato, OLIVEIRA LIMA diz:""No que ser~ 
!aciona à teoria de HOYT, nos estágios iniciais da cidade até 1920, o 

uso do solo para áreas residenciais e comerciais obedeceu aos padrões 
definitivamente setoriais; os setores industriais de baixa de renda ' 
sitüavam-se na parte norte da cidade e bairros definidos como de alta 
renda ficavam a sudoeste". Prosseguindo e analisando a cidade depois 

de 1940, afirma que: "Neste estágio, São Paulo começou seu período de 

vida como metr6pole, nesta fase sua configuração era consistente com 
o conceito polinuclear de 'HARRIS e ULLMANN' "(221). 

17.4 - A Descentralização e Desconcentração na Região 

-
Dos processos que, segundo os soci61ogos urbanos ligados à 

Ecologia Humana, ocorrem na estruturação de uma cidade, analisaremos ' 

os que mais interessam ao problema em estudo. São eles: concentração e 

desconcentração, centralização e descentralização, invasão e recuo,com 
a complementação da sucessão e retirada, e, finalmente, a segregação e 
especialização. 

O primeiro refere-se à mudança da distribuição no espaço.' 

Para MORRIS, "Os autores que se apoiam principalmente na experiência o 

cidental são propensos a argumentar que, em seus 'primeiros estágios', 

a concentração é a tendência mais forte nas cidades; ao passo que nas 

cidades 'maduras' a desconcentração tende a ser mais poderosa" (222). 
E, apoiando-se em QUINN, esclarece: "Para explicar a concentração, foi 
argumentado que os empregadores tendiam a congregar-se em locais que ~ 

ram conv enientes para as suas matérias-primas, fornecedores e linhas ' 

de transportes, e o seu movimento tende a induzir a população a aglom~ 

rar-se em redor dos locais de trabalho". E ainda: "O deslocamento de ' 

empregados agrícolas e as crescentes oportunidades de emprego na indú~ 

tria e no comércio exerciam forte pressão em favor da concentração.A E 
rea Central da cidade principal tornou-se, destarte, o foco da ativid~ 
de econômica" (223). "Durante longos períodos, portanto, a concentra -

ção populacional foi uma característica dominante da maior parte do 

crescimento urbano" (224). 

(221) - LIMA FILHO.ALBERTO VE OLIVEIRA - V.úi.tlúbtúcâo E.6pacÁ.ai. do Comêlt.cl.o Vo.JLe{ÁÁ:ta. na 
G.Jtande. Sã.o Paulo - USP - São Paul.o - 197 5 - pq. 53 

(222) -MORRIS.R.M. - Soc~oloq-i.a. U~ba.na - Zahalt - R~o de. Jan~o - 1972 - pq.147 
(223) -MORRIS,R.M. - oblr.a. CÁ.Â:a.da. - pq.148 
(224) -MORRIS,R.M. - o~a cltada - pq.149 
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A elevação do valor da terra e outros fatores tornaram di

fícil a residência nas áreas centrais, enquanto o progresso dos trans

portes e comunicações tornou fácil o deslocamento para as áreas perif~ , 
ricas da cidade e da região. 

Com isso iniciou-se uma desconcentraçio, com redução 

da população nas áreas próximas ao centro e um aumento nas áreas per! 

féricas da cidade ou região com acesso direto ao centro. Nos EUA, essa 

tendência começou em 1920 e tornou-se mais claramente manifesta na dê 
cada de 1940. 

Na Região em estudo, inicialmente, toda a cidade ocupava a 

atual Ãrea Central, e, conforme a expansão urbana esta â~ea cresceu. 
MORRIS diz que: "A tendência de desconcentração foi para a 

companhar as vias radiais de transporte, visto que as famílias desloc! 
ram-se lentamente do centro, mas tentavam permanecer dentro de um ra -

zoável tempo de viagem. As áreas entre essas vias principais de acesso 

tendem a ser edificadas mais devagar" (225). 
Na Região em estudo, isto só aconteceu em parte, conforme' 

já dissemos em outro capítulo, havendo inicialmente deslocamento da o
cupação ao longo das linhas de bonde, em direções radiais a partir da 
Ãrea Central e, de forma concentrada, junto a algumas poucas estações' 

das estradas de ferro. Depois com o ônibus, a descentralização avançou 
mais alguns quilometros em direção à periferia, tanto de forma radial 

em continuação aos percursos dos bondes, como de forma dispersa pela ' 
periferia. Mais tarde, com o automóvel, a desconcentração foi maior, com 

ocupação das porções vazias dispersas entre as linhas radiais. Difereg 

temente do aue ocorreu .nos EUA, a procura pelos subúrbios ocorreu qua
se apenas pelas classes pobres. SÓ recentemente têm se formado alguns 

poucos b~ir!os de ~lasse médi~ na periferia. . . 
Sobre a centralização e descentralização, movimento sem~ 

lhante ao acima estudado, mas especificamente atinente à indústria e 

ao comércio, MORRIS diz que começou mais ao menos ao mesmo tempo que 

à .. desconcentração populacional e foram motivados pelos preços c! 

da vez mais altos dos terrenos centrais, além·da dificuldade de se ' 
obtê-los, agravada por transportes cada vez mais lentos (por parado

xal que possa parecer, como já vimos no capítulo 15) e a dificulda

de de atrair mão-de-obra devido ao distanciamento desta (2Z6). ~no 

vamente de MORRIS a citação: "Uma vez mais, as melhorias nos transpo!. 

tes e comunicações e, mais recentemente, os grandes progressos nos ' 
serviços de informação, através do emprego de computadores, reduziram 

a necessidade de concentração de todas as atividades de uma empresa 

num local restrito. O resultado foi a centralização da informação.das 
atividades de tomada de decisão e do controle financeiro em meia dúzia 
de grandes cidades e a lenta descentralização dos serviços de f~brica 

ção e comercialização "(227) 
(225) 
(226) 
(227) 

··--··- . 
-MORRIS.R.M. -
-MORRIS,R.M. 
-MORRIS,R.M. 

o blr.a e.li.a.da. .... pq • 1 5 o 
oblt.a c.-lta.da. - pq.154 
obJta. CÁ.tO.da - pg.155 



E novamente vemos que tal fato aconteceu e continua acon

tecendo na RMGSP, onde a indústria se deslocou dos bairros do Brás, ' 

Moóca, Barra Funda e Água Branca, ao longo das ferrovias, em direção 
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a novas áreas d,1 periferia, agora ao longo das rodovias, aspecto que' 

estudamos com mais detalhes em outro capítulo. O mesmo ocorreu com 

o setor do comércio e de prestação de scnd ços. <iue inicialmente estava ~u~ 

se todo na Área Central - pouco a p~uco foi se at~mizando, com o sur 

gimento de subcentros, como os de Pinheiros, Lapa, Santo Amaro, Penha, 

Santana e Ipiranga (dentro da cidade de São Paulo) e os de Santo André, 

São Bernardo, São Caetano, Guarulhos e Osasco (nos municípios periférl 
cos). 

Sobre o conceito de invasão e sucessao, MORRIS, diz: "Embo 

ra, de acordo com QUINN, tenha sido feita uma clara distinção concept~ 

al entre invasão e sucessão, muitos autores trataram a sucessão como ' 

sendo, simplesmente, o produto final do processo de invasão e não um ' 

processo separado, com características diferentes" (228).E, adiante: 

"Quando uma cidade está crescendo, ciclos de invasão e sucessão podem 

ocorrer continuamente, à medida que seções diferentes da população e' 

tipos distintos de usuários da terra competem por espaços e desejam ' 

aumentar suas propriedades". MORRIS complementa a exposição citando es 

ta assertiva de HOYT: "Inicialmente as residências caras tendem a ser 

construídas no setor da cidade que estiver mais próximo dos bancos e ' 

escritórios, mas o mais distante possível dos imóveis industriais eª! 

mazéns", e depois, no caso de abandono daquelas áreas, "esse recuo faz 

-se, de preferência, no sentido daqueles terrenos mais elevados ou si

tuados no litoral, que são usados para fins comerciais ou industriais, 

ou no sentido de terrenos espaçosos ( ... ) sempre que possível os seus 

movimentos tendem a confinar-se ao mesmo setor da cidade de onde tinham 

suas anteriores residências" (229). 
Na Região objeto deste estudo, particularmente nas áreas ' 

próximas a Área Central, verificam-se todos esses fatos.Bairros como o 

Brás, Bela Vista e Bom Retiro passaram por este processo, com substitui 

ção de suas populações de origem sobretudo italiana, por nordestinos na 

primeira e israelitas na terceira, enquanto na segunda a sucessão foi 

mais de função residencial para a de lazer (teatros e restaurantes). Ou 

tros bairros originariamente residenciais, como Santa Cecília, Santa E

figênia e Consolação, tornaram-se comerciais. Já Campos Elíseos, Barra 

Funda, V.Buarque, antigos bairros residenciais de classe rica, que en -

traram em decadência, foram substituídos por zonas de comércio e residê~ 

cias de classe pobre, e de 'slum', com seus casarões transformados em ' 

casas de cômodos e cortiços. A classe rica do núcleo de São Paulo, que 

ocupava esses bairros, deslocou-se gradativamente para os Jardins Améri 

ca e Paulista, depois Pacaembu, Cidade Jardim e mais recentemente o Mo
rumbi. '1as, como diz HOYT, "Sempre num mesmo setor do núcleo", ou seja, 

na porção Sudoeste da cidade de São Paulo (230). 

1228) -MORRIS,R.M. - ob~a CÁÂ.a.da - pg.157 
1229) -MORRIS,R.M. - ob~a CÂ.,tada - pg.157-158 
1230) -MORRIS,R.M. - ob~a e,i;tada - pg.158 
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- CONCLUSÕES 

Elegemos como área de estudo a Região Metropolitana da Grande São 
Paulo (RMGSP), por razões práticas, principalmente para efeito de compa

rações e facilidade de aproveitamento de dados, pesquisas e trabalhos ' 
anteriores, que nos subsidiaram na elaboração desta análise. 

A mobilidade na Região teve evolução semelhante à de outras regi
ões. Quando comecou a crescer, apareceram os transportes mecânicos, que 
facilitaram a mobilidade a média e curta distância. O sítio condiciona
va as linhas de bonde e, portanto, a ocupaçao e a mobilidade. Alguns e-
lementos topográficos tais como as várzeas que acompanham os rios e 
campos -- impediram a ocupação de certas áreas e os trilhos tiveram que 
seguir direções e trajetos decorrentes desses entraves. 

Por outro lado, a partir de fins do século XIX, houve mudanças 
nas funções de diversas localidades da Região. A cidade de São Paulo pa~ 
sou de centro comercial a industrial, no começo do século XX; nos Últi
mos anos, a importância relativa desta função tem diminuído em favor 
dos demais municípios da Região, e a função comercial volta a se forta
lecer. Mais recentemente ainda, avultou a prestação de serviços. 

Além disso, com a expansão da cidade, houve diversificação das 
funções em suas áreas. A função industrial se concentra em certos núcl~ 
os, como ABCD, Guarulhos, Osasco, zonas Leste e Sudeste, mas aparece 
também dispersa por outras áreas, inclusive dentro do Centro Expandido 
e-mesmo do Centro Histórico. Já a função comercial localiza-se princi -
palmente nas cidades de São Paulo, Santo André e São Bernardo. Na Capi

tal ela se concentra sobretudo na Ãrea Central e daí se alastra, segui~ 
do as principais vias, em direção à periferia. Diversos subcentros co -
merciais são encontrados na periferia: Lapa, Pinheiros, Santo Amaro, Pe 
nha. 

Com isso aumentou a mobilidade, principalmente a pendular, entre 

as áreas de função residencial e as funções ligadas aos setores secund~ 
rio e terciário. Isso não acontecia antes, por estas funções estarem pr~ 
ximas, dentro da pequena cidade que era a São Paulo de fins do século ' 
passado. Dado o tamanho diminuto do núcleo daquela época, com seus liml 
tes a poucos quilômetros, a mobilidade podia ser feita a pé. SÓ com o ' 
aumento das distâncias os meios de transporte se fizeram necessários, e 

seu número foi crescendo rapidamente. 
Apenas pequena parte da mobilidade para o trabalho utilizava trans 

porte mecânico. Destes, foi o bonde o principal, durante mais de meio ' 
século. A partir dos anos 30, contudo, enfrentou a concorrência do ôni
bus, que o suplantou na década de 50 e o eliminou na seguinte. Também ' 

nos anos 60 o automóvel passou a concorrer com o ônibus, processo que ' 
persiste até hoje. O trem nunca teve grande importância,a não ser local 
mente, e o metrô é recente demais para se mostrar significativo. 
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Examinando-se a validade de algumas hipóteses levantadas no iní

cio deste trabalho.verificamos que a . grande mobilidadeda .Regiio ~prox! 
ma-se da de outras metrópoles e tem praticamente as mesmas causas, as 

quais se somam. no caso estudado. a alta rotatividade da mão-de-obra ' 
nos empregos. a especulação imobiliária e a Lei do Inquilinato. 

As taxas de mobilidade variam bastante, apresentando-se as mais 
altas nas localidades do ABCD e, dentro da cidade de São Paulo, no Cen 
tro Expandido. no Centro Histórico e na zona Sudeste. 

Dos diversos tipos de mobilidade que ocorrem na RMGSP. a mais im 
portante é a pendular. ou seja. a que vai da residência ao trabalho e 

vice-versa. E predomina, na Região, a mobilidade de direção periferia 
centro. 

O tempo de percurso apresenta a média de 42 minutos. bem próxima 

ã da maioria das cidades européias e americanas (que é de 40 minutos). 

Deve-se levar em conta que as distâncias. na Região estudada. são pequ~ 
nas. Cerca de 64% da população residem até a 15 km da Ãrea Central de 
São Paulo, e 86%. até a 25 km. O tempo de percurso aumenta conforme <li 
minui a renda da população, pois a classe pobre reside em áreas mais ' 
distantes e utiliza meios de transporte coletivos. mais demorados que 

o individual (automóvel), usado pelas pessoas de nível de renda mais e 
levado~ 

A velocidade média do ônibus, principal meio de transporte da po 
pulação, é bastante baixa (10-15 km/h), inferior aos meios de transpo! 
te de outras décadas. Mesmo o automóvel apresenta velocidade baixa, d~ 
vido aos congestionamentos motivados pela precariedade da rede viária 
da Região. 

S pequena a proporção de pessoas que utilizam dois ou mais meios 

de transporte em sua mobilidade cotidiana, e isso ocorre principalmen
te no sistema de integração metrô-ônibus. 

A relação de passageiros sobr e população, ou seja, a taxa de mo
bilidade atual, é pouco superior à da década de 30, tendo inclusive a

presentado, em anos recentes, valores menores. 

O trabalho é o principal objetivo dos deslocamentos, respondendo 

por 28 % da mobilidade de lQll dia comum. A escolar é bem menor (em to! 
no de 7 %) mas deve-se levar em conta que parte dela não foi conside

rada pela pesquisa que utilizamos por ocorrer em distância inferior a 
500 m. 

Os diversos meios de transporte provocaram diferentes formas de 
ocupação: o bonde, a forma estelar, com radiais partindo de centro e ' 

espaços intermediários vazios; o ônibus, a ocupação de parte dos inter~ 
tícios e dos espaços além dos pontos finais de bonde; o trem, o espaço 
próximo às estações e em torno delas; e, finalmente, o automóvel, ocu

pando os espaços intermediários ainda vazios, inclusive os recém-aber
tos nas antigas várzeas, e ainda espaços mais distantes que os pontos 
finais das linhas de ônibus. 



A centralidade pode ajudar no exame das direções da mobilidade, 

assim como a hierarquia, para se verificar a importância e caracterís 
ticas dos núcleos e das linhas de fluxos. 

A tentativa de enquadrar a Região num modelo de organização mos 
trou que pelo menos a área conurbada de São Paulo e áreas vizinhas se 
enquadram no modelo setorial de HOYT, com alguns elementos do modelo 
polinucleado de HARRIS-ULLMANN. 

Também o exame dos modelos de sucessao, descentralização e des
concentração mostrou que houve fases de sucessão em alguns subdistri
tos, como Brás, Bela Vista, Bom Retiro, Santa Efigênia, Santa Cecília 
e outros; ocorreu também descentralização, com a diminuição da parti
cipação da Ãrea Central e o surgimento de subcentros em outras áreas; 
e ainda desconcentração, com a diminuição da densidade populacional ' 
na cidade de São Paulo. 

Concluindo, podemos dizer que, como aconteceu em outras metróp~ 
les (embora em escala e ritmo diferentes), a Região assistiu a uma r~ 
pida expansão, que ocasionou a formação de urna mobilidade de grande ' 
volume -- que foi também causa, em boa parte, deste crescimento e 
desta expansão. A volumosa mobilidade provocou o surgimento e o cres
cimento dos diversos meios de transporte na Região; e estes, por sua 
vez, ligados a outros fatores, foram os grandes causadores das diver
sas formas de ocupação da RMGSP. 

Com isso, a forma da mobilidade na Região sofreu sensíveis muda~ 
ças, desde a pequena mobilidade do fim do século XIX (quanto a volume, 
distância e uso de meios de transporte), realizada dentro de uma área 
de poucos quilômetros de raio, quase correspondente à atual Ãrea Cen
tral, até o padrão de hoje, de grande volume e distância e necessida
de de meios de transporte. 

Conclui-se também que a mobilidade estudada apresenta semelhan
ça com a das grandes metrópoles do mundo, inclusive na distância, no 
tempo de percurso e nos horários de "pico", mas difere nas proporções 
dos tipos e objetivos, e principalmente nos meios de transporte ernpr~ 
gados. 

No tocante ao padrão, a mobilidade da RMGSP difere bastante da 
americana, muito influenciada pelo uso do automóvel, mas se aproxima' 
da européia. A principal direção da mobilidade estudada se dá no sen
tido periferia--centro, sendo que a população que reside nos municípi 
os e · zonas da periferia da cidade de São Paulo apresenta níveis de 
renda bem baixos. Mas, ao lado desta mobilidade, ocorrem outras, em se~ 
tidos tangenciais e locais, e mesmo em sentido inverso, ou seja, das 
porções centrais para a periferia. Há, ao lado das grandes linhas de 
direção de fluxo, de sentido periferia--centro, numerosas outras, di
fusas. E pequena a proporçao da população que trabalha na própria a
rea de residência. 
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Se nas orimeiras décadas de expansao os aspectos físicos influiram 
sensivelmente na ocupação da Região, seu sistema viário e nas direções ' 

dos itinerários dos primeiros meios de transporte coletivo, isto posterl 

ormente deixou de ocorrer, com o saneamento e a ocupação de áreas vazias, 

a ampliação do sistema viário e o surgimento de novos meios de transpor

te. Mas o modelo subsistiu e, hoje, apesar dos fatores que ocasionaram~ 
ma certa descentralização e desconcentração, os principais "corredores" 

da rede viária (e, portanto, da mobilidade) continuam a seguir as mesmas 
direções do início do século. 

Outra conclusão a que este trabalho levou é a de que a função in

dustrial é a principal responsável pela mobilidade pendular, com o mai

or volume do total dos deslocamentos que ocorrem na Região. A distribui 

ção espacial das indústrias responde pelas importantes linhas de fluxo 

em dirição is áreas em que essa função mais se destaca, como o ABC, O -

sasco e Guarulhos. 

Mas a função comercial e a de prestação de serviços, bem importa~ 
tes na RMGSP, notadamente na cidade de São Paulo, apresenta também altos 

volumes de deslocamento, e se responsabiliza pelas linhas de fluxo mais 

concentradas e pelas maiores taxas de mobilidade: as que se dirigem pa

ra as porções centrais de São Paulo ou que aí se localizam. 

çao 

ceu 

bus; 

no 

no 

e 

Paralelamente a tudo isso, assistimos no momento a uma modifica -

principal meio de transporte coletivo, semelhante ao que aconte

começo do século com o bonde; depois, na década de 50, com o Ôni 

em seguida com o automóvel. A mudança agora é causada pelo metrô 

se concretizem os planos a respeito, pelos trens modernos e ain 

intensificação dos ônibus. Todos esses fatores estão agindo ou 

agirão em detrimento do transporte individual, o automóvel. Isso deverá 
provocar mudanças profundas na ocupação da Região, principalmente na á
rea conurbada de São Paulo, o que já começou a ocorrer desde a implant! 

ção da primeira linha do metrô, com a expulsão da população mais pobre 

de sua área de influência e substituição por outra, de classe sócio-e

conômica mais elevada. O fenômeno deverá se repetir na segunda linha, 

no Brás, pois um projeto irá modificar praticamente toda a forma atual 

de ocupação do bairro. 

e' caso 

da pela 

O mesmo se pode ver na Área Central, onde o inverso começa a oco~ 

rer. Com a diminuição dos automóveis nessa área, e, portanto, elimina -

ção da freqtiência de indivíduos da classe abastada (substituídos por i~ 

divíduos de classe mais pobre, usuários do metrô), iniciou~se uma modi

ficação no tipo de ocupação, com diminuição de escritórios de empresas 

e outros negócios, bem como uma mudança do tipo de comércio. Enquanto ' 

isso, constroem-se "shopping centers" para a classe média, embriões de 

futuros subcentros comerciais, em áreas distintas, como o Ibirapuera, ' 

onde o automóvel pode chegar e estacionar com relativa facilidade. 
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CONCEITUAÇÕES BÁSICAS EMPREGADAS NESTE TRABALHO 

ÁREA - Termo genérico para todo espaço geográfico. 

ÁREA METROPOLITANA - Formada pela aglomeração de São Paulo e demais muni 

cípios urbanos com que tem grande integração. 

ÁREA DA PESQUISA O/D - 1977 - Compreendendo os municípios de Arujá, Baru 

eri, Caieiras, Carapicuíba, Diadema, Embu, 
Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, 

Jandira, Mauá, Osasco, Poá, Ribeirão Pires, 
Rio Grande da Serra, São Caetano do Sul, ' 
Suzano, Taboão da Serra, Cotia, Embu-Guaç~ 
Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da 

Serra, Itapevi, Mogi das Cruzes, Santo An
dré, São Bernardo do Campo e São Paulo, fi 

cando fora os mais distantes da Região co
mo Biritiba-Mirim, Cajamar, Francisco Mor~ 
to, Guararema, Juquitiba, Mairiporã, Pira

pora do Bom Jesus, Salesópolis, Santa Isa

bel e Santana do Parnaíba. 

ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - Na Pesquisa O/D - 1977 foi estabelecida uma 
linha de contorno em volta da área da pesqui 
sa, sendo considerada como mobilidade Inter 

na, a ocorrida dentro desta, e Externa a de 

pessoas que entravam ou saiam desta área in
terna. 

ZONAS - A EMPLASA dividiu o Município de São Paulo em nove zonas: Centro 
Histórico, Centro Exoandido, Oeste, Sul, Sudeste, Leste 1, Leste 
2, Norte e Rural. Como nos casos anteriores, não concordamos. 

SUB-REGIOES - Divisão da EMPLASA para o conjunto da RMGSP. São estas as 
sub-regiões: São Paulo, Noroeste, Oeste, Sudoeste, Sudeste, 
Leste, Nordeste e Norte. Centro - usado por alguns órgãos' 
que estudaram a RMGSP como espaço formado pelo Distrito de 
São Paulo, e por outros como o município de São Paulo, ou 

ainda como sendo o espaço formado aproximadamente pelo Cen 
tro Histórico e o Centro Expandido, 

LOCALIDADE - Termo genérico para todos os agrupamentos humanos, qualquer 

que seja o seu tamanho. 

CIDADE - Quando citamos apenas esta localidade, significa que o fenômeno 

está restrito apenas a sede do município, formada pela área ur

bana e não a todo o município. 
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NOCLEOS URBANOS - Localidade com atividades urbanas. 

NOCLEO CENTRAL - Ãrea conurbada formada pelo Distrito de São Paulo e mu 

nicípios de Osasco, Taboão da Serra, Diadema, São Cae

tano do Sul, São Bernardo do Campo, Santo André e Gua
rulhos, que constitue a parte central e a mais impor

tante da Região Metropolitana. 

CONURBAÇÃO - Espaços de áreas urbanizadas contíguas e com continuidade 

de rede viária, resultando numa fusão entre estas, indepen 
dente das divisões administrativas. 

AGLOMERAÇÃO - Compreende a cidade de São Paulo e seus arrabaldes, inde

pendente de seus limites administrativos. 

PERIFERIA - Espaço contíguo ao principal nucleo urbano e em torno dele, 

derivado de sua expansao. 

ARRABALDES - Formados pelos espaços entre as cidades e o campo, além 

das zonas suburbanas. 

SUBORBIOS - Espaços em torno da cidade de São Paulo, podendo inclusive 

ser constituídos de outras cidades menores, mas constituin

do do ponto de vista geográfico, fração daquela. A área mais 

contígua chama-se zona suburbana e a mais afastada, locali

dade suburbana. 

CIDADE-SATELITE - Localidade-sede de município que, apesar de próxima e 

sob a influência de um grande centro, tem meios de vi 

da próprios. 

CIDADE-DORMITÓRIO Localidade-sede de município cuja maior parte de 

sua população ativa se desloca para trabalhar em ou 
tras localidades. 

"TRIÂNGULO" - Ãrea formada pelas ruas Direita, São Bento e 15 de Novem

bro, antigo centro do comércio varejista, dos negócios e 

das atividades bancárias da cidade de São Paulo. Próximo' 

ficava o centro administrativo (Pátio do Colégio) 

ÃREA CENTRAL - Ãrea comercial e de negócios expandida a partir do "Tri

ângulo". Chamamos a porção mais tradicional deste de Ce~ 

tro e as porçoes em seu redor de periferia da Ãrea Cen -

tral. 

SUBCENTROS COMERCIAIS - Porções formadas por forte concentração comerei 

al, localizadas em diver~os pontos da cidade de 

São Paulo ou nas demais localidades da Região.A 
Ãrea Central corresponde ao Centro Comercial, ' 

também chamado de Zona Central de Comércio. 
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CENTRO HISTÓRICO - Divisão da EMPLASA, na qual foram incluídos os sub

distritos que tiveram suas populações diminuídas no 
decênio 1960-70. Não concordamos com esta divisão; 

só a utilizamos porque os dados estatísticos da Pes 
quisa O/D - 1977 foram assim apresentados. 

CENTRO EXPANDIDO - Também divisão usada pela EMPLASA, considerando os 
subdistritos que, próximos da Ãrea Central, mais 

cresceram no decênio 1960-70. Também não concorda -
mos com esta divisão. Entre os problemas surgidos ' 

com ela está o da inclusão da Lapa e de Pinheiros ' 
nesta zona, impossibilitando seu estudo como subcen 

tros. 

"CORE" - Principal área da Região no tocante a sua vida econômica e so 
eia!, semelhante ao que os americanos chamam de CBD (Central 

Business District). 

CENTRO INDUSTRIAL - g o complemento industrial de um núcleo urbano. 

CCOMPLEXO INDUSTRIAL - Ãrea de grande concentração industrial. E o caso 
da cidade de São Paulo e arredores. 



BIBLIOGRAFIA 

"A" 

AB'SABER,AZIZ NACIB - "O Sítio Urbano de São Paulo" in A Cidade de São 

Paulo-Estudos de Geografia Urbana-vol.1-cap.V -
Ed.Nacional - São Paulo - 1958. 

ABRAMS,CHARLES - "O Uso da Terra nas Cidades" in A Urbanização da Huma 

nidade - Ed.Zahar - Rio de Janeiro - 1972. 

-215 

ABREU,ADILSON AVANCI - "As Funções Urbanas da Zona do Mercado Central de 

São Paulo" in BG 211 - IBGE - Rio de Janeiro -
1969. 

ALEXANDER,JOHN W.; ULLMANN,EDWARD; DACEY,MICHAEL F.; TROTIER,LOUIS; CAR

RlbRE,FRANÇOISE e PINCHEMEL,PHILIPPE - "Classificação Funcional das Cida 

des" in Textos Básicos n9 2 - IPG 

H - Rio de Janeiro - 1969. 

ALEXANDER,JOHN W. - "El Concepto Básico-No Básico de las Funciones Econó 

micas Urbanas" in Textos Básicos 2 - IPGH - Rio de ' 
Janeiro - 1969. 

ALMEIDA,FERNANDO F.M.de -"O Planalto Paulistano" in A Cidade de São Pau

lo-Estudos de Geografia Urbana-vol.1-cap.IV 

Ed.Nacional - São Paulo - 1958. 

ARAUJO FILHO,J.R.de - "A População Paulistana" in A Cidade de São Paulo

Estudos de Geografia Urbana-vol.2-cap.IV - Ed.Na -

cional - São Paulo - 1958. 

ARAUJO,ALOfSIO BARBOSA de - Aspestos Fiscais das Áreas Metropolitanas-S~ 

rie Monografia n9 15 - IPEA - Rio de Janeiro 

- 1974. 

AZEVEDO,AROLDO de - "São Paulo,Cidade Trimilionária" in A Cidade de São 

Paulo-vol.1-cap.I - Ed.Nacional - São Paulo - 1958. 

- "Itaquera e Poá, Subúrbios Residenciais" in A Cidade 

de São Paulo-vol.IV-cap.IV - Ed.Nacional - São Paulo 

- 1958. 
- "São Paulo: Da Vila Quinhentista à Metrópole Regio -

nal" in BPG n9 39 - São Paulo - 1961. 

"B" 

BARAT,JO~ - Estrutura Metropolitana e Sistema de Transportes. Estudo 

do Caso do Rio de Janeiro - Série Monográfica N9 20 -



-216 

IPEA - Rio de Janeiro - 1975. 

-"Notas Sobre o Planeiamento Urbano no Brasil" in Rev.Bras. 
de Economia-vol.28 - São Paulo - 1974. 

- Política de desenvolvimento Urbano: Aspectos Metropolita
nos e Locais - Série Monográfica n9 22 - IPEA - Rio de Ja 
neiro - 1976. 

- A Evolução dos Transportes no Brasil - IBGE - Rio de Ja -
neiro - 1978. 

BEAU.JEU-GARNIER,JACQUELINE -"Geografia da Populaç-:u"- Ed.N:ic1on<ll/lJSP -

São Paulo - 1971. 

BECKER,OLGA Mª SCHILD e OLIVEIRA,ZULEIKA L.C. - "Proposição Metodológica 

p/Análise dos Diferenci

ais entre Migrantes e N! 

tivos nas Ãreas Metropo
litanas do Sudeste" in R 
BG n9 2-ano 37 - IBGE -
Rio de Janeiro - 1975 

BELOCH,EDITH GAMA; PEREIRA,MARIA CRISTINA LIMA V. e RENNÔ,NINA DE THER~ 
SA PEREIRA - "Os Processos de Organização Espacial da Cidade" in BG n9 

249-ano 34 - IBGE - Rio de Janeiro - 1976. 

BERNARDES,LYSIA M.C. - "Hierarquia Urbana e Polarização no Brasil" in ' 
Simp6sio de Geografia Urbana - IPGH - Rio de Ja
neiro - 1968. 

"Interligação dos Núcleos Populacionais" in BG ' 
N9 210-ano 28 - IBGE - Rio de Janeiro - 1969. 

BERRY,BRIAN J.L. - "Abordagens à Análise Regional-Uma Síntese" in Textos 
Básicos 3 - IPGH - Rio de Janeiro - 1969. 

- "Cidades como Sistemas dentro de Sistemas de Cidades" 

in Urbanização e Regionalização - IBGE - Rio de Janei 

ro - 1975. 

- Geografia de los Centros de Mercado Y Distribucion al 
por Menor - Ed.Vicens/Vives - Barcelona - 1971. 

- "Fronteiras de Pesquisa da Geografia Urbana" in Estu

dos de Urbanização - Pioneira - São Paulo - 1976. 

BONETTI,ELISEO - "Algumas Considerações sobre os Conceitos de Espaço e 
de Paisagem Econômica" in BG n9 186-ano 24 - IBGE - Rio 

de Janeiro - 1965. 
- "A Teoria das Localidades Centrais" in Centralidade e ' 

Regionalização-Textos Básicos 1 - IPGH - Rio de Janeiro 

- 1968. 



-217 

B'BUDEVILLE,JACQUE_s.Âl. - "Desenvolvimento Polarizado e Planejamento Regi~ 
nal" in BG n9 237 - IBGE - Rio de Janeiro - 1973. 

BROWN,LAWRENCE A. e HOLMES,JOHN -"Delimitação de Regiões Funcionais, No

dais e Hierarquias por uma Medida de ' 
Distância Funcional" in Urbanização e 

Regionalização - IBGE - Rio de Janeiro 
- 1975. 

BLUMENFELD,HANS - "A Métropole Moderna" in Cidades-A Urbanização da Huma 

nidade - Ed.Zahar - Rio de Janeiro - 1972. 

BUCHANAN,COLIN D. - El Tráfico en las Ciudades - Ed.Tecnos - 1973. 

"C" 

CAMARGO,CANDIDO P.F. e OUTROS - São Paulo 1975 - Crescimento e Pobreza -

Ed.Loyola - São Paulo - 1975. 

CARDOSO FERNANDO H. - "São Paulo e seus Problemas Sociais" in caderno 14 

- CEBRAP - São Paulo - 1973. 

- "Considerações sobre o Desenvolvimento de São Pau
lo: Cultura e Participação" in Caderno 14 - CEBRAP 
- São Paulo - 1973. 

CARRil:RE,F. e PINCHEMEL,PHILIPPE - "Funções Banais e Específicas" in Te~ 

tos Básicos 2 - IPGH - Rio de Janeiro 

- 1969. 

CHARDONNET,JEAN - "Os Grandes Tipos de Complexos Industriais" in BG n9 ' 

185-ano 24 - IBGE - Rio de Janeiro - 1965. 

CHESNAIS ,MICHEL - "Geographie Des Transports Est Analyse Régionale" in L' 
Espace Géographique n9 3 - Paris - 1975. 

CHIAPPA,E. ;PELLIZZI,G. e BALZANI,V. - "Risultati de una Indagine sulle ' 
Radiale Esterne a Milano" in La S

trade - aprile 1969 - Milão. 

CHUDACOFF,HOWARD P. - A Evolução da Sociedade Urbana - Ed.Zahar - Rio de 

Janeiro - 1977. 

CLAVAL,PAUL - "La Teoria de Los Lugares Centrales" in Centralidade-Regi~ 

nalização-Textos Básicos 1 - IPGH - Rio de Janeiro - 1968. 

CLERICE.AUGUSTO - "I Transporti Pubblici Urbani" in Le Strade - Milão -
Aprile 1968. 

COPSTEIN,GISELA - "As Necessidades Urbanas Mínimas" in BG n9 246 - IBGE 

- Rio de Janeiro - 1975. 



-218 
CORREA,ROBERTO LOBATO - "Os Estudos de Redes Urbanas no Brasil até 1965" 

-~ Simpósio de Geografia Urbana - IPGH - Rio de 
Janeiro - 1968. 

- "Contribuição ao Estudo do Papel Dirigente das' 

Metrópoles Brasileiras" in RBG n9 2 - IBGE - Rio 
de Janeiro - 1968. 

- "Estudo das Relações entre Cidade e Região" in 
RBG n9 1 - IBGE - Rio de Janeiro - 1969. 

- "Uma Definição Estatística da Hierarquia Urbana" 
in RBG n9 3 - IBGE - Rio de Janeiro - 1972. 

- "Circulação Intermunicipal de ônibus e Sistemas 

de Localidades Centrais: Um Teste" in BG n9 246 

IBGE - Rio de Janeiro - 1975. 

COSTA,EMILIA VIOTTI - "Cotia e Itapecerica da Serra. Subúrbios Agrícolas" 

in A Cidade de São Paulo-Estudos de Geografia Urb~ 

na-vol.4-cap.III - Ed.Nacional - São Paulo - 1958. 

"D" 

DAVIDOVICH,FANY RACHEL - "Relações da Indústria com o Espaço Geográfico" 

in BG n9 216 - IBGE - Rio de Janeiro - 1970. 

DAVIDOVICH,FANY R. e LIMA.OLGA M.B. - "Contribuição ao Estudo de Aglom~ 

raçoes Urbanas no Brasil" in RBG 

n9 2 - IBGE - Rio de Janeiro -
1975. 

DAVIS,KINGSLEY - "A Urbanização da Humanidade" in Cidades-A Urbanização 

da Humanidade - Ed.Zahar - Rio de Janeiro - 1972. 

DEAN,WARREN - A Indsutrialização de São Paulo - E<l.USP - São Paulo - 1971 

DELORENZO NETO.A. - O Município da Cap . ~ al de São Paulo e a Região Metro 

politana - Ed.Fac.M.C.Econ.Adm. - Osasco - 1967. 

DERRUAU,MAX - Geografia Humana II - Ed.Presença - Lisboa - 1973. 

DIVERSOS.PINHEIROS - Estudo Geográfico de um Bairro Paulistano - Ed.Usp 

- São Paulo - 1963. 

DOLFUSS,OLIVER - A Análise Geográfica - Ed.Européia - São Paulo - 1973. 

DUARTE,HAIDINE DA SILVA B. - "A Cidade do Rio de Janeiro: Descentraliza

ção das Atividades Terciárias.Os Centros 

funcionais" in RBG n9 1 - IBGE - Rio de J ;!

neiro - 1974. 

DYCKMAN,JOHN W. - "O Transporte Urbano" in A Urbanização da Humanidade -

Ed.Zahar - Rio de Janeiro - 1972. 



-219 

DULLES, JOHN W.FOSTER - Anarquistas e Comunistas no Brasil - Ed.Nova ' 

Fronteira - Rio de Janeiro - 1977. 

DZIEWONSKI,K.;LESZCZYCKI,S. e OTREMBA E. e WRÕBEL,A. -"Examen de Concep

tos Y Teorias de ' 

RegionalizaciÓn" in 

Centralidade-Regia/ 

nalidade-Textos Bá

sicos n9 1 - IPGH -

Rio de Janeiro -
1968. 

"E" 

ECKBO,GARRET - "O Paisagismo nas Grandes Metrópoles" in Geografia e Pla

nejamento 24 - Ed.USP - São Paulo - 1977. 

"F" 

FAISSOL,SPERIDIÃO "As Grandes Cidades Brasileiras" in RBG n9 4 - Rio ' 

de Janeiro - 1970. 

-"Tipologia de Cidades e Regionalização do Desenvolvi

mento Econômico: Um Modêlo de Organização Espacial ' 

do Brasil" in BG n9 223 - IBGE - Rio de Janeiro 
1971. 

- "Regiões Nodais/Funcionais: Alguns Comentários Concei 

tuais e Metodológicos" .!.!! RBG n9 1 - IBGE - Rio de Ja 

neiro - 1973. 

- "O Sistema Urbano Brasileiro: Urna Análise e Interpr~ 
tação para fins de Planejamento" in RBG n9 4 - IBGE 

- Rio de Janeiro - 1973. 

- "A Organização Espacial do Sistema Urbano Brasileiro 

Relações entre a Estrutura das Cidades e as Relações 
entre Elas" in RBG n9 3 - IBGE - Rio de Janeiro - 1974 

FAISSOL,S.; GALVÃO,M. e GEIGER,PEDRO P. - "Estudos Urbanos-Regionais na~ 
rea de Influência do Recife" in 

RBG n9 1 - IBGE - Rio de Janei

ro - 1975. 

FAUSTO,BORIS - Trabalho Urbano e Conflito Social - Ed.Difel - Rio de Ja

neiro - 1976 

FERRARI,CELSO - Curso de Planejamento Municipal Integrado - Ed.Pioneira 

- São Paulo - 1977. 



-220 

FERRAZ,Josn C.F. - "Concentração Urbana Metropolitana" in Geografia e 
Planejamento 25 - USP - São Paulo - 1976. 

FONTENELLA,GIUSEPPE - "Gli Studi sui Fenomeni a Monte del Problema Della 
Realizzazione di Conveniente Servizi de Transporto" 

in Le Strade - N9 11 - 1970 - Milão. 

"G" 

GALVÃO,MARfLIA V. ;FAISSOL,SPIRIDIÃO; LIMA, OLGA M.B. e ALMEIDA,ELISA MA
RIA Josn M. DA - "Areas de Pesquisa Para Determinação de Ãreas Metropol_! 

tanas" in RBG n9 4 - IBGE - Rio de Janeiro - 1969. 

GARNER,B.J. - "Modelo de Geografia Urbana e Localização de Povoações" in 
Modelos Sócio-Econômicos em Geografia - USP - São Paulo -
1975. 

GEIGER.PEDRO PINCHAS - "A Divisão de Geografia do Estado da Guanabara 

(Brasil) e a Pesquisa Sobre Mobilidade da Popula
ção" in Simpósio de Geografia Urbana - IPGH - Rio 
de Janeiro - 1968. 

- "Regionalização" in RBG n9 1 - IBGE - Rio de Janei 
ro - 1969. 

"O Espaço mais Desenvolvido do Brasil" in BG n9 ' 
231 - IBGE - Rio de Janeiro - 1972. 

- "Diretrizes e Prioridades em Pesquisas Urbanas" in 
RBG n9 1 - IBGE - Rio de Janeiro - 1973. 

- "Refelxões sobre a Regionalização" in Simpósio R~ 
novaçao de Geografia - AGB - Rio de Janeiro - 1973 

GEHLEN,IEGLE - "Significado do Fluxo de Passageiros na Vida de Relação" ' 
in BG n9 222 - IBGE - Rio de Janeiro - 1971. 

GEORGE.PIERRE - Geografia Urbana - Ed.Ariel - Barcelona - 1964. 

- "Reflexões sobre a Noção de Região em Geografia e sua A
plicação" in BPG n9 45 - IBGE - São Paulo - 1968. 

- "Aire Metropolitaine,Conurbation ou Region Industrialle? 
Le Cas de São Paulo" in Geografia das Industrias 2 - USP 
- São Paulo - 1969. 

Os Métodos da Geografia - Ed.Européia - São Paulo - 1972. 

GOLDENSTEIN,LEA e ROSSINI.ROSA E.- "O Bairro Indsutrial do Jaguarê" in 
BPG n9 47 - São Paulo - 1972. 

GONÇALVES, VERGNIAUD C. - O Automóvel no Brasil - Ed. do Automóvel - São 
Paulo - 1966 

- História do ônibus - Ass.Empres. - São Paulo -
1976. 

GOTTMANN,JEAN - "A Dinâmica das Grandes Cidades" in BG n9 251 - IBGE -
Rio de Janeiro - 1976. 

GRIGG,DAVID - "Regiões, Modelos r Classes" in Modelos Integrados em Geo 
grafia - Ed. USP - São Paulo - 1974. 



-221 

GUIMARÃES, OLMÃRIA - O Papel das Feiras-Livres no Abastecimento da Cida 
de de São Paulo - Ed.USP - São Paulo - 1969. 

"H" 

HAGGET,PETER - "Modelos de Rede em Geografia" in Modelos Integrados em ' 

Geografia - Ed.Usp - São Paulo - 1974. 

HAGGET,P. e CHORLEY,R.J. - "Modelos, Paradigmas e a Nova Geografia" in 

Modelos Integrados em Geografia - Ed. USP -
São Paulo - 1974. 

HAMILTON F.E. - "Modelos de Localização Industrial" in Modelos Sócio-E 
conômicos em Geografia - Ed.Usp - São Paulo - 1975. 

HANSEN,NILES M.-"Teoria dos Polos de Desenvolvimento em um Contexto Re

gional" in Urbanização e Regionalização - IBGE - Rio de 
Janeiro - 1975. 

HARRIS,CHAUNCY D. - "Métodos de Investigaciôn en Regionalización Econó
mica" in Textos Básicos 1 - IPGH - Rio de Janeiro -
1968. 

HARTSHORNE,RICHARD - "Questões sobre a Natureza da Geografia" in Textos 
Básicos n9 4 - IPGH - Rio de Janeiro - 1969. 

HAUSER,PHILIP M. - "Urbanização: Vista Geral" in Estudos de Urbanização 

- Ed.Pioneira - São Paulo - 1976. 

HOLLINGSHEAD,A.B. - "Organização Ecológoca" in Estudos de Ecologia Huma 

na - Ed.Martins - São Paulo - 1970. 

HOOVER,Edgar M. e VERNON,RAYMOND - "Aspectos Econômicos da Pesquisa Ur...: 

bana" in Estudos de Urbanização - Ed. 
Pioneira - São Paulo - 1976. 

HOYT,HOMER - "Centralização e Descentralização Urbanas" in Estudos de E 

cologia Humana - Ed.Martins - São Paulo - 1970. 

li J" 

JAMES,PRESTON O. - "A Estrutura Conceitual da Geografia" in BG N9 199 -

IBGE - Rio de Janeiro - 1967. 

JUHNKE,KLAUS J. - A Eficiência das Ferrovias no Transporte Metropolit~ 

no - Ed.Blucher/USP - São Paulo - 1968 

JUILLARD, Etienne -"A Região: Tentativa de Definição" in BG n9 185 -

IBGE - Rio de Janeiro - 1965. 



"K" 

KAYSER,BERNARDO 

"L" 

-222 

"A Região como Objeto de Estudo da Geografia" in A Geo 
grafia Ativa - USP - São Paulo - 1966. 

LABASSE,JEAN - "A Procura de um Quadro Regional" in BG n9 199 - IBGE -
Rio de Janeiro - 1967. 

LACOSTE,YVES - Geografia do Subdesenvolvimento - Ed.Difel - São Paulo -
1975. 

LAMPARD,EIRtl E. - "Aspectos Históricos da Urbanização" in Estudos de Ur
banização - Ed.Pioneira - São Paulo - 1976. 

·L~ RlCHARD - O Sistema Viário da Cidade de São Paulo em 
suas Relações com o Sítio Urbano-Geografia 
Urbana 2 - USP - São Paulo - 1969. 

- "A Organização Urbana do Estado de São Pau
lo Analisada pela Circulação de ônibus ln -
termunicipais" in BG n9 219 - IBGE - Rio de 
Janeiro·- 1970. 

- A Estruturação da Grande São Paulo-Estudo ' 
de Geografia Urbana - IBGE - Rio de Janeiro 
- 1971. 

- "O Sistema Viário da Aglomeração Paulistana 
-Apreciação Geográfica da Situação Atual" 
in RBG - IBGE - São Paulo - 1971. 

LASUEN,J.R. - "Generalização em Torno da Noção de Pólo de Crescimento" 
in BG n9 238 - IBGE - Rio de Janeiro - 1974. 

- "A Respeito de Pólos de Crescimento" in Urbanização e RegiQ_ 
nalização - IBGE - Rio de Janeiro - 1975. 

LIBAULT,ANDR~ "Os Quatro Níveis da Pesquisa Geográfica" in Métodos em ' 
Questão 1 - USP - São Paulo - 1971. 

LIMA FILHO,ALBERTO DE OLIVEIRA - Distribuição Espacial do Comércio Vare
jista da Grande São Paulo - USP - São · 

Paulo - 1975. 

LINDGREN,C.ERNESTO S. - "Interação entre Bairros em Selecionados Grupos 
de Bairros na Cidade do Rio de Janeiro" in BG ' 
n9 251 - IBGE - Rio de Janeiro - 1976. 

LODDER,CELSIUS A. - Distribuição de Renda nas Ãreas Metropolitanas - IPEA 
- Rio de Janeiro - 1976. 



-223 

"M" 

MAMIGONIAN,ARMEM - "O Processo de Industrialização em São Paulo" in BPG 
n9 50 - IBGE - São Paulo - 1976. 

- ''Localização Industrial no Brasil (Notas Metodológi
cas e Exemplos)" in BPG n9 51 - São Paulo -=- 1976. 

MARCfLIO,MARIA LUIZA - A Cidade de São Paulo-Povoamento e População 1750 
-1850 - Ed.Pioneira/USP - São Paulo - 1974. 

MARQUES,MOACYR - "A Rede de Transporte Terrestres e os Comportamentos do 
Relevo Paulista" in Geografia e Planejamento - USP -
São Paulo - 1975. 

MATOS,ODILON NOGUEIRA DE - "São Paulo no Século XIX" in A Cidade de São 
Paulo-Estudos de Geografia Urbana-vol.2 - cap. 
II Ed.Nacional - São Paulo - 1958. 

MATTOS, DIRCEU LINO DE -"O Parqu.e Industrial Paulistano" in A Cidade de 
São Paulo-Estudos de Geografia Urbana-vol.3-cap. 
I - Ed.Nacional - São Paulo - 1958. 

MAYER,HAROLD M.-"Perspectiva da Geografia Urbana" in Estudos de Urbaniza 
ção - Ed.Pioneira - São Paulo - 1976. 

McKENZIE,RODERICK D. - "'Dominância' e Organização Mundial" in Estudos ' 
de Ecologia Humana - Ed.Martins 

MENDES,RENATO DA SILVEIRA - "Os Bairros da Zona Norte e os Bairros Ori
entais" in A Cidade de São Paulo-Estudos de 
Geografia Urbana-vol. 3-cap JV e V-Ed. Nacional 
- São Paulo - 1958. 

- "Notas sobre Alguns Dados Demográficos da ' 
Cidade de São Paulo" in Geografia Urbana n9 

4 - USP - São Paulo - 1969. 

MONBEIG,PIERRE - Novos Estudos de Geografia Humana Brasileira - Ed.Difu 
sao - São Paulo - 1957. 

MORRIS,FRED B.-"A Geografia Social no Rio de Janeiro" in RBG - IBGE -
Rio de Janeiro - 1973. 

MORRIS,R.M. - Sociologia Urbana - Ed.Zahar - Rio de Janeiro - 1972. 

MOURÃO,FERNANDO A.A. - "Critérios Sociais e Sociológicos Relacionados 
com o Lazer e a Recreação" in Geografia Urbana 18 

-USP - São Paulo - 1975. 
"Do Centro Histórico ao Ponto de Encontro" in Geo 
grafia Urbana 16 - USP - Sâo Paulo - 1976. 

" MULLER,N.L. - "A Ãrea Central da Cidade" in A Cidade de São Paulo-Estudos 
de Geografia Urbana-vol.3-cap.III - Ed.Nacional - São Paulo 
- 1958. 



"N" 

-224 

- "Situação Atual e Renovação Metodológica dos Estudos de 

Geografia Urbana no Brasil"-separata da RG n9 70 - IPGH 
Rio de Janeiro - 1969. 

- "Evolução E Estado Atual nos Estudos de Geografia Urbana 
no Brasil" in BG n9 209 - IBGE - Rio de Janeiro - 1969. 

NASCIMENTO,BENEDITO H. - Formação da Indústria Automobilística Brasilei

ra - USP - Sâo Paulo - 1976. 

NEVES,GERVÃSIO R. e ABRANTES,VANIA A. - "Regiões Polarizadas e Homogêne

as" in BG n9 198 - IBGE - Rio de 

Janeiro - 1967. 

NEVES,GERVÃSIO R. - "Contribuição ao Estudo da Rede Urbana do Rio Grande 

do Sul" in BG n9 222 - IBGE - Rio de Janeiro - 1971. 

"O" 

OLSSON,GUNNAR - "Sistemas de Localidades Centrais,Integração Espacial e 

Processos Estocásticos" in Urbanização e Regionalização 

- IBGE - Rio de Janeiro - 1975. 

"P" 

PASCHETTO,ALBERTO - "Viabilitá e Transporti Nell"Asseto Territoriale del 

Piemonte e della Valle d'Aosta~ i Transporti Urbani" 

in Le Strade n9 7 - Milão - 1973. 

PASTORINO,STEFANO - "La Circolazione Veicolare di Milano ai Margini del 

Centro Storico" in Le Strade n9 12 - Milão - 1968. 

- "II Movimento Dei Veicole e Delle Persone Nella Cit 

tá di Milano" in Le Strade - Milano - 1971. 

PASTORINO,LUIZ A. - O Problema das Enchentes na Região de São Paulo 
cad. de Ciências da Terra n9 19 - USP - São Paulo -

1971. 

PAVIANI,ALDO e FERREIRAIGNEZ C.B. - "Cidades Satélites: Organização do E~ 
paço Urbano no Distrito Federal" in 

BG n9 242 - IBGE - Rio de Janeiro -

1974. 

PENTEADO,ANTONIO R. - "Os Subúrbios de São Paulo e suas Funções" in A Ci 
dade de São Paulo-Estudos de Geografia Urbana-vol. 

4-cap.I - Ed.Nacional - São Paulo - 1958. 



-225 

PENTEADO.ANTONIO R. e PETRONE, PASQUALE - "São Caetano do Sul e Osasco-· 

Suburbios Industriais" in A 
Cidade de São Paulo-Estudos de 
Geografia Urbana-vol.4-cap.II
Ed.Nacional - São Paulo - 1958. 

PEREIRA,RUBENS DE MATTOS; DAVIDOVICH,FANY RACHEL; GEIGER,PEDRO P. e COR
REA,ROBERTO LOBATO - "Estudos Básicos para Definição de Polos de Desen

volvimento no Brasil" in RBG n9 1 - IBGE - Rio de 
Janeiro - 1967 

PEREIRA,JOS~ C. - A Estrutura e a Expansão da Indústria em São Paulo -
Ed.Nacional - São Paulo - 1967. 

PERROUX,FRANÇOIS "O Conceito de Pólo de Desenvolvimento" in Urbaniza
ção e Regionalização - IBGE - Rio de Janeiro - 1975. 

PETRONE,PASQUALE - "O Homem Paulista" in BPG n9 23 - São Paulo - 1956. 
- "São Paulo no Século XX" in A Cidade de São Paulo-Es 

tudos de Geografia Urbana-vol. 2-cap.III-Ed.Nacional 
- São Paulo - 1958. 

- As Mudanças Recentes da Organização do Espaço Econô-
mico do Estado de São Paulo - Caderno de Ciências da 
Terra N9 20 - USP - São Paulo - 1972. 

PIERSON,DONALD - Estudos de Ecologia Humana - Ed.Martins - São Paulo -
1970. 

PINTO,E.SOARES - "Problemas da Mão-de-obra Citadina" in Urbanização e Sub 
desenvolvimento - Ed.Zahar - Rio de Janeiro - 1973. 

- "Industrialização na América Latina" in Urbanização e 
Desenvolvimento - Ed.Zahar - Rio de Janeiro - 1973 

PONTES,BEATRIZ M.S. - "Os Centros Industriais do Estado de São Paulo" 
in BPG n9 40 - AGB - São Paulo - 1974. 

PRADO JUNIOR.CAIO - Evolução Política do Brasil - Ed.Brasiliense - São 
Paulo - 1977. 

"R" 

RATTNER,HENRIQUE - Planejamento Urbano e Regional - Ed.Nacional - São 
Paulo - 1974. 

REIS FILHO,NESTOR G. - Evolução Urbana do Brasil - Ed.Pioneira/USP -

São Paulo - 1968. 

ROCHA.ROBERTO V.M.DA -"Subsídios ã Regionalização eClassificação Funci~ 
nal das Cidades-Estudo do Casõ do Estado de São ' 
Paulo" in RBG n9 3 - IBGE - Rio de Janeiro - 1974. 

-"Padrões de Localização Industrial e o Planejamen
to Regional" in RBG n9 1 - IBGE - Rio de Janeiro -
1975. 



-226 
ROCHEFORT,MICHEL - "Um Método de Pesquisas das Funções Características 

"S" 

de uma Metrópole Regional" in BG n9 198 - IBGE - Rio 
de Janeiro - 1967. 

SAMPAIO,SILVIA S. - "Considerações em Torno da Geografia Industrial: Te~ 

ria, Métodos e Uma Npva técnica de Mensuração da Ati 
vidade Fabril" in RBG n9 1 - ano 37 - Rio de Janeiro 
- 1975. 

SANTOS,ELINA O. - "Tietê, O Rio de São Paulo" in A Cidade de São Paulo

Estudos de Geografia Urbana-vol.1-cap.II - Ed.Nacio -

nal - São Paulo - 1958. 

SCHNORE,LEO F. - "Sobre a Estrutura Espacial das Cidades nas Duas Améri

cas" in Estudos de Urbanização - Ed.Pioneira - São Pau

lo - 1976. 

SEMPLE,R.K. e GAUTHIER,H.L. - " A Identificação dos Polos de Desenvolvi

mento no Espaço Geográfico-O Caso de São ' 

Paulo,Brasil" in Métodos em Questão n9 3 -

USP - São Paulo - 1971. 

SEN,LALITA - "Planejamento de Transporte e Análise da Rede-Um Conjunto ' 

de Módulos Espaciais" in BG n9 223 - IBGE - Rio de Janeiro 

- 1971. 

SETTI,DI GIORGIO - "Analisi Della Mobilitâ Nelle Aree Urbane" in Le Stra 

de - Milão - 1975. 

SIDDALL,WILLIAN R.-"Proporção entre o Comércio Atacadista-Varejista como 
!ndice de Centralidade Urbana" in BG n9 208 - IBGE -

Rio de Janeiro. 

SILVA.ARMANDO C. - "Notas Sobre o Método Científico e a Observação em ' 

Geografia" in Mêtos em Questão 2 - USP - São Paulo 

- 1971. 
- "Características do Espaço Econômico Industrial" in 

AGB - São Paulo - 1973. 

- "Desenvolvimento Industrial e Geografia in BPG n9 49 

- AGB - São Paulo - 1974 

SILVA.JORGE X. - "Renovação da Geografia no Brasil" in Simpósio da Renova 

ção da Geografia - AGB - Rio de Janeiro - 1973. 

SILVA ,RAUL DE A. - "São Paulo nos Tempos Coloniais" il'!_ A Cidade de São 

Paulo-vol.2-cap.I - Ed.Nacional - São Paulo - 1958. 



-227 
SILVA, ANTONIO F.DA - " O Centro Funcional de Madureira" in BG n9 242 -

IBGE - Rio de Janeiro - 1974. 

(s_ INGER , pl\l:J L -tes~nvolvimento Econômico e Evolução Urbana - Ed.Nacional 
- Sao Paulo - 1974. 

- Economia Política da Urbanização - Ed.Brasiliense - São ' 

Paulo - 1973. 

-"Urbanização e Desenvolvimento: O Caso de São Paulo" in Cad. 

n9 14 - Cultura e Participação na Cidade de São Paulo - CE 

BRAP - São Paulo - 1973. 

SJOBERG,GIDEON - "Origem e Evolução das Cidades" in Cidades-Urbanização 

da Humanidade - Ed.Zahar - Rio de Janeiro - 1972. 

- "Cidades em Desenvolvimento e Cidades das Sociedades ln 

dustriais: Análise Pluricultural" in Estudosde Urbaniza 

ção - Ed.Pioneira - São Paulo - 1976. 

"Teoria e Pesquisa em Sociologia Urbana" in Estudos de 

Urbanização - Ed.Pioneira - São Paulo - 1973. 

SOARES,MARIA T.S. - "Critério de Delimitação de Ãreas Metropolitanas e 

A Possibilidade de sua aplicação no Brasil" in Sim

pósio de Geografia Urbana - IPGH - Rio de Janeiro -

1966. 

- "A Organização Ir.terna das Cidades Brasileiras segund 

seu Estágio de Desenvolvimento" in BG n9 203 - IBGE -

Rio de Janeiro - 1968. 

SOUZA,M:_ ADl:LIA A. de - "Regionalização : Tema Geográfico e Político-O ca 

so Paulista" in BPG n9 50 IBGE - Rio de Janeiro 

- 1976. 

SPINDEL,CHEJWA R. - "Disponibilidade e Aproveitamento dos Recursos Huma

nos do Estado de São ·Paulo e da Região Metropolitana" 

in Caderno 15 - CEBRAP - São Paulo - 1973. 

STIÊL,WAL~i.0c. - História dos Transportes Coletivos em São Paulo - USP 

- São Paulo - 1978& 

"T" 

TEIXEIRA,MARLENE P.V. - "A Rede Fluminense de Localidades Centrais (Um 

Estudo com Base na Circulação Intermunicipal de 

ônibus)" in RBG n9 3 - IBGE - Rio de Janeiro -

1972. 

- "Padrões de Ligações e Sistema Urbano: Uma anális 

Aplicada aos Estados da Guanabara e o Rio de Jane 

ro" in RBG n9 3 - IBGE - Rio de Janeiro - 1975. 



THOMAS, EDWI N N. - "Em Direção a um Modelo Ampliado de Local idade Cen ·

tral" in BG n9 227 - IBGE - Rio de Janeiro - 1972. 

-228 

TOLOSA.HAMILTON C. - "Pólos de Crescimento: Teoria e Política Econômica" 
in Planejamento Regional: Métodos e Aplicação ao : ' 

Caso Brasileiro - série Monográfica n9 8 - IPEA -
Rio de Janeiro - 1974 

"U" 

ULLMANN,EDWARD L.Y DACEY,MICHAEL F. - "El Metodo de las Necesidades Mí

nimas en El Studio de La Base Eco 
nómica Urbana" in Textos Básicos 
2 - IPGH - Rio de Janeiro - 1969. 

"W" 

WILHEIM,JORGE - São Paulo - Metrópole 65 - Ed.Difusão - São Paulo - 1965. 

- Urbanismo no Subdesenvolvimento - Ed.Saga - Rio de Janei 

ro - 1969. 

WINGO,LOWDON - Transporte Y Suelo Urbano - Ed.Oykos/Tau - Barcelona - 1972. 

WIRTh, LOUIS - "Âmbito e Problemas da Comunidade" in Estudos de Ecologia 
Humana - Ed.Martins - São Paulo - 1970. 



-229 

PESQUISAS E ESTUDOS 

VOCI,ANTONIO LE e RUDOLFFER,BRUNO - O Transporte Coletivo na Cidade de 

São Paulo - Pref .Munic.S.Paulo -
São Paulo - 1943. 

SAGMAC - Pesquisa da Estrutura Urbana da Aglomeração Paulista - Pref. do 
Munic.de São Paulo - 1957. 

Pesquisa METRO - 1967-68 

PUB-PLANO URBAN!STICO BÁSICO DE SÃO PAULO - Circulação e Transportes

vol. 4. 

PMDI - PLANO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO. 

SOTEPLAN - Diagnóstico Definitivo - Vol. e III. 

PAITT - PROGRAMA DE AÇÃO IMEDIATA DE TRANSPORTE E TRÁFEGO. 

EMPLASA - Pesquisa O/D - 1977 - Resultados Preliminares. 

REVISTAS 

"Já Há Um Consenso no Mundo - Transportes Públicos' in Engenharia Civil -

N9 22 - ano II - nov/1976. 

"Um Maratona Cotidiana - Transporte Urbano" in Veja - Ed.Abril - N9 426 

nov/1976. 

"Transporte Público, A Opção Urgente" in Visão n9 50 - Março/1977. 

"Ciclovia: O Difícil Caminho do Transporte sem Verba" in Banas - n9 1154 

- jun/ 197 7. 

"Era da; Transportes de Massa - P & D n9 50 ano 5 - Rio de Janeiro - Jul/ 

1977. 



JORNAIS 

Notícias, Reportagens e Artigos Diversos; 

"O Estado de S.Paulo" 

"A Folha de São Paulo" 

"A Folha da Tarde" 

"Shopping News" 

OUTRAS PUBLICAÇÕES 

Recenseamento Escolar de 1920 - Sem Especificação. 

Recenseamento 1920 - IBGE 

-230 

Recenseamento Escolar de 1934 - Secretária de Educação e Saúde Pública 

do Estado de São Paulo. 

Censo Escolar do Brasil - 1964 - Sem Especificação. 

Censo Comercial - 1970 - IBGE. 

Censo de Serviços - 1970 - IBGE. 

Censo Industrial - 1970 - IBGE. 

Censo Demográfico - 1970 - IBGE. 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 1971/72 - IBGE. 

Política Habitacional do Estado de São Paulo - 1976. 

Anuário Estatístico do Brasil - 1976 - IBGE. 

Indicadores Sociais - 1977 - IBGE. 

Sumário de Dados da Grande São Paulo - 1977 -.· EMPLASA. 

19 Censo Escolar de São Paulo - Secretaria de Educação da Pref.Munic. de 

São Paulo - 1978. 



-231 -

FONTES 

Central de Dados e Referências - Secretaria de Economia e Planejamento 
do Estado de São Paulo. 

CMTC - Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos. 

DEESP - Departamento de Estatísticas do Estado de São Paulo. 

EMPLASA - Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A. 
Secretaria de Estado dos Ne~Ócios Metropolitanos do Estado de 

São Paulo. 

FEPASA - Ferrovia Paulista S/A. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

METRO - Companhia Metropolitana de São Paulo. 

RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A. 



A digitalização deste documento foi possível graças ao investimento do 

Programa de Pós-graduação em Geografia Humana (PPGH-FFLCH-USP) e 

realizada com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Essa ação 

integra as atividades de comemoração dos 50 anos do PPGH no ano de 2021. 

Para mais informações sobre o PPGH e sua história, visite a página do 

programa: http://ppgh.fflch.usp.br/. 

 

http://ppgh.fflch.usp.br/

	ASPECTOS DA MOBILIDADE ESPACIAL DA POPULAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO PAULO (Um Estudo de Circulação numa Paisagem Urbana) 
	ÍNDICE
	1 -INTRODUÇÃO 
	II -METODOLOGIA
	AGRADECIMENTOS
	1 -CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A MOBILIDADE ESPACIAL
	1.1 -Conceituação da Mobilidade Espacial
	1.2 -As Formas da Mobilidade Espacial

	2 -AS CAUSAS DA MOBILIDADE ESPACIAL 
	2.1 -No Mundo 
	2.2 -Na Região Metropolitana da Grande São Paulo 

	3 -MOBILIDADE NAS CIDADES PRÉ-INDUSTRIAIS
	3.1 -No Mundo 
	3.2 -Na Região Metropolitana da Grande São Paulo 

	4 -A REGIÃO EM ESTUDO
	4.1 -Delimitação da Região em Estudo
	4.2 -A Integração dos Espaços Internos da Região em Estudo 
	4.3 -Importância da Região em Estudo 
	4.4 -O Sítio da Região em Estudo 

	5 -A FORMAÇÃO DAS ÁREAS DE ATRAÇÃO E GERAÇÃO DA MOBILIDADE NA REGIÃO 
	5.1 -A Evolução das Funções da Região 
	5.2 -A Evolução da Função Residencial na Região 
	5.3 -A Evolução da Função Secundária na Região 
	5.4 -A Evolução da Função Terciária na Região 

	6 -A EVOLUÇÃO DOS MEIOS DE TRANSPORTE NA REGIÃO 
	6.1 -A Implantação dos Meios de Transporte 
	6.2 -O Carro e o Tílburi: Primeiros Veículos de Transporte Público Individual 
	6.3 -Os Bondes a Tração Animal ou Carris de Ferro 
	6.4 -O Bonde Elétrico: O primeiro Grande Transportador de Massa da Cidade de São Paulo 
	6.5 -O "Tramway": Transportador a Média Distância na Cidade de São Paulo 
	6.6 -O Trem Suburbano: Fraco Transportador de Massa na Região 
	6.7 -O ônibus: Substituto do Bonde na Região 
	6.8 -O Automóvel: Grande Transportador Individual na Região 
	6.9 -Outros Meios de Transporte na Região 

	7 -A EVOLUÇÃO DAS FORMAS DE MOBILIDADE NA REGIÃO 
	7.1 -O Aumento do Volume da Mobilidade 
	7.2 -A Evolução das Modalidades da Mobilidade na Região 
	7.3 -A Evolução dos tipos de Mobilidade 

	8 -A EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA MOBILIDADE NA REGIÃO 
	8.1 -A Evolução da Distância da Mobilidade na Região 
	8.2 -A Evolução da Distribuição Espacial da Mobilidade na Região 
	8.3 -As Direções da Mobilidade na Região 

	9 -EVOLUÇÃO DO CICLO, TEMPO DE PERCURSO E CUSTO DA MOBILIDADE NA REGIÃO 
	9.1 -A Evolução do Ciclo da Mobilidade na Região 
	9.2 -A Evolução do Tempo de Percurso na Região 
	9.3 -A Evolução do Custo da Mobilidade na Região 

	10 -A MOBILIDADE NA OCUPAÇÃO DA REGIÃO 
	10.1 -O Processo de Ocupação da Região 
	10.2 -A Formação da Rede Viária da Região 
	10.3 -Os Meios de Transporte na Ocupação da Região 

	11 -DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS DE ATRAÇÃO E GERAÇÃO DA MOBILIDADE NA REGIÃO 
	11.1 -O Uso do Solo na Região 
	11.2 -A Distribuição das Funções na Região 
	11.3 -A Distribuição da Função Residencial 
	11.4 -Distribuição da Função Secundária na Região 
	11.5 -Distribuição da Função Terciária na Região 

	12 -OS MEIOS DE TRANSPORTE NA REGIÃO 
	12.1 -A Composição Atual dos Meios de Transporte na Região 
	12.2 -O Trem Suburbano: O Transporte para Média e Longa Distância na Região 
	12.3 -O ônibus: Principal Transportador de Massa na Região 
	12.4 -O Automóvel: A Era do Transporte Individual na Região 
	12.5 -O Metrô: O Transportador de Massa do Futuro na Cidade de São Paulo 
	12.6 -Outros Meios de Transporte na Região 

	13 -AS FORMAS DE MOBILIDADE NA REGIÃO 
	13.1 -Volume da Mobilidade 
	13.2 -Modalidades da Mobilidade na Região 
	13.3 -Tipos de Mobilidade 

	14 -A DISTRIBUIÇÃO DA MOBILIDADE NA REGIÃO 
	14.1 -As Distâncias da Mobilidade na Região 
	14.2 -Distribuição Espacial da Mobilidade 
	14.3 -As Direções da Mobilidade na Região 

	15 -CICLO, TEMPO DE PERCURSO E CUSTO DA MOBILIDADE NA REGIÃO 
	15.1 -O Ciclo da Mobilidade na Região 
	15.2 -O Tempo de Percurso na Região 
	15.3 -O Custo da Mobilidade na Região 

	16 -ESTRUTURA DA ATUAL REDE VIÁRIA 
	16.1 -A Malha Viária 
	16.2 -As Vias Arteriais 
	16.3 -Corredores 

	17 -A MOBILIDADE NA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DA REGIÃO 
	17.1 -A Mobilidade na Determinação da Hierarquia na Região 
	17.2 -A Centralidade das Localidades na Região 
	17.3 -A Estruturação da Região 
	17.4 -A Descentralização e Desconcentração na Região 

	-CONCLUSÕES 
	CONCEITUAÇÕES BÁSICAS EMPREGADAS NESTE TRABALHO 
	BIBLIOGRAFIA 


