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RESENHA

O trabalho faz referencia à queda da mobilidade urbana nas últimas décadas na RMSP, 
associada  ao  aumento  dos  congestionamentos  nas  principais  vias,  utilizando  estudos 
referentes a:  urbanização,  uso do solo,  mobilidade,  pólos geradores,  censos IBGE e as 
pesquisas Origem e Destino (1967 a 2007).
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INTRODUÇÃO

Nos últimos cinqüenta anos, em virtude da mudança do padrão tecnológico no campo, das 
migrações internas e da dinâmica de crescimento populacional, as populações das cidades 
brasileiras passaram de 12 milhões para 138 milhões de pessoas, constituindo-se em um 
dos mais significativos processos de deslocamento populacional da história mundial.

Esse processo formou um imenso estoque de mão-de-obra não-qualificada, mal acomodada 
no subemprego, habitando periferias distantes, com ausência de transporte público eficiente, 
dando origem aos cinturões de pobrezas urbanos, principalmente metropolitanos. A face da 
pobreza no Brasil passou a ser predominantemente metropolitana. O Brasil está estampado 
nas suas cidades, principalmente nas que compõem suas metrópoles, as quais sintetizam 
as suas potencialidades, seus avanços e também seus problemas. 

Na década de 50, a percepção era de que a indústria geraria postos de trabalho suficientes 
para  absorver  a  migração  rural.  A  indústria  não  os  gerou  e,  como  conseqüência,  o 
subemprego  proliferou  nos  cinturões  de  miséria  das  metrópoles.  Quando  a  automação 
chegou à indústria, esperava-se que a solução viesse pelos empregos gerados no setor de 
serviços.  Infelizmente,  o  setor  terciário,  embora  tenha  crescido  muito  em peso  relativo, 
mostrou-se mais ágil que a própria indústria para assimilar a automação.
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Por fim, as atenções voltam-se agora para o trabalho flexível, imaginando-o como válvula 
para manter o nível de desemprego sob controle. Entretanto, não tem sido assim: o setor 
informal vem aumentando de tamanho, mas o desemprego também.

Paralelamente a isso,  a urbanização brasileira continua se expandindo e mostrando sua 
face.  Nossas  cidades  revelam o lócus  da  injustiça  social  e  da exclusão,  nelas  estão a 
marginalidade, a violência, a baixa escolaridade, o precário atendimento à saúde, as más 
condições de habitação e transporte, o meio ambiente degradado e a baixa qualidade de 
vida dos seus habitantes.

A urbanização brasileira tem sua maior expressão na metrópole de São Paulo, onde convive 
a riqueza, situada na porção da cidade globalizada e conectada às redes internacionais de 
cidades e negócios, e,  na outra porção desconectada, a fragmentação e a expansão da 
pobreza urbana. 

A urbanização da Metrópole ultrapassa os limites municipais, numa grande conurbação que 
atinge a maioria dos 39 municípios que compõem a Região Metropolitana de São Paulo. 
Essa conurbação possui como característica marcante uma expansão urbana periférica e 
desordenada, com loteamentos clandestinos em áreas incompatíveis geomorfologicamente 
para assentamentos urbanos ou em áreas de preservação ambiental e de mananciais com 
carências  de  infra-estrutura  e  transporte,  mesmo  possuindo  planos  urbanísticos  e 
legislações específicas de ordenação de uso e ocupação do solo.

Institucionalmente,  em  8  de  junho  de  1973,  o  Governo  Federal,  através  da  Lei 
Complementar no 14, estabeleceu a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e definiu os 
serviços de interesses comuns aos municípios que integram a região, dentre os quais se 
destacam os serviços de transporte, habitação e saneamento. Esta metrópole resulta no 
quarto maior conglomerado urbano do mundo, só superado por Tóquio, Cidade do México e 
Nova  York,  respectivamente  primeiro,  segundo  e  terceiro  lugares  das  metrópoles  mais 
populosas do mundo.

A  Região  Metropolitana  de  São  Paulo,  com uma área  de  8.051km2 e 19,5  milhões  de 
habitantes é atualmente constituída por 39 municípios. O seu território corresponde a menos 
de 1 milésimo da superfície brasileira e menos de 4% do território paulista; abriga mais de 
10% da população do país (189 milhões de habitantes no país), e constitui-se em 48% da 
população do Estado de São Paulo (41 milhões de habitantes).

A  área  urbanizada  da  metrópole  é  de  2.163  km2,  entretanto,  sua  população  não  está 
homogeneamente distribuída pelo seu território. O município de São Paulo abriga 55,3 % da 
população da região (10,8 milhões de habitantes).  Os outros municípios mais populosos 
como  Guarulhos  (1,2  milhão  de  habitantes),  Osasco,  Santo  André  e  São  Bernardo  do 
Campo (cada um com mais de 650 mil habitantes) abrigam 17%, os quais, junto com os 
demais municípios, formam o espaço metropolitano mais populoso e mais urbanizado do 
país.

O intenso e descontrolado processo de urbanização ocorrido no Brasil, nos últimos 50 anos, 
trouxe consigo uma grave problemática urbana, que se trata da alta concentração de renda 
em determinados bolsões de riqueza nas áreas centrais das cidades e uma extensa periferia 
onde predominam as carências de serviços de transporte, infra-estrutura e habitação. Nas 
últimas décadas, os 10% dos habitantes mais ricos do país se apropriaram de 46,7% da 
renda nacional; os 50% dos habitantes mais pobres mantiveram-se com apenas 10% dessa 
renda;  os  10%  dos  habitantes  de  extrema  pobreza,  com  somente  1%  da  renda;  e, 
finalmente, os 1% dos habitantes mais ricos concentraram uma parcela de renda superior a 
de todos os 50% dos habitantes mais pobres. Mesmo nessas condições, o país ocupa o 43o 

lugar, num total de 72 países, no ranking do Índice de Conquistas Tecnológicas (TAI), do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

A economia brasileira apresentou um Produto Interno Bruto (PIB) em 2006 da ordem de 
1,089 trilhões de dólares, colocando o país em 10º lugar na escala mundial; porém, quanto 
ao  PIB  por  habitante,  que  foi  de  5,8  mil  dólares,  o  colocou  em  34º  lugar,  atrás  do 



apresentado pelo Chile e pelo Uruguai; na metrópole de São Paulo, o índice registrado foi 
de 10,5 mil dólares por habitante.

O índice elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
denominado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que mede a qualidade de vida dos 
povos a partir de indicadores de educação, saúde e renda, classificou o Brasil, em 1996, em 
58º lugar, e em 2000, em 69º lugar, num total de 162 países, atrás da Argentina, Uruguai, 
Chile,  Venezuela,  México e mesmo da Colômbia.  Para a RMSP o índice de 2000 foi de 
0,814, na escala que varia de 0 a 1.

Os resultados desses fatores repercutiram diretamente na questão da mobilidade urbana na 
metrópole de São Paulo. A Pesquisa de Origem e Destino de 2007 detectou um índice de 
mobilidade de 1,29 viagens/diária por habitante, índice que vem decrescendo desde 1977 
(1,49) e 1987 (1,32), 1997 (1,22) fenômeno que se atribui tanto ao desemprego como ao 
subemprego, que se caracterizam pela execução de atividades ocasionais sem continuidade 
no tempo e na forma de produzir bens e serviços urbanos.

Constatou-se ainda, que as sucessivas crises econômicas e a hegemonia do setor terciário 
sobre  o  setor  secundário  levaram  à  bancarrota  a  estrutura  funcional  tradicional  dos 
empregos  metropolitanos,  criando  um  setor  terciário  fortemente  especializado  e 
centralizado,  associado  a  um  sem-número  de  serviços  terceirizados  sem  formação  e 
qualificação específicas, que abrigam temporariamente a grande maioria dos excluídos pela 
nova organização funcional decorrente do processo de terceirização da metrópole.

Conseqüentemente,  a  centralização  excessiva  dos  novos  empregos  terciários  e  os 
subempregos  a  eles  associados  gerou  um  intenso  movimento  pendular  da  população 
periférica  em  direção  ao  centro.  Assim,  os  congestionamentos  diários  periferia-centro-
periferia tornaram-se constantes nos períodos de pico da manhã e da tarde, resultando em 
mais de 38 milhões de viagens diárias promovidas por um deficitário sistema de transporte 
coletivo  e  por  um sistema de transporte  individual  constituído por  uma grande  frota  de 
veículos particulares concentradas no urbano.

A PROBLEMÁTICA DA URBANIZAÇÃO E DO TRANSPORTE

A Região  Metropolitana  de  São  Paulo  é  composta  por  39  municípios,  sendo  32  deles 
conurbados entre si,  com quase 20 milhões de habitantes,  que abriga mais de 10% da 
população do País e a metade da população do Estado, conforme mapa abaixo.
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Região Metropolitana de São Paulo

Para o desenvolvimento deste estudo, dividiu-se a Região Metropolitana de São Paulo em 
três grandes compartimentos, a saber:

• A Área Central, delimitada pelo Anel Viário Metropolitano;
• A Área Intermediária, contida entre o Anel Viário e o Rodoanel Metropolitano;
• A Área Externa, que completa a delimitação político-administrativa da Metrópole.
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Áreas de Estudo

Número de municípios: 39
Área: 8.051 km²
População 2007: 19.534.620 hab.
PIB 2006: US$ 207,1 bilhões
Viagens diária/pessoa: 38.095 milhões



Além disso, sua Cidade-Sede - Município de São Paulo:

• Abriga 49 das 100 maiores empresas do país;

• Constitui o maior mercado metropolitano do Brasil;

• Representa 12% do PIB nacional e 4,5% das exportações do país;

• Maior coentro financeiro e de negócios da America Latina;

• Sede de 19 das 20 maiores agências de propaganda;

• Sede de sete entre as 10 maiores editoras do Brasil;

• Abriga as melhores universidades do País e a maior concentração de mão-de-obra 
qualificada;

• Dos 1,2 milhões de alunos matriculados no Ensino Superior do Estado de São Paulo, 
mais de 400 mil estudam na Capital;

• Abriga 63 % das matrizes multinacionais de País;

• Concentra 38 % das matrizes das empresas privadas de capital majoritário nacional;

• Sede de 8 das 10 maiores corretoras de valores;

• Sede de cinco das 10 maiores seguradoras.  

Todos esses equipamentos existentes neste território se tornam locais de grande atração de 
viagens seja de pessoas ou de mercadorias e acabam se tornando os pólos geradores de 
tráfego deste complexo espaço urbano, gerando os imensos congestionamentos, vejamos 
alguns números:



São Paulo em números

Todos os empreendimentos acima, muitos deles considerados megaprojetos, representam 
uma enorme sobrecarga para a infraestrutura urbana, que não estavam previstos quando 
foram elaboradas as leis de impacto ambiental e atualmente não dão conta de impedir os 
efeitos negativos da circulação.

Os  Pólos  Geradores  de  Tráfego  são  controlados  por  legislação  federal  e  na  região 
metropolitana  é  adotada  apenas  no  município  de  São  Paulo,  que  regulamenta  o 
licenciamento do empreendimento. Porém a certidão emitida pelo órgão competente não 
impede a construção do empreendimento,  apenas define “medidas mitigadoras”  e assim 
continua  a  ser  possível  a  construção  do  empreendimento  do  tamanho  permitido  pela 
legislação de zoneamento, independente do impacto que ele gerar.

Além disso, a avaliação é feita caso a caso pela Prefeitura, de modo que a somatória dos 
impactos não é considerada. O problema é que quando o conjunto de investimentos leva a 
saturação de uma região não se trata mais de melhorar a infraestrutura existente, mas de 
mudar o seu patamar. Para amenizar o problema criado é necessária a criação de inúmeras 
intervenções no espaço urbano,  como a criação de passagens de nível,  vias arteriais  e 
expressas, ampliação da hierarquia do sistema viário, alargamento das vias, construção de 
túneis, pontes e viadutos e adaptação e criação de novas linhas de transporte público.

Esse tipo de avaliação torna-se ainda mais distorcido quando há um grande volume de 
projetos  simultâneos,  como  foi  o  caso  da  Vila  Olímpia  em  São  Paulo  que  teve  um 
incremento de 600 mil metros quadrados de área construída, em sua maioria denominada 
de  megaprojetos,  estimulados  pela  Operação  Urbana  Faria  Lima  que  incentivou 
empreendimentos  de  grande  porte  concentrados  em  uma  mesma  região,  por  meio  da 
construção,  além  do  permitido,  mediante  compra  de  potencial  construtivo  ou  do 
remembramento  de  lotes  tornando  a  circulação  caótica  e  com  repercussões  de 
congestionamentos avaliados em dezenas de quilômetros diários. 

De acordo com a recente Pesquisa Origem-Destino/2007  1, a população metropolitana de 
São  Paulo  continua  crescendo,  mas  com taxa  menor  que  a  dos  períodos  pesquisados 
anteriormente. Conforme a Tabela 1 é na Área Central que a densidade populacional perde 
mais força, com alto grau de deterioração, na maioria do seu núcleo histórico, apesar de 
concentrar de forma clara as vantagens da vida moderna.

Tabela 1 – Características Socioeconômicas e de Viagens por Áreas da RMSP – 2007
Características Socioeconômicas Viagens Diária Produzidas (em milhares)

Áreas da
RMSP

Área 
Urbaniza
da (ha)

População
(x 1.000)

Densi-
dade 
(hab./ha)

Empregos 
(x 1.000)

Renda 
Média 
Familiar

Coletivos 
(x 1.000)

Indivi -
dual (x 
1.000)

A Pé
(x 1.000)

Total
(x 1.000)

(R$out/07)
Central
Intermediária
Externa
RMSP

15.746
120.351
660.480
796.578

1.440
12.676

5.419
19.535

91,35
105,33

8,21
24,53

2.617
4.772
1.676
9.065

3.511
2.267
1.883
2.252

2.877
8.327
2.708

13.912

2.498
7.131
1.928

11.557

1.250
8.094
3.288

12.622

6.626
23.543

7.925
38.094

Fonte: Metrô-SP e Pesquisa O/D.

As características socioeconômicas da população da Área Central podem ser observadas nas 
Tabelas 1 e 2. Dessa observação, constata-se que há baixa densidade habitacional (91 habitantes 
por hectare), maior valor de renda familiar e maior índice de empregos da Região Metropolitana 
(índice de 1,8 empregos por habitante), demonstrando ser o local mais privilegiado da Metrópole, 
conseqüentemente  concentrando  todos  os  modos  de  transporte  coletivo:  linhas  de  metrô, 
ferrovias e linhas de ônibus integradas ao transporte de alta capacidade.

1 A Pesquisa Origem-Destino é realizada a cada 10 anos pela Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, com o 
objetivo de obter dados socioeconômicos e de viagens diária da população metropolitana de São Paulo.



Nas últimas décadas, além de vultosos investimentos no transporte coletivo, a Área Central 
também recebeu investimentos semelhantes no sistema viário, o que estimulou o uso do 
transporte individual. 

Reforçando as características privilegiadas já citadas anteriormente, o atual processo de 
globalização  tecnoprodutivo  e  a  conseqüente  nova  lógica  espacial  dele  resultante 
fomentaram um novo processo de ordenamento territorial: os espaços de fluxo e lugares. 

A nova lógica espacial, fundamentada pela dominação do espaço de fluxos presentes na 
Área  Central,  estruturados  em  circuitos  eletrônicos  que  se  ligam  globalmente  por  nós 
estratégicos de produção e gestão, oferece aos moradores dessa área maior mobilidade e 
acessibilidade aos equipamentos urbanos ali instalados, perfazendo o índice de 4,6 viagens 
diária por habitante.

Tabela 2 – Viagens Internas Diárias das Áreas da RMSP – 2007

Áreas da
RMSP

Produção de Viagem por motivo no destino (em milhares)

Trabalho Trabalho Trabalho Educação Compras Saúde Lazer Outros Total
Indústria Comércio Serviços

Central
Intermediária
Externa
RMSP

265
1.495

641
2.401

597
1.983

545
3.125

2.464
6.549
2.331

11.3444

1.414
8.597
3.159

13.171

345
928
183

1.458

315
930
247

1.492

391
919
246

1.556

830
2.141

576
3.547

6.621
23.543
7.930

38.094
Fonte: Metrô-SP e Pesquisa O/D

Como contraponto aos espaços de fluxos da Área Central apresenta-se a Área Externa, 
localmente fragmentada, abrigando a vida cotidiana isolada das redes, como tão bem definiu 
o geógrafo professor doutor Aziz Nacib Ab’Saber:  “São Paulo é uma metrópole aberta, na 
qual a paisagem construída permite que o observador sinta todos os problemas sociais que 
nela existam. Observando as periferias, adivinha-se o que acontece dentro das casas, elas 
são  muito  parecidas,  formando  uma paisagem  arquitetônica  que  não  esconde  os  seus 
conteúdos sociais”. 

Essa  tipologia  de  assentamentos  urbanos  define  os  espaços  de  lugares,  que  se 
caracterizam pela grande carência social e de transporte, e se identifica com a violência e as 
baixas mobilidades e acessibilidade urbanas.

Finalmente, a Área Intermediária, que pela proximidade com a Área Central e o recebimento 
de  alguns  recentes  investimentos  urbanísticos  e  de  transporte  destinados  a  alta  renda, 
possui  bolsões  de  espaços  de  fluxos,  como  os  centros  dos  municípios  de  Osasco, 
Guarulhos,  Santo  André e São Bernardo,  além dos bairros Tatuapé,  Santana e a zona 
sudoeste do Município de São Paulo. Mas, em sua grande maioria, a Área Intermediária 
também pertence ao espaço de lugares, abrigando a expansão periférica,  com todos os 
problemas  decorrentes  de  ocupações  desordenadas  em  áreas  geomorfologicamente 
incompatíveis  para  assentamentos  urbanos  ou  com  sérias  restrições  ambientais  (solo 
vulnerável e regiões produtoras de água para abastecimento da metrópole).

Devido a essas características, a atratividade das áreas Intermediária e Externa está mais 
ligada à oferta de terras acessíveis à população de baixa renda do que à existência de um 
setor produtivo dinâmico, mesmo sendo desprovidas de sistema viário,  de serviços e de 
equipamentos condizentes a uma vida urbana. Estes fatores favorecem o surgimento de um 
elevado número de loteamentos populares com alto índice de clandestinidade, fortalecendo 
à mesma, a condição de “dormitório” já originalmente associada às linhas de subúrbio.

Essas situações de precárias condições de vida agravaram-se com a incorporação à sua 
estrutura urbana, a partir da década de 70, de grandes conjuntos habitacionais em locais 
onde predominava uma ocupação de característica rural. 

A política habitacional orientada pelo Banco Nacional  de Habitação (BNH), optando pela 
ocupação de áreas desurbanizadas,  configura-se,  até hoje,  em locais  com carências de 
serviços para conservação e manutenção dos precários sistemas viários e de transporte 



coletivo,  para  as  drenagens  e  áreas  verdes  e  para  as  escolas,  serviços  de  saúde  e 
empregos.  Em suma,  uma política  habitacional  totalmente  desligada  da  gestão  urbana. 
Conseqüentemente, a inserção maciça de conjuntos habitacionais na periferia fez com que 
ela passasse a abrigar altos incrementos populacionais.

Para exemplificar, só no distrito da Cidade Tiradentes, situado no extremo leste do Município 
de São Paulo, a Companhia Municipal da Habitação de São Paulo (Cohab) implantou seis 
conjuntos habitacionais, com cerca de 40 mil unidades, em uma área de 1 044 hectares de 
solo bastante vulnerável, com predominância de morros dissecados, com serras restritas e 
altas  declividades,  limitadas  a  sudoeste  e  ao  sul  pela  Legislação  de  Proteção  aos 
Mananciais. Essa implantação não obedeceu aos critérios rigorosos de manejos, resultando 
em grandes investimentos públicos para conter as erosões decorrentes das terraplanagens 
utilizadas para preparação dos terrenos e para suprir a área com estrutura básica.

Esses custos de urbanização são tão altos e os problemas de gestão tão evidentes, que se 
torna difícil afirmar até que ponto a decisão dessas localizações periféricas se fundamenta 
no preço da terra ou na intenção de segregar espacialmente a população mais pobre. Esse 
fato urbano e social  faz com que milhares de pessoas,  moradoras dessas áreas,  sejam 
forçados a buscar emprego fora dos seus limites. 

Extraídos  da Pesquisa  de  Origem-Destino  de  2007,  os  dados de mobilidade  das  áreas 
intermediária e externa atingem mais de 31 milhões de viagens/dia - alcançando os índices 
de mobilidade 1,85 e 1,46 viagens por pessoa, respectivamente. Os dados da Tabela 2 e o 
mapa de viagens referendam o que já afirmamos anteriormente e que também é o motivo 
trabalho,  o  que  mais  atrai  as  viagens  para  a  Área  Central  e  alguns  bolsões  da  Área 
Intermediária da Metrópole, seguido pelo motivo educação.

Estas viagens são realizadas mesmo não se dispondo de meios de transporte eficientes e 
baratos,  obrigando os usuários  a permanecerem horas  seguidas  no interior  dos ônibus, 
trens e  metrôs superlotados.  Na maioria  das  vezes,  estes enfrentam filas  intermináveis, 
optando,  quando possível,  por lotações e por transporte individual  que se utiliza de um 
deficitário  sistema  viário,  com  manutenção  precária,  sem  uma  circulação  de  trânsito 
segregada, associada a centenas de congestionamentos diários nos horários de pico.

Os deslocamentos que são feitos, em sua grande maioria por transporte individual e a pé, 
confirmam nossa  primeira  afirmação  de  que  só  um sistema de  transporte  sobre  trilhos 
integrado ao sistema de média capacidade com seus modos complementares pode reverter 
esse processo,  aumentando a mobilidade,  que é um princípio  e não uma resultante do 
processo de metropolização.

CONCLUSÃO

Do mesmo modo como o já concluído em outros estudos do gênero, pode-se afirmar que o 
modelo produtivo e globalizado tem se mostrado socialmente excludente e que são na Área 
Intermediária, por ser mais densa, e na Área Externa, por ser mais distante, que se encontram 
os cidadãos metropolitanos de menor renda familiar e menor mobilidade, além dos espaços 
urbanos mais precários, gerando as maiores deseconomias para a Metrópole, com a maioria da 
população submetida a precárias condições de vida, exigindo, portanto, ações governamentais 
de inserção dessas populações no contexto urbano ao qual pertencem.

Essa heterogeneidade do espaço metropolitano construído obriga a revisão dos princípios 
da concepção do transporte, isto é, perceber que não se trata apenas de alcançar pontos 
distantes,  mas,  sobretudo,  lugares  específicos,  centrais  ou periféricos,  disseminados  no 
território metropolitano.

As  soluções  preconizadas  para  o  transporte  devem  contemplar  uma  eficiente  rede  de 
transporte público,  integrando as redes existentes remodeladas e propostas capazes de 
assumir a nova lógica de distribuição da população metropolitana, tendo como princípio que 



a mobilidade une lugares e não apenas pontos distantes. Enfim, essas soluções devem ser 
vinculadas ao planejamento urbano segundo políticas de inclusão de toda a população no 
contexto social metropolitano.
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