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Este livro foi escrito com o intuito de consolidar e criar uma 
referência mais abrangente sobre o tema Metrô no mundo 
e também no Brasil para se obter uma visão global deste 
importante meio de transporte.

This book has been written to provide a consolidated and more 
comprehensive reference on the Metro subject both in Brazil 
and the world and offer a globalized overview of this important 
means of transport.
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Depoimento

O Metrô e eu:

No ano de 1951, fiz minha primeira viagem ao exterior. Naquela 
época o destino internacional era sempre Buenos Aires. Uma 
cidade impressionante, se comparada à São Paulo de então. Uma 
verdadeira metrópole. Espaçosa, ostentava praças verdes bem 
cuidadas, restaurantes, cafés e lojas elegantes, largas e quilométricas 
avenidas de inegável charme europeu.  E já tinha o seu metrô, que fui 
imediatamente conhecer.  O que mais ficou na minha memória foi o 
sacolejar dos antiquados vagões de madeira de um trem ruidoso que 
me parecia correr em alta velocidade.  

O metrô portenho, operando desde 1913, está agora mais moderno 
e bastante ampliado. Prestes a completar um século de serviços, já 
está fazendo história. Mas o metrô brasileiro também começa a fazer 
a sua, iniciada na cidade de São Paulo nas décadas de 1930 e 1940. 
Essa história, e muito mais, está contada com detalhes neste belo 
livro de Arno Hadlich, Marc Duwe, e Eduardo Velo, profissionais de 
reconhecida experiência em projetos metroviários. Ele vem responder 
à falta que sentíamos de uma publicação em português que tratasse, 
de A a Z, de praticamente tudo o que importa no planejamento, 
projeto, construção e operação de sistemas de metrô. Ao dar ênfase 
à arquitetura, contudo, os autores comprovam que, mais do que um 
assunto unicamente de engenharia e de tecnologia, como usualmente 
foi no passado, as coisas mudaram, e agora arquitetura e beleza no 
metrô também são fundamentais.

Não quero dizer que os arquitetos tenham sido marginalizados em 
projetos de metrô. O sistema de Londres, o mais antigo e extenso 
do mundo, inaugurado em 1863, sempre contou com a participação 
desses profissionais. Na década de 1900, quando o sistema 
metroviário londrino foi consolidado, coube ao arquiteto Leslie Green 
unificar o aspecto arquitetônico das cerca de 40 estações existentes 
na época. Algumas funcionam ainda hoje, e nelas podem ser notadas 
as características de uma arquitetura neoclássica, particularmente no 
uso de peças de faiança colorida que decoram elaboradas estruturas 
de aço. A presença dos arquitetos ingleses continuou nas décadas 
de 1920 e 1930, particularmente com a atuação de Charles Holden, 
que deu continuidade ao conceito de padronização das estações. Seu 
nome ficou definitivamente associado ao desenvolvimento do metrô 
de Londres (que os londrinos chamam carinhosamente de “the tube”). 
Graças a Holden cresceu a participação dos arquitetos numa área em 
que, até então, não podiam opinar para além das escadas rolantes. 

Na antiga União Soviética, na década de 1930, o metrô de Moscou 
contou com trabalho intenso de artistas e arquitetos que, seguindo 
instruções pessoais de Stalin, procuraram representar nas estações o 
futuro brilhante prometido pelo regime comunista. Usaram pés-direitos 
muito altos, suntuosa decoração, paredes revestidas de mármore, 
além dos maravilhosos candelabros desenvolvidos por Abram Damsky, 

The Metro and me:

In 1951, I traveled abroad for the first time. At that time, Buenos Aires was 
always the destination point of international travel. An impressive city, 
if compared to São Paulo on that occasion. An authentic metropolis. A 
spacious location that provided verdant well kept squares, restaurants, 
cafés and elegant shops, broad and very long avenues of undeniable 
European charm. And it already had a metro system, which I visited as 
promptly as I could. What I remember most is the shaking of its vintage 
wooden cars in a noisy train that apparently traveled at a high speed.

  The Buenos Aires Metro, operating since 1913, has been modernized 
and expanded significantly. In its nearly one century of services, it is 
already making history. But the Brazilian Metro has also started to 
make its own history, which started in the city of São Paulo in the 1930s 
and 1940s. A detailed account, and a lot of other things, is given in 
this beautiful book by Arno Hadlich, Marc Duwe, and Eduardo Velo, 
professionals of renowned experience in metro network projects. This 
work has been created in response to the lack of a  publication in 
Portuguese, addressing from A to Z practically everything relating to 
planning, projecting, building and operating metro systems. By giving 
emphasis to architecture, the authors confirm that, more than a subject 
that used to be exclusively related to engineering and technology, 
things have changed and now metro architecture and beauty are also 
fundamental.

I do not mean to say that architects have been left aside in metro 
projects. The London system, the oldest and longest network in the 
world, inaugurated in 1863, has always relied on the participation of 
those professionals. In the 1900s, when the London underground  
system was consolidated, it fell to architect Leslie Green to standardize 
the architectural aspect of about 40 existing stations at that time, and 
some of them are still in operation. One may observe its neoclassical 
architectural features, especially in the use of faience –  a fine variety 
of glazed earthenware or pottery with highly colored designs – in 
the decoration of elaborate steel structures. The presence of British 
architects continued through the 1920s and 1930s, chiefly with Charles 
Holden, who continued the standardization process of the stations. His 
name was definitively associated with the development of the London 
underground (“the tube” as Londoners affectionately call it). Thanks to 
Holden, the participation of architects increased in an area where, at 
that time,  they could not even emit an opinion that would go beyond 
moving stairways or escalators. 

In the former Soviet Union, in the 1930s, the Moscow Metro relied on 
intense work of artists and architects who, following Stalin’s personal 
instructions, tried in each station,  to embody the brilliant future 
promised by the communist regime. They employed too high headways, 
a sumptuous decoration, marble lined walls, in addition to marvelous 
candelabra developed by Abram Damsky, a man who recognized the 

Testimonial
Prefácio

O adensamento cada vez mais acentuado dos grandes centros urbanos 
e a necessidade imperiosa de prover facilidades nos deslocamentos das 
pessoas de forma a viabilizar nas cidades as atividades econômicas, 
sociais e pessoais têm feito com que acadêmicos, técnicos e políticos 
se voltem na busca de soluções para essa questão, que diz respeito 
a todos nós.

No contexto de transporte de massa, o modal Metrô tem se evidenciado 
como o sistema mais adequado para se constituir em elemento 
estruturador de redes de transportes, integrando os demais modos, 
tais como monotrilhos, VLT’s (Veículo Leve sobre Trilhos), ônibus, 
automóveis e outros, buscando atender com segurança, confiabilidade, 
rapidez e conforto ao desejo de deslocamento das pessoas.

Evidência concreta desse conceito é demonstrada pelos 4,5 milhões 
de usuários transportados a cada dia pelo Metrô de São Paulo, em que 
pese sua ainda reduzida rede constituída de 5 linhas e 65 estações.

A rede metroviária de São Paulo vem sendo implantada há 40 anos, 
muito lentamente para as necessidades da metrópole, porém, de 
forma contínua e consistente, confirmando o modal Metrô como 
elemento fundamental para a redução dos problemas de transporte de 
passageiros atualmente verificados na cidade.

O livro “Arquitetura de Metrô” de autoria de Arno Hadlich, Marc Duwe 
e Eduardo Velo apresenta o Metrô de forma simples, porém, correta 
e eficiente, provendo a estudantes, técnicos, políticos e a todos os 
interessados, informações curiosas, históricas e técnicas sobre o 
modal Metrô, preenchendo a lamentável falta, até aqui, de publicações 
similares em língua portuguesa.

Os autores, metroviários de duas gerações: a primeira representada 
pelo Arquiteto Arno Hadlich, projetista de Metrô, que trabalhou por 30 
anos na Companhia do Metropolitano de São Paulo-Metrô, profissional 
de reconhecida seriedade e competência, e os arquitetos Marc Duwe 
e Eduardo Velo que constituem a geração jovem, entretanto, com 
a mesma competência, entusiasmo e seriedade demonstrados na 
elaboração de vários projetos de estações metroviárias.

A nós, que temos atuado toda a vida profissional no Metrô de São 
Paulo, cabe expressar a alegria por esta publicação que, certamente, 
se constituirá em elemento de referência para os futuros arquitetos, 
geólogos e engenheiros das diversas modalidades que atenderão 
com seus projetos às necessidades dos habitantes da nossa querida 
São Paulo, contribuindo para que seja não somente uma das Cidades 
Globais do século XXI, mas, especialmente, uma cidade mais 
humana, que atenda dignamente às necessidades e anseios dos seus 
habitantes.

Flavio Erbolato
Arquiteto Assessor Executivo da Gerência de Projetos da Companhia do Metropolitano de São Paulo 

Executive Project Management Adving Architect of Companhia do Metropolitano de São Paulo

Alfredo Nery Filho
Arquiteto - Assessor Técnico do Departamento de Arquitetura do Metropolitano de São Paulo

Technical Advising Architect to the Separtment of Companhia Metropolitano de São Paulo

Increasingly pronounced population density in large urban centers and 
an imperious need to further passenger traveling services and facilitate 
economic, social and personal activities have mobilized scholars, 
technicians and politicians to seek solutions to this issue which affects 
all of us. 

In this mass transport context, the  modal metro has shown to be 
the most suitable system to be employed as a structuring element 
of transport networks, integrating other modals as monorails, LRVs 
(light rail vehicles), buses, automobiles and others, and provide a safe, 
reliable and comfortable means of passenger transport.

A concrete evidence of this concept is represented by the 4.5 million 
users who are transported each day by the São Paulo Metro, in spite of 
its rather small network that comprises 5 lines and 65 stations.

The São Paulo metro  network has been implemented for over 40 
years, rather slowly for the needs of the metropolis, but in a continuous 
and consistent way that has confirmed the role of the modal metro as 
a key element in reducing the passenger transport problems currently 
found in the city.

This book (Metro Architecture) by Arno Hadlich, Marc Duwe and 
Eduardo Velo presents the Metro in a simple but correct and efficient 
way, providing students, technicians, politicians and all stakeholders 
with curious, historical and technical information about the modal 
metro, filling an unfortunate gap, so far, of similar publications in the 
Portuguese language.

The authors, are the second generation of metro workers, being the 
first represented by Architect Arno Hadlich, a Metro project designer 
who worked for Companhia do Metropolitano de São Paulo-Metrô 
for 30 years and achieved recognition as an earnest and competent 
professional, and architects Marc Duwe and Eduardo Velo who 
represent the second and younger generation, but have shown the 
same competence and earnestness in the design of a number of metro 
station projects. 

It falls to us, who have dedicated our professional lives to the São 
Paulo Metro, to express our joy for this publication, which will certainly 
become a reference standard for future architects, geologists and 
engineers of various fields, whose projects will certainly fulfill the needs 
of the people of our beloved São Paulo, and help the city not only 
become one of the Global Cities of the 21st century, but also a more 
humane city that can satisfy the needs and yearnings of its inhabitants.

1 T.N. – While Metro systems go by different names in different parts 
of the world, as underground, subway, tube, etc., this book will use the 
term “Metro” when referring to all metro systems, regardless of their 
common local names.
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me daquele que já tenho, se isso fosse viável na prática. Mas não é. 
Meu sonho seria poder contar sempre com uma estação de metrô num 
raio de 300 metros, onde quer que eu estivesse, como acontece em 
Paris (excetuada a região do banlieu, que é bem servida por trens de 
superfície).

Construção de metrô custa muito dinheiro. Sei disso. Mas o custo 
social de não construir é ainda maior, e, com o passar do tempo, fica 
cada vez mais difícil e oneroso recuperar o atraso. Em 1958 fui viver 
em Tóquio: a cidade tinha só duas linhas subterrâneas.  Era famosa 
a cena em que funcionários empurravam os passageiros em bloco 
para dentro dos vagões até que as portas pudessem ser fechadas. 
Vivi alguns anos essa experiência diariamente. Largava o corpo e me 
deixava levar, sem qualquer esforço. A partir de 1964, ano dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, considerado como o da reviravolta econômica do 
país, entretanto, a ampliação do sistema da cidade aconteceu em ritmo 
extremamente acelerado. Foram construídas diversas novas linhas, de 
modo que Tóquio conta hoje com um sistema muito eficiente, apesar 
de ser ainda o mais carregado do mundo.

Chego a ficar mais de ano sem usar o metrô uma vez sequer. Perguntam-
me por quê. A resposta: o metrô não está onde estou e não me leva aonde 
vou. Estou à margem dele, apesar de morar em plena cidade. Aqui faço 
então uma crítica; quem quiser julgue-se culpado: nossas estações 
subterrâneas, que competem em grandiosidade umas com as outras, 
poderiam ser muito mais modestas. Gostaria de ver, por parte dos 
arquitetos, uma volta ao espírito das antigas estações londrinas, 
espartanas, enxutas e econômicas, funcionando a contento há mais de 
um século. Preferia vê-las pequenas, menos custosas, mas em grande 
número, encontradas em toda a parte, cobrindo maior superfície das 
nossas cidades. Preferia ver, por parte de todos aqueles que atuam 
nos projetos das linhas e estações, o desejo de reduzi-las ao essencial, 
àquilo que é exigido pelo tráfego de passageiros. Esse desejo em nada 
prejudica a qualidade da arquitetura. Muito pelo contrário, estimula um 
outro lado, o do engenho e da invenção de quem planeja e projeta. 
O grandioso é desnecessário em construções vivenciadas em curta 
permanência. O desejo de todo passageiro é permanecer na estação 
o menor tempo possível.

A leitura deste livro pioneiro, redigido de forma clara e muito bem 
ilustrado, será particularmente útil a profissionais arquitetos e 
engenheiros, assim como a estudantes. Espero, contudo, que ele 
provoque também um efeito adicional, por pequeno que seja: estimular 
à ação concreta as pessoas e entidades que detêm as forças política 
e econômica capazes de ampliar – de maneira constante, sem 
interrupções – os sistemas de transporte subterrâneo nas nossas 
maiores cidades.

that were viable in practice. Unfortunately it is not. I dream of always 
being able to rely on a metro station within 300 meters of where I am, 
as in the case of Paris (except for the Banlieue area that is adequately 
served by surface trains).

Building a metro involves a lot of money. I am aware of that. But the 
social cost of not building it is still higher and, as time goes by, making up 
for lost time becomes increasingly more difficult and expensive. I lived 
in Tokyo in 1958: the city had only two underground lines. Thence the 
famous scene of metro employees pushing people inside the wagons 
so the doors could be closed. I experienced that every day for some 
years. I would just let go of my body to be pushed without any effort. 
However, as from 1964, the year of the Olympic Games which was 
also regarded as the year of an economic turnabout in the country, the 
expansion of the city network took place in an extremely swift pace. A 
number of new lines were built, and nowadays Tokyo relies on a highly 
efficient system, in spite of its being the most crowded in the world

I may go for over a year without using the metro even once. When 
people ask me why, I reply that the metro is not where I find myself and 
does not take me where I want to go. I am apart from it, despite the fact 
that  I live in the middle of the city. Then I make my own criticism for 
those who can make the cap fit: our underground stations compete in 
grandeur with each other. They could be much more modest. I would 
like to see our architects go back to the spirit of old the  Spartan, lean 
and economic London stations, which have worked satisfactorily for 
over a century. I would prefer to see them small and less costly, but in 
large numbers and within reach everywhere, covering a larger surface 
area in our cities. I would like to see those who are involved in the 
project of lines and stations show a desire to reduce them to the merely  
essential, to what passenger traffic would require. That wish does not 
jeopardize the architectural quality, on the contrary, it fosters the aspect  
of cleverness and invention in those who plan and project. Grandeur 
is unnecessary in buildings of short stay. Each passenger wishes to 
remain in a station as little as possible

 Reading this pioneering book that  was written in a plain language 
and is plentifully  illustrated should be particularly useful to professional 
architects and engineers, as well as students. However, I hope it gives 
rise to an additional effect that is: causing the people and entities which 
retain the political and economic power to constantly and uninterruptedly 
expand the network of underground transport in our largest cities.

João Rodolfo Stroeter
Arquiteto 
Architect

homem que sabia da importância da luz como modo de expressão 
na arquitetura. Ao percorrer as estações, como num museu, os 
passageiros podiam apreciar as melhores obras de arte do Realismo 
Socialista. 

Na segunda metade do século 20, com a importância que a arquitetura 
ganha graças ao trabalho dos pioneiros do Movimento Moderno, 
os arquitetos são definitivamente chamados a uma participação 
maior, intervindo globalmente nos projetos, inclusive na definição 
dos processos construtivos adotados, até então responsabilidade 
unicamente de engenheiros. Harry Weese, por exemplo, projetou 
diversas estações em Washington, que ficaram conhecidas pelas 
grandes e engenhosas abóbadas abatidas, dramaticamente desta- 
cadas pela iluminação utilizada. 

No pós-Segunda Guerra Mundial, a expansão do metrô de Londres, 
com a linha Victória, iniciada em 1962 e concluída em 1971, teve como 
consultor o industrial designer Misha Black, que, para a arquitetura 
das novas estações, decidiu seguir a mesma diretriz de Leslie Green, 
dando preferência à uniformidade, e não à variedade. Entretanto, no 
final do século passado, na extensão da linha Jubilee, preferiram as 
autoridades inverter esse caminho, e convocaram arquitetos diferentes 
para projetar as 11 novas estações, dando liberdade a que cada um 
expressasse a arquitetura à sua maneira. Entre eles, para assegurar 
o sucesso do empreendimento: Norman Foster, Ian Ritchie, Michael 
Hopkins e diversos outros não tão famosos. 

Em Lisboa, até 1972, as onze primeiras estações do sistema resultaram 
bastante uniformes em termos de  arquitetura, porque foram projetadas 
com base num modelo elaborado por Francisco Keil do Amaral. Nas 
duas últimas décadas do século passado, no entanto, os responsáveis 
preferiram a diversidade; os projetos das novas estações foram 
confiados a diferentes arquitetos, entre eles o premiado Álvaro Siza, 
que projetou a Estação Baixa/Chiado. Na cidade do Porto, ao contrário, 
Eduardo Souto de Moura ficou a cargo do projeto de várias estações 
que, assim, ganharam uniformidade arquitetônica de muita qualidade.

Voltando ao Brasil: as estatísticas mostram que mais da metade da 
população brasileira, nestas primeiras décadas do século 21, já vive 
em cidades, e a tendência à concentração urbana tende a continuar 
e a agravar os problemas das grandes metrópoles. Não se estranha, 
portanto, que até Brasília, projetada em 1957 prevendo 500 mil 
residentes – mas com mais de 2,5 milhões de habitantes hoje – já 
conte com transporte de metrô, certamente jamais imaginado por Lúcio 
Costa quando elaborou o seu vencedor Plano Piloto.

O tráfego de veículos em São Paulo, para citar um exemplo, é hoje 
um dos mais críticos do mundo. Por maior que seja o investimento em 
obras no sistema viário, as melhorias jamais irão ultrapassar o caos 
gerado pelo crescimento da frota de automóveis. A situação só pode 
piorar. Novos fabricantes continuam a se instalar no país, percebendo 
o tamanho do mercado de compradores. Se o automóvel era o sonho 
de todo brasileiro, agora é a realidade em suaves prestações. 

Nesse quadro, a ampliação imediata e em larga escala da rede de 
metrô, em São Paulo particularmente, é, a meu ver, a única solução 
possível. Meu sonho não é um automóvel: meu sonho seria desfazer-

importance of lighting in architecture. As in a museum, passengers 
going through its stations could appreciate the best works of art of the 
Socialist Realism. 

The second half of the 20th century, with the importance architecture 
had attained and thanks to the work of Modern Movement pioneers,  
architects were definitively summoned to play a more active role and 
have an overall participation in projects, in addition to deciding on the 
construction projects that would be adopted, the sole responsibility of 
engineers up to then. Harry Weese, for example, projected a number 
of stations in Washington, which became famous for their large and 
clever vaulted ceilings that were dramatically enhanced by the lighting 
employed. 

After World War II, the expansion of the London Metro with its Victoria 
line that began in 1962 and was concluded in 1971, had industrial 
designer Misha Black as a consultant, and he decided to follow the 
same guidelines as Leslie Green, favoring uniformity instead of 
variety. However, in the late 20th century, on extending the Jubilee 
line, authorities decided to go the opposite way and hired different 
architects to design 11 new stations, granting total freedom for each 
architect to express architecture in their own way. Among them and 
to ensure success to the undertaking:  Norman Foster, Ian Ritchie, 
Michael Hopkins and other less famous architects. 

In Lisbon, up to 1972, the first eleven stations of the system had a quite 
uniform architectural style, as they had been planned and designed 
according to a model Francisco Keil do Amaral had developed. 
However, in the last two decades of the 20th century accountable 
officials chose diversity; projects for new stations were entrusted to 
different architects, among them award-winner Álvaro Siza, who had 
projected and designed the Baixa/Chiado station. On the other hand, 
in the city of Porto,  a project for various stations was entrusted to 
Eduardo Souto de Moura, who granted those stations high-quality 
architectural uniformity.

In terms of Brazil: statistics show that in the first few decades of the 
21th century more than half of the Brazilian population, have moved to 
the city, and the trend towards urban concentration is likely to continue 
and worsen the problem in a large metropolises. Therefore, it should 
not sound strange that Brasília, the country’s capital city - whose project 
and design in 1957 encompassed 500 thousand dwellers - currently 
has over 2.5 million inhabitants who rely on metro transport, which 
was certainly never imagined by Lúcio Costa when he developed his 
winning Pilot Plan.

For example, currently, São Paulo vehicle traffic is the most critical in 
the world. No matter how large investments in roadwork may be, the 
improvements achieved will never overcome the chaos caused by the 
growth of the automobile fleet in the city. This situation can only get 
worse. New car manufacturers are setting up producing facilities in the 
country, in view of the buyer market size. If a car was a dream of each 
Brazilian, now that dream has come true in small installments 

In this backdrop, an immediate large scale expansion of the metro 
network in São Paulo, in my opinion, is the only feasible solution. My 
dream is not a car: I dream of getting rid of the one I already have, if 
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Breve histórico 
da linha do tempo

Capítulo | Chapter 1

A brief background on this timeline 



Em constante crescimento e sempre à procura de bem-estar, o ser 
humano se adaptou às necessidades diversas ao longo da história. 

Na segunda metade do século XIX, o crescimento das principais 
cidades européias trouxe a necessidade de criação de sistemas para 
transporte e deslocamento de pessoas. Naquela época, o trânsito, no 
sentido de “ir e vir”, já era uma preocupação crescente. As pessoas 
responsáveis pelo desenho do tecido urbano – poder público e 
profissionais especialistas em arquitetura e engenharia – passaram 
a estudar possibilidades para atender aos anseios da população e ao 
cenário de crescimento urbano acelerado.

Nessa época, alguns centros urbanos e industriais da Europa já 
beiravam um milhão de habitantes e viviam profundas transformações. 
Aprimorar os meios de comunicação e de circulação de pessoas e 
mercadorias foi sem dúvida uma necessidade para aquelas cidades e 
um princípio fundamental para a expansão do capitalismo.

Duas das principais metrópoles do período, Londres e Paris sofreram 
todos os impactos e desequilíbrios destas transformações nesse curto 
espaço de tempo. A população de Londres, por exemplo, duplicara 

entre 1820 e 1850, mas o espaço físico e a estrutura de produção 
da cidade continuavam muito parecidos com os do Século XVIII. No 
caso de Paris, a população passou de 600 mil em 1789, ano do início 
da Revolução Francesa, para mais de 1,2 milhões em 1850 e já era 
superior a 1,8 milhões em 1865. Aumentos expressivos e alarmantes 
se levarmos em conta que até 1850 o desenho urbano da cidade 
permanecia praticamente inalterado. É exatamente durante a segunda 
metade do Século XIX que metrópoles como Londres e Paris sofrem 
grandes reformas estruturais.

Esse é também um momento-chave da Revolução Industrial, processo 
nascido na Inglaterra durante o Século XVIII, e caracterizado pela 
produção mecanizada em larga escala e voltada para o mercado 
internacional. O forte crescimento econômico durante o Século XIX 
propiciou o desenvolvimento de uma segunda revolução, a partir de 
1860. Suas principais características foram a utilização de novas fontes 
de energia, como a elétrica e o petróleo, e o crescente uso do aço, 
rapidamente espalhando-se pela Europa, Estados Unidos e Japão. É 
nessa época que nasce o primeiro metrô, construído em Londres no 
ano de 1863, com locomotivas ainda movidas a vapor. 

O desenvolvimento das cidades com a revolução industrial e o surgimento do Metrô

Breve histórico da linha do tempo
A brief background on this timeline 

Finding themselves in constant development and always seeking their 
well-being, human beings have adjusted themselves to the various 
needs in the course of history. 

In the second half of the 19th century, the growth of major European 
cities brought about a need for people transportation and displacement. 
Even at that time, incoming and outgoing traffic was a growing concern. 
People in charge of designing the urban fabric – official authorities and 
professionals specialized in architecture and engineering – began 
assessing alternatives to fulfill the yearnings of the population and keep 
pace with a scenery of accelerated urban growth.

At that time, some urban and industrial centers in Europe had nearly 
one million inhabitants and were going through profound change. There 
is no doubt that improving the means of communication and circulation 
of people and goods was a pressing need for those cities and a key 
element in the growth of capitalism.

Two of the main metropolises in that period, London and Paris sustained 
all the effects and the instabilities of those changes in such a short 
period of time. London population, for example, had doubled between 

1820 and 1850, while its physical space and production structure 
remained very similar to those in the 18th century. In the case of Paris, 
population increased from 600 thousand in 1789 – the year the French 
Revolution took place – to more than 1.2 million in 1850. Significant 
and alarming increases, if we take into account that up to 1850 the 
urban design of the city remained practically unchanged. It was exactly 
during the second half of the 19th century that large centers as London 
and Paris underwent major structural reform.

That is also a key moment for the Industrial Revolution, a process that 
was initiated in England during the 18th century, and was characterized 
by large scale mechanical production oriented to foreign markets. A 
marked economic growth during the 19th century brought forth the 
development of a second revolution, as from 1860. Its chief features 
were the use of new energy sources, as electricity and fossil fuels, and 
the increasing use of steel, which became widespread in Europe, the 
United States and Japan. In that period the first underground (metro) 
was invented and built  in London in 1863, and still used steam driven 
locomotives.

Urban development brought about by the industrial revolution and the emergence of the Metro Metrô

Exemplo de uma cidade medieval 
An example of a medieval city
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Com o passar das décadas o transporte subterrâneo chegaria às 
principais metrópoles do planeta, principalmente a partir do início do 
Século XX.

Desde que foi inventado há quase um século e meio, o metrô não 
parou de evoluir. Em cada uma das dezenas de cidades em que foi 
implantado, o sistema experimentou inovações e avanços tecnológicos. 
Os governos, empresas de metrô e profissionais especializados 
passaram a estudar cada vez mais possibilidades de atender aos 
anseios da população e no cenário de crescimento urbano acelerado. 
O “metropolitano” é, hoje em dia, um dos principais meios de transporte 
nas grandes cidades, e por isso, considerado uma verdadeira “espinha 
dorsal” das redes de transporte coletivo.

Atualmente existem cerca de 140 redes de metrôs em todo o mundo, 
as quais se distinguem entre si, devido a condições de terreno, 
necessidades locais e metas de cada projeto. A variedade é tanta que 
é difícil estabelecer uma definição simples e abrangente para este 
meio de transporte. Para entender o que, afinal, é um metrô, é preciso 
identificar as semelhanças e as diferenças entre as diversas redes em 
operação. A seguir conheceremos com maiores detalhes alguns dos 
mais importantes sistemas metroviários do mundo.

 Within a few decades, underground transport would arrive at major 
cities on the planet, especially from the beginning of the 20th century 
onwards.

Since its invention that occurred nearly one and a half century ago, the 
metro has constantly evolved. In each of the tenths of cities where it 
was implemented, the system underwent innovations and technological 
breakthroughs. Government, metro companies and expert professionals 
starting studying more and more the possibilities that would meet the 
yearnings of their population and keep pace with an accelerated urban 
growth. Nowadays, the “metropolitan” is still one of the most important 
means of transport in large cities. For this reason, it is regarded as the 
backbone of public transport networks.

Currently, there are about 140 metro networks in the whole world, 
which differ from one another as a result of soil conditions, local 
requirements and the goals of each project. The variety is such that 
it is difficult to adopt a simple and encompassing definition for that 
means of transport. To understand what a metro is, after all, you have 
to identify the similarities and differences among the various networks 
in operation. Next, we will acquaint ourselves in more details with some 
of the most important metro systems in the world.

Técnicas de mineração foram usadas para 
construção de tuneis de metrô
Mining techniques were used to construct 
metro tunnels.

Projeto das primeiras estações de Londres 
Project of the first London underground stations
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As primeiras técnicas de construção do metrô derivaram basicamente 
da construção dos túneis das minas de carvão. O método inicial  
consistia em grandes escavações, na instalação de todo equipamento 
e na cobertura posterior por terra. Essa técnica, entretanto, trazia 
diversos transtornos à cidade, como a demolição de construções e 
“caos” na região das obras. Outro desafio inicial foi o desenvolvimento 
de um complexo sistema de ventilação para os túneis, já que os 
primeiros metrôs eram movidos a vapor. A partir de 1890, começaria 
a ser empregada a tração por energia elétrica, mais uma inovação 
londrina.

The first metro building techniques basically derived from tunnel 
construction for coal mines. The initial method required large 
excavations, setting up all the equipment and restoring the soil on top. 
However, that technique caused a great deal of disruption to the city, as 
the demolition of buildings and “chaos” around the work site. Another 
initial challenge was the development of a complex ventilation system 
for the tunnels, due to the fact that the first underground trains were 
pulled by steam locomotives. As from 1890, metro locomotives gained 
electric traction, another Londoner innovation.

1863 - Pioneira, Londres construiu o primeiro metrô do mundo

Fotos de estações em 1956
Photos of stations in 1956

1863 - Pioneering London  built the first metro in the world

A ideia de um transporte subterrâneo sobre trilhos surgiu em meados 
da década de 1830, mas se concretizou apenas com a inauguração da 
primeira linha de metrô do mundo, em Londres, no ano de 1863. Em 
apenas alguns meses, o novo meio de transporte já carregava mais 
de 26 mil pessoas por dia e, em poucas décadas, já atingia muitas 
áreas da cidade, cortando a capital do Reino Unido de norte a sul 
e de leste a oeste. Atualmente, o Metrô de Londres, além de ser o 
mais antigo do mundo, é também um dos três mais extensos, com 400 
quilômetros, divididos em 11 linhas com 45% de vias subterrâneas. 
Dos 32 bairros londrinos, apenas seis não têm uma das quase 270 
estações. Anualmente são realizadas pouco mais de um bilhão de 
viagens.

O primeiro metrô nasceu em um contexto de reforma urbana em 
Londres. Era preciso organizar a cidade às demandas de seu imponente 
capitalismo, e, desta forma, aprimorar as comunicações e a circulação 
de pessoas e mercadorias. O transporte ferroviário subterrâneo surgia 
como rápida alternativa de locomoção urbana. No início, o metrô ligava 
o centro da cidade aos terminais de trens nos subúrbios, uma solução 
ao já existente e crescente trânsito da capital do Reino Unido.

The idea of underground transport on rail appeared in the middle 
of the 1830 decade, but came true with the inauguration of the first 
underground line in the world, in London, in 1863. Within just a few 
months, that new means of transport was carrying over 26 thousand 
people a day and, in a few decades, it was extended to many areas in 
that city, crisscrossing the capital of the United Kingdom from north to 
south and east to west. Currently, the London underground, besides 
being the oldest in the world, is also among the three longest networks 
with 400km divided into 11 lines that account for 45% of the underground 
lines. Of London’s 32 suburbs only six are not served by one of the near 
270 stations. A little over 1 billion rides are provided each year.

The first metro was born in a context of bourgeois urban reform in 
London. There was a need to adjust the city to the requirements of 
its affluent capitalism, and, therefore, to improve communications and 
the circulation of people and goods. The underground railway transport 
arose as a fast alternative for urban locomotion. In its early days, the 
underground connected the downtown area to train terminals in the 
suburbs, an existing solution to the increasing traffic in the capital city 
of the United Kingdom.
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Curiosidade: Em 1908 surgiu o nome Underground (subterrâneo) e o famoso logotipo. O apelido Tube (tubo) existe desde 1890 quando a 
primeira linha movida a eletricidade foi inaugurada. O nome “metrô” deriva da empresa privada pioneira no setor, a Metropolitan Railway. Por 
sinal, durante muitas décadas a construção de novas linhas e estações ficou a cargo de diversas companhias privadas. Apenas em 1933, uma 
autarquia pública foi criada para integrar e administrar a maior parte do sistema. Ainda no mesmo ano, foi desenhado o tradicional mapa de 
linhas, um design que acabou copiado pelos metrôs mundo afora.

Curiosity: The term “underground” and its famous logotype appeared in 1908. The term “tube” has been used as a nickname for the underground 
since 1890, when the first line moved by electric traction was inaugurated. The term “metro” derives from “Metropolitan Railway”,  a pioneering 
private company in that sector. In fact, for many decades the construction of new lines and stations fell to private enterprises. Only in 1933, 
a government agency was created to integrate and manage most of the system. Still in the same year, the traditional underground map was 
created, a design that was imitated by all metros in the world.

Durante a 2ª Guerra Mundial, o Metrô de Londres mais uma vez fez 
história. Seus túneis foram um importante refúgio contra os bombardeios 
alemães e certamente salvaram muitas vidas. Em 1948, após o fim da 
guerra, a nacionalização não foi só uma opção política do governo, 
como uma necessidade, já que por causa do difícil período econômico, 
o Metrô estava à beira da falência. Desde então, a administração já 
passou para às mãos do governo central e da prefeitura de Londres. A 
partir de 2003, entretanto, a gestão passou a ser dividida entre o poder 
público e empresas privadas, em um sistema de parcerias.

Uma das principais marcas do metrô londrino é sua contribuição para a 
cultura. Atualmente existem projetos oficiais de divulgação de artistas 
plásticos, poetas e músicos. Seu legado cultural remonta aos anos 
20, quando o Metrô contratava ilustradores e designers, alguns dos 
quais se tornariam mais tarde artistas consagrados, para produzir seus 
pôsteres publicitários. Outro destaque é a arquitetura das estações. 
Durante as décadas de 20 e 30, muitas foram projetadas a partir de 
influências modernistas e art déco. O próprio edifício sede do Metrô 
contém esculturas avant-garde.

Desde então, várias estações foram projetadas por arquitetos de 
renome e possuem interiores únicos como a extensão da Linha Jubilee 
de 1999, que conta com projetos de Foster & Partners, Ian Ritchie e 
Michael Hopkins.

As linhas mais antigas estão sofrendo uma grande reforma atualmente. 
O objetivo é aumentar a capacidade de transporte em 30% com a 
instalação de novos trens, vias e sinalização.

During World War II, the London Metro made history one more time. 
Its tunnels performed the unplanned function of air-raid shelters and 
certainly saved many lives. In 1948, after the end of the war, not only 
was nationalization a government political option, but a need, because 
the London Metro was on the verge of bankruptcy as a result of that 
difficult economic period. From that time on, its administration was 
assigned to the central government and the London city government. 
However, as from 2003, the metro management was shared between 
the government and private companies in a partnership system.

A major feature of the London Metro is its contribution to culture. 
Currently there are official projects to advertise plastic artists, poets and 
musicians. Its cultural legacy has its origins in the 1920s, when it hired 
illustrators and designers -- some of which would became renowned 
artists later on – to produce its own publicity posters. The architecture 
of the stations is another aspect to be highlighted. Many stations were 
designed during the decades of the 1920s and 1930s, in the modernist 
and art-deco styles. The Metro headquarter itself includes avant-garde 
sculptures.

From then on a number of stations were designed by renowned 
architects and display unique interiors, as the extension of the 1999 
Jubilee Line, which includes projects by Foster & Partners, Ian Ritchie 
and Michael Hopkins.

Currently, the metro’s older lines are being thoroughly remodeled with 
the purpose of increasing transport capacity by 30% with the addition of 
new trains and the installation of new tracks and signaling.

Foto atual de estação
hotos of stations in 1956

Estação Green  Park
Green Park Station 

Estação Canary Wharf
Canary Wharf Station
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Estação em Paris estilo Art Nouveau
Art Nouveau Station in Paris

1900 - A  Exposição Universal impulsionou o Metrô de Paris
1900 - The World Fair or  Exposition Universelle was a major boost to the Paris Metro 

Curiosidade: Uma característica dos trens do Metrô de Paris é o uso de pneus de borracha em pelo menos cinco linhas. Isso 
aumenta a capacidade de aceleração e frenagem do trem e, assim, a sua velocidade média é maior. A técnica foi desenvolvida 
pelo próprio Metrô parisiense e exportada para outras redes como Montreal, Cidade do México e Santiago.

Curiosity: The Paris Metro typically uses rubber tires in at least five lines. That increases the accelerating and braking capacity of 
trains, thus its average speed is higher. The rubber tire technique was developed by the Paris Metro itself and exported to other 
networks as Montreal, Mexico City and Santiago.

Apesar de muitas tentativas de construção durante a segunda metade 
do Século XIX, o Metrô de Paris foi inaugurado apenas em 1900. O 
impulso decisivo foi a Exposição Universal realizada naquele ano 
na cidade. Os problemas demográficos e do tráfego também eram 
enormes e pressionaram as autoridades da época. Em pouco tempo, 
130 mil passageiros utilizavam o Metrô diariamente. A rede expandiu-se 
rapidamente na região central até a Primeira Guerra Mundial e, a partir dos 
anos 30, começou a chegar até os subúrbios.

As duas companhias privadas que construíram as primeiras linhas do 
Metrô se fundiram e acabaram estatizadas em 1948. A rede metroviária 
ficou saturada após a Segunda Guerra Mundial, e uma primeira 
modernização apresentou novos trens, maiores e mais rápidos. O 
crescente tráfego a partir da segunda metade do Século XX também 
impulsionou a criação de uma rede de trens integrados ao Metrô, 
conhecida como RER (Réseau Express Régional), durante os anos 60.

Atualmente, o Metrô de Paris é o terceiro maior da Europa Ocidental, 
atrás apenas de Londres e Madri, com cerca de 300 estações e 
mais de 200 quilômetros divididos em 16 linhas, sendo a maior 
parte subterrânea. Além disso, é o segundo mais movimentado do 
continente europeu, “perdendo” apenas para Moscou. São mais de 
quatro milhões de usuários todos os dias, cerca de 1,5 bilhões por 
ano. A distância média entre as estações é bastante pequena e fora 
do comum, de 300 a 500 metros. Os vagões de Paris também são 
relativamente pequenos, carregando cerca de 700 pessoas, enquanto 
em outras cidades alguns chegam a transportar até duas mil. 

Despite a number of efforts to construct the Paris Metro during the 
second half of the 19th century, it was only inaugurated in 1900. The 
World Fair held in the city in that year brought about a decisive push for 
its construction. Massive population and traffic problems also pressed 
the officials of that time. In a short period, 130 thousand passengers 
used the Metro on a daily basis. The network quickly expanded in the 
downtown area until World War I and, as from the 1930s, the lines 
began to reach Parisian suburbs.

The two private companies that built the first metro lines merged and 
ended up being nationalized in 1948. The metro network reached 
saturation after World War II, and a first modernization presented new, 
larger and quicker trains. A increasing traffic from the second half of 
the 20th century also brought about the creation of an integrated train 
network, known as RER (Réseau Express Régional), in the 1960s.

Currently, the Paris Metro is the third largest in Western Europe, only 
being outranked by the  Metros of London and Madrid, with about 300 
stations and over 200 kilometers divided into 16 lines running mostly 
underground. In addition, it is the second in ridership in the European 
continent, only outranked by Moscow. There are over 4 million users 
each day, about 1.5 billion a year. The average distance between 
stations is quite small and unusual, from 300 to 500 meters. Paris 
wagons are relatively small and carry about 700 people, while in other 
cities some wagons can transport up to 2 thousand users.
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O estilo art nouveau das entradas das estações do Metrô tornaram-se um 
símbolo de Paris. Ainda hoje, cerca de 80 continuam com o mesmo visual 
projetado pelo arquiteto Hector Guimard e que causou estranhamento no 
começo do Século XX.

Nas décadas posteriores, as estações trouxeram estilos mais simples. 
Algumas ganharam decorações específicas, como a Louvre-Rivoli, 
que contém cópias de obras em exposição no prestigiado Museu do 
Louvre. Outra curiosidade é que existem também estações “fantasma”, 
fechadas durante a 2ª Guerra e nunca reabertas, utilizadas nas últimas 
décadas como cenários para filmes.

Planos de modernização e expansão estão em vigor atualmente no 
Metrô de Paris, como o prolongamento de algumas linhas e a automação 
de todo o sistema. Hoje apenas uma das linhas é completamente 
automatizada. O Metrô também investe em outros tipos de tecnologia, 
como o desenvolvimento de aplicativos para celular que informam 
em tempo real sobre os horários e o tráfego, além de indicar rotas 
alternativas, tudo acessível do telefone ou de um computador.

The Metro’s art nouveau entrances have become an iconic symbol 
of Paris. Still today, about 80 stations have preserved the same style 
designed by architect Hector Guimard, which caused some controversy 
in the early 20th century.

In the following decades, the stations featured simpler styles. Some of 
them gained specific decoration, as the Louvre-Rivoli, which contains 
copies of the masterpieces on display at the prestigious Louvre 
Museum. Another curiosity are the “ghost” stations that are no longer 
served by trains. They were closed during World War II and were never 
reopened. They have been used in the last few decades as a backdrop 
in films.

Currently the Paris Metro has ongoing modernization and expansion 
plans, as the extension of some lines and the automation of the entire 
system. At the moment, only one line is fully automated. The Metro also 
invests in other types of technology, as the development of applications 
for cell-phones, that inform in real time train schedules and the traffic, in 
addition to suggesting alternative routes, all of it can be accessed from 
a cell-phone or a computer.

Sinalização em Paris estilo art nouveau 
Paris Metro art nouveau Signage

Acesso art nouveau no Metrô de Paris
Art nouveau Paris Metro Entrance
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1902 - O Metrô de Berlim, testemunha da história do Século XX

Desenhado para aliviar o intenso tráfego da capital alemã, o Metrô de 
Berlim foi inaugurado em 1902, ainda durante os tempos do Império.

O sistema metroviário expandiu-se rapidamente até a 2ª Guerra 
Mundial, inclusive nos anos do nazismo. Com a ascensão de Adolf 
Hitler ao poder em 1933, todas as estações passaram a ter uma 
bandeira alemã e inclusive uma delas foi renomeada com o nome do 
ditador.

Quando a Alemanha começou a sofrer ataques na 2ª Guerra Mundial, 
a partir de 1942, os túneis do Metrô passaram a ser utilizados como 
abrigos durante os bombardeios dos aliados, assim como em Londres. 
Grande parte do sistema foi danificado nos anos finais da Guerra, mas 
mesmo com todas as dificuldades o Metrô continuou funcionando. 
Apenas em 1945, meses antes da tomada de Berlim pelos aliados, 
quando começou a faltar energia, é que os trens pararam. A 
reconstrução só seria finalizada em 1950.

Durante os primeiros anos de Guerra Fria, quando Berlim foi dividida em 
duas áreas, capitalista e socialista, o Metrô continuou aberto. A partir da 
construção do Muro de Berlim em 1961, foi restringido o contato entre 
a parte leste e oeste da cidade. Apesar de o Metrô continuar circulando 
entre as duas regiões, o trem vindo da Berlim Ocidental só chegava à 
Oriental após uma rigorosa inspeção. A segurança fora redobrada para 
que alemães do leste não passassem, através do metrô ou de seus 
túneis, para a parte oeste, o que realmente aconteceu pouquíssimo 
naqueles anos.

Having been designed to alleviate the intense traffic flowing in and out 
of that German capital city, the Berlin Metro was inaugurated in 1902, 
still during imperial times.

The metro system expanded rapidly up to World War II, including during 
the Nazi years with Adolf Hitler’s rise to power in 1933, all stations had 
a German flag and one of them was renamed after that dictator.  

As of 1942, when Germany started being attacked in World War II, the 
metro tunnels were used as shelters during air-raids by Allied Forces, 
just as it had happened in London. 

Most of the system was damaged in the final years of the War, but, in 
spite of all difficulties, the Berlin Metro continued operating. The train 
activity only stopped in 1945, a few months before the fall of Berlin, 
when power shortages had begun. The Metro reconstruction would 
only be concluded in 1950.

The Berlin Metro remained open during the first few years of the Cold 
War, when Berlin was divided into two areas, a capitalist and a socialist 
area. Contact between the eastern and western parts of the city were 
restricted with the erection of the Berlin Wall. Despite the fact that the 
Metro continued serving both regions, a train coming from Western 
Berlin could only continue on its way to Eastern Berlin after a strict and 
detailed inspection. Security had been  redoubled to prevent Germans 
from the east to get to the west through the Metro or its tunnels, which 
in fact was a rare occurrence in those years.

 1902 - The Berelin Metro has witnessed the 20 th Century history

Estação Adenauerplatz
Adenauerplatz Station

Estação Central de Berlim
Berlin Central Station
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Curiosidade: Duas atividades culturais são 
destaque do Metrô de Berlim. É possível 
fazer um passeio noturno em um trem 
com o teto aberto, no qual um guia fala da 
história do transporte e da cidade. Além 
disso, um Museu, localizado na Estação 
Olympia, exibe diversos instrumentos e 
mapas que mostram ao visitante como era 
o Metrô antigamente.

Curiosity: The Berlin Metro offers two 
outstanding cultural activities. A passenger 
can book a night ride on a topless train with 
a guide talking about the history of transport 
and the city. In addition, a  Museum located 
at the Olympia Station has a number of 
instruments and maps on display, that 
shows visitors what the Metro used to be 
like in former times. 

Nova Estação Central de Berlin – integração dos sistemas ferroviários
New Berlin Central Station– integrating various railways systems

O período da Guerra Fria foi de acelerado crescimento da rede 
metroviária, principalmente do lado ocidental, já que a Berlim capitalista 
contou com grande apoio econômico dos Estados Unidos. Após a 
queda do Muro, em 1989, o sistema voltou a funcionar integrado, e o 
Metrô sofreu grande modernização, em particular as estações do lado 
oriental, sem investimentos praticamente desde 1961.

O nome do metrô em Berlim é U-Bahn que vem do alemão untergrund 
Bahn ou, em português, trem subterrâneo. O trem de superfície, que 
também faz parte do sistema de transporte da cidade, é chamado de 
S-Bahn, diminuição de schnell Bahn, e quer dizer trem rápido, pois é 
um sistema de bondes bastante veloz, se comparado aos de outras 
cidades.

Existem dois sistemas de metrô com tipos diferentes de trens, o grande 
com vagões de 2,65m de largura e 3,40m de altura e o pequeno com 
vagões de 2,30m de largura e 3,10m de altura. Apesar de os dois 
sistemas usarem o mesmo tipo de via (1435 mm entre trilhos) e mesma 
tensão de 750V, não é possível operarem nas mesmas linhas, pois um 
tem contato com a alimentação elétrica por cima (catenária) e o outro 
por baixo (terceiro trilho).

Atualmente, o U-Bahn é o maior da Alemanha e 80% de seu trajeto é 
subterrâneo. Conta com 173 estações, 9 linhas, e um total de quase 
150 quilômetros de extensão. Além disso, é integrado ao S-Bahn, que 
conta com mais de 300 quilômetros e abrange a região metropolitana 
da capital alemã. Transporta mais de um milhão de passageiros por 
dia e a cada ano são mais de 400 milhões de viagens. Algumas linhas, 
além dos horários convencionais, funcionam durante toda a noite de 
sexta e de sábado.

The Cold War period saw an accelerated growth in the metro network, 
especially on the Western part, because capitalist Berlin counted on 
intense economic support from the United States. After the fall of the 
Berlin Wall in 1989, the system resumed its integrated operations, and 
the Metro underwent great modernization, particularly the stations on 
the eastern side that had had no investments since 1961.

The Berlin Metro is known as U-Bahn, that comes from the German 
untergrund Bahn whose English equivalent is underground train. The 
surface train that is also part of the city transport system is called 
S-Bahn, which is a diminutive of schnell Bahn, and means fast train, 
because it is a very fast streetcar system, as compared to those of 
other cities.  

There are two metro systems with different types of trains, the 
large type has wagons 2.65m wide and 3.40 high; the small type 
has wagons 2.30m wide and 3.10m high. Despite the fact that both 
systems can run on the same type of track (track gauge 1,435mm) 
and the same voltage (750v), they cannot operate on the same lines, 
as in one type the electrical cable runs above the track – overhead 
catenaries -- from which the streetcar wire is suspended. In the other 
type the voltage is provided by a third rail on the track (third rail).

 Currently the U-Bahn is the largest metro in Germany with 80% of 
its lines running underground. It comprises 173 stations, 9 lines and 
a total of nearly 150 kilometers in length. In addition, it is integrated 
to the S-Bahn with over 300km, serving the metropolitan area of the 
German capital city. It transports over one million passengers a day 
and provides 400 million passenger rides a year. Some lines exceed 
conventional working hours and operate the whole night of Fridays 
and Saturdays.  
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Entrada original preservada da Estação Bowling Green de Nova Iorque
Preserved original entrance  to the New York Bowling Green Station

1904 - Nova Iorque, construiu um dos maiores e mais completos metrôs

Interior da Grand Central Station de Nova Iorque 
Interior of the New York Grand Central Station

1904 - New York built one of the largest and most complete metros 

Com um trânsito caótico, o metrô já era uma necessidade no centro 
de Nova Iorque durante o Século XIX. A riqueza local e um rápido 
crescimento populacional impulsionaram a cidade a construir um 
sistema de transporte elevado sobre trilhos* em 1870, apenas alguns 
anos após a inauguração do Metrô de Londres.

Durante mais de trinta anos, Nova Iorque contou apenas com linhas 
elevadas. No início, os trens eram puxados por um sistema de cabos 
de aço, depois por pequenas locomotivas, e, a partir de 1903, começou 
o uso de energia elétrica. Os elevados mudaram drasticamente a 
qualidade do transporte no centro da cidade e facilitaram em muito 
a vida e o trabalho da população local. Contudo, essa forma de 
transporte causava muito barulho e sujeira, além de bloquear o sol 
em vários locais. De todas as linhas dessa época, a mais antiga em 
funcionamento data de 1885.

As autoridades de Nova Iorque iniciaram a construção da primeira 
linha subterrânea em 1900. Já no dia da inauguração, no ano de 1904, 
mais de cem mil passageiros utilizaram o novo meio de transporte. 
Os passageiros aprovaram imediatamente a rede subterrânea que 
os protegia do intenso frio durante o inverno. Além disso, era muitas 
vezes mais rápido que o sistema elevado, pois as nevascas também 
causavam atrasos e fechamento de vias na superfície e elevadas. 
As primeiras linhas foram construídas basicamente pelo método de 
escavações, instalação dos equipamentos e cobertura por terra. A 
partir daí, a construção do Metrô da cidade avançou rapidamente, 
sendo grande parte de sua rede de linhas e estações construída entre 
1913 e 1931.

*Neste livro consideramos a primeira linha subterrânea, inaugurada em 1904, o marco inicial do Metrô de Nova Iorque.
*In this we regard the first underground line that was inaugurated in 1904 as the initial milestone of the New York Metro.

The metro was already a need in view of the chaotic traffic in the 
downtown area of a New York of the 19th century. Local wealth and a 
quick population increase forced the city to build a system of elevated 
transport on rails* in 1870, just a few years after the London Metro was 
inaugurated. 

New York could only count on elevated lines for over 30 years. In the 
beginning, trains were pulled by a steel cable system, afterwards by 
small locomotives and, as from 1903, they started being propelled 
by electric power. Elevated trains brought about a drastic change in 
transport quality in the downtown area and made life and work very 
easy for the local people. However that type of transport was rather 
noisy and dirty, in addition to blocking the sun in a number of places. Of 
all lines of that time, the oldest line in operation dates from 1885.

New York authorities began the construction of the first underground 
line in 1900. On the very day it was inaugurated, in 1904, more than 100 
thousand passengers used the new means of transport. Passengers 
immediately approved the underground line that protected them from 
the intense cold in winter. Besides, on many occasions, it was quicker 

than the elevated system, because snow storms caused delays and 
the shutting down of surface and elevated metro  tracks. The first lines 
were basically built using the method of excavating, setting up all the 
equipment and restoring the soil on top. From then on, the construction 
of the city Metro advanced very rapidly, with most of its network of lines 
and stations being built between 1913 and 1931.
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Curiosidade: Cerca de um em cada três usuários de transporte 
subterrâneo nos Estados Unidos mora na cidade ou na região 
metropolitana de Nova Iorque. A capacidade de transporte 
de seu metrô é maior do que a soma dos metrôs das demais 
cidades norte-americanas que construíram o transporte.

Curiosity: About one in every three users of metro transport in 
the United States lives in the city or in the New York metropolitan 
area. The transport capacity of its metro is higher than the sum 
of the metros of all other American cities that have that type of 
transport.

Estação Nova Iorque
New York Station

The economic crisis brought about by the New York Stock Exchange 
crash in 1929, practically halted the metro expansion as from 1940. 
The entry of the United States into World War II and the priority granted 
to the automobile industry during the postwar period were also major 
obstacles to metro investments from then on. However, differently from 
other large cities in the country, New York is the only city where over 
half of its population does not have a car. It is very likely that the intense 
traffic in the metropolis and the quality of its metro have played a key 
role in that fact.

Only in the end of the 20th century, the old expansion plans were 
resumed, many of those plans date from 1920s and 1930s. Later on, in 
the 70s a new effort was made to expand the metro, but the economic 
crisis, once again prevented its growth. Another important process was 
the modernization of stations and trains, as practically the whole system 
dates from the first half of the 20th century. From 1990 in particular, 
the metro began its refurbishment process prioritizing ease of access. 
About 110 stations are now completely accessible, and other 120 rely 
on a minimum structure of escalators, ramps and elevators, 

Currently, the New York metro network is the largest in the world in 
number of stations (465), and one of the lengthiest, with 365 kilometers 
divided into 27 lines. In 2009, the metro provided over 1.5 billion 
passenger rides averaging over 5 million users on weekdays. In 
addition, it is one of the only systems operating around the clock all the 
year round.

Após a crise econômica causada pela “quebra” da Bolsa de Valores de 
Nova Iorque em 1929, a expansão do metrô diminuiu drasticamente, 
praticamente deixando de existir a partir de 1940. A entrada dos 
Estados Unidos na 2ª Guerra Mundial e a prioridade para a indústria 
automobilística no pós-guerra também foram grandes entraves para 
os investimentos no Metrô a partir daí. No entanto, diferentemente das 
outras grandes cidades do país, Nova Iorque é a única onde mais da 
metade da população não possui carros. Certamente, o intenso tráfego 
da metrópole e a qualidade de seu metrô têm importância fundamental 
para esse dado.

Apenas no final do Século XX são retomados antigos planos de 
ampliação, muitos deles das década de 20 e 30. Posteriormente, 
durante os anos 70, houve tentativa de ampliação, mas a crise 
econômica mais uma vez impediu o crescimento do Metrô. Outro 
processo importante foi a modernização das estações e dos trens, já 
que o sistema é praticamente todo da primeira metade do Século XX. 
A partir de 1990, particularmente, o metrô começou reformas dando 
ênfase à acessibilidade. Cerca de 110 estações já estão totalmente 
acessíveis e outras 120 contam com uma estrutura mínima de escadas 
rolantes, rampas e elevadores.

Atualmente, a rede metroviária nova-iorquina é a maior do mundo em 
número de estações, com 465 delas, e uma das mais extensas, com  365 
quilômetros divididos em 27 linhas. Em 2009, o Metrô realizou mais de 1,5 
bilhões de viagens, com uma média superior a cinco milhões de usuários 
durante os dias da semana. Além disso, é um dos únicos sistemas que 
permanecem em funcionamento 24 horas por dia, todos os dias do ano.
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Interior de madeira dos antigos trens de Buenos Aires
Wooden interior of the old trains in Buenos Aires

Em 1994, uma polêmica privatização entregou o Metrô a um consórcio 
de empresas, que ficaram responsáveis pela gestão do sistema, mas 
a expansão continua sob responsabilidade da prefeitura de Buenos 
Aires. Cinco anos depois a concessão foi estendida até 2017. O 
sistema metroviário portenho atualmente é composto por 6 linhas, é 
100% subterrâneo e tem pouco mais de 55 quilômetros de extensão.

A partir de 1995, o Metrô de Buenos Aires, também conhecido com 
Subte, começou a colocar em prática um plano de expansão que, além 
de uma rede mais extensa, buscou a revitalização de áreas do centro 
e a reativação econômica de outras partes da cidade. Em sua primeira 
etapa, esse plano contemplou a ampliação da Linha A e da Linha B e 
a implantação da nova linha H, que já teve inaugurado seu primeiro 
trecho. Estão em construção outras nove estações numa extensão de 
6,7 km adicionais à rede existente.

1913 - Buenos Aires, construiu o primeiro metrô do Hemisfério Sul 

É da capital da Argentina o feito da construção não só da primeira linha 
de metrô da América Latina, como de todo o Hemisfério Sul. Inaugurada 
em 1913, em dez anos a linha subterrânea já representava 10% de 
todo o transporte de passageiros de Buenos Aires. Apesar de uma 
rápida expansão na primeira metade do Século XX, o crescimento do 
Metrô ficou estagnado até meados dos anos 90, quando foi retomado 
o planejamento de novas linhas.

O fato de ter permanecido por décadas sem modernização e com 
poucos investimentos, fez com que vários trens e estações ainda 
guardem diversos aspectos da primeira metade do Século XX. Ainda 
é possível, por exemplo, andar em trens antigos, com estrutura e 
interior de madeira, coisa raríssima nos demais sistema do mundo. 
De qualquer forma, apesar de Buenos Aires não contar com o mais 
eficiente e rápido dos metrôs, não deixa de ser interessante – pelo 
menos como turista – conhecer um metrô com aparência tão antiga. 

The feat of not only constructing the first metro line in Latin America, 
but in the entire Southern Hemisphere comes from the capital city of 
Argentina. Inaugurated in 1913, ten years later the underground line 
accounted for 10% of the total of passenger transport in Buenos Aires. 
Despite a rapid expansion in the first half of the 20th century, the Buenos 
Aires Metro growth was halted until the mid 90s, when the planning of 
new lines was resumed.

Because it went on without modernization and with very little investment, 
a number of its trains and stations still keep several aspects of the early 
20th century. For example, it is still possible to ride on old trains of 
wooden structure and interior, an extremely rare thing in other systems 
in the world. In any case, despite the fact that Buenos Aires does not 
have the most efficient and fastest metro in the world, it should be 
interesting – at least as a tourist – to ride on a metro with such an old 
appearance.

Estação de Buenos Aires
Buenos Aires Station

1913 - Buenos Aires built the first Metro in the Southern Hemisphere

In 1994, a controversial privatization granted the Metro to a pool of 
companies that took charge of managing the system, but expansion 
remained under the control of the Buenos Aires city government. Five 
years later, that concession was extended until 2017. The Buenos Aires 
metro network comprises 6 lines, is 55 kilometers in length and runs 
100% underground. 

As of 1995, the Buenos Aires Metro, also known as Subte, began to 
implement an expansion plan, which, in addition to attaining a lengthier 
network, included the revitalization of the downtown areas and the 
economic recovery of other parts of the city. The first stage of the plan 
contemplated the expansion of Lines A and B and the implementation 
of the new H line whose first stretch has already been inaugurated. 
Other nine stations are being built  to achieve an extension of 6.7km to 
the existing network.
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Curiosidade: As manifestações culturais merecem destaque no Metrô de Buenos Aires. Existem espaços para apresentações de 
música, teatro e artes plásticas, e é possível encontrar em algumas estações pinturas e murais originais de artistas argentinos 
consagrados. Outra curiosidade é a exposição em duas estações de fósseis de pré-históricos encontrados durante escavações 
do metrô na década de 1930. O Metrô de Buenos Aires utiliza a mão inglesa, ou seja, o inverso, por exemplo, da de Paris, São 
Paulo e da maioria dos outros.

Curiosity: The Buenos Aires Metro is famous for its cultural events. Space is allocated for music shows, theater plays and plastic 
arts exhibits, and in some stations it is still possible to find original paintings and murals by renowned Argentine artists. Another 
curiosity is an exhibit displayed in two stations of pre-historic fossils found during the metro excavations in the 1930s. The Buenos 
Aires metro adopts the British traffic rule of riding on the left track, in other words, just the opposite of Paris, São Paulo and most 
metro systems.   

Estação de Buenos Aires
Buenos Aires Station
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Estação Atocha em Madrí
Atocha Station in Madrid

Plataforma de estação de Madri
Madrid Station Platform

Nos últimos anos, está em andamento um plano de modernização para 
equiparar, em qualidade e conforto, estações novas e antigas. Mesmo 
assim, existe um esforço para preservar a arquitetura original, e é 
possível observar em algumas delas o estilo das primeiras estações 
construídas. Destaque para a Estação de Atocha, com uma belíssima 
fachada do Século XIX e uma impressionante estufa com diversas 
espécies de plantas tropicais.

O Metrô de Madrí também se destaca por ser um dos que mais 
interagem com os passageiros. Uma ampla programação cultural 
deixa as viagens mais agradáveis. A “Bibliometro” é uma biblioteca 
móvel presente em diversos pontos da rede da qual é possível tomar 
um livro emprestado por até 30 dias. Nos últimos anos ficou pronto o 
maior museu debaixo da terra, com achados da Madrí dos Séculos XVI 
e XVII, durante as escavações para a construção da Estação Ópera.

There is an ongoing modernization plan to standardize the quality 
and comfort in all new and old stations. Even so, efforts have been 
made to preserve the original architecture: some of them have kept 
the same style of the first stations that were built. The Atocha station 
deserves mention for its imposing and lovely 19th century facade and 
an impressive greenhouse with various species of tropical plants.

The Madrid Metro is also outstanding because of its high level of 
interaction with passengers.

A varied cultural program makes trips more pleasant. “Bibliometro” is a 
mobile library located in a number of places within the metro network 
where you can borrow a book for up to 30 days. In the last few years, 
the largest underground museum has been concluded to display 
Madrilenian objects of the 16th and 17th centuries, which were found 
during the excavations to construct the Opera Station.

1919 - O Metrô de Madrí vem sendo reconhecido como o mais inovador do mundo
1919 - The Madrid Metro is being recognized as the most innovative in the world

Plataforma de estação de Madri 
Madrid Station Platform

Com um dos metrôs mais modernos do mundo, Madrí vem recebendo 
diversos prêmios pelo desenvolvimento de novas tecnologias nos 
últimos anos. São inovações nas áreas de sustentabilidade, melhoria 
do meio ambiente, economia de energia, nos sistemas de emergência, 
equipamentos, comunicação visual e qualidade do serviço prestado 
aos passageiros. O metrô da capital espanhola tem mais de 300 
quilômetros de extensão e quase 300 estações espalhadas em 13 
linhas. O mais impressionante é que até 1995 seu tamanho era apenas 
metade do atual, sendo o segundo que mais expandiu nos últimos 15 
anos, atrás apenas de Xangai. Cerca de 75% da região metropolitana 
de Madrí é contemplada com pelo menos uma estação a pouco mais 
de 500 metros de distância. São mais de 2,5 milhões de passageiros 
por dia.

A acessibilidade é outra marca do Metrô de Madrí. Apesar de nem todas 
as estações estarem adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida, é 
a rede com maior número de escadas rolantes e elevadores no mundo.

As one of the most modern metros in the world, the Madrid Metro has 
been granted a number of awards for having developed new technologies 
in the last few years. Its innovations encompass sustainability, 
environmental improvements, energy savings, emergency systems, 
visual communication equipment and passenger service quality. The 
metro of the capital city of Spain has more than 300 kilometers in length 
and nearly 300 stations spreading over 13 lines. The most impressive 
fact is that up to 1995, it  was only half of its current size, ranking 
second among those that have expanded most in the last 15 years, 
only outranked by Shanghai. About 75% of Madrid metropolitan area is 
served by at least one station at a little more that 500 meters away. It 
transports over 2.5 million passengers a day.  

Ease of access is another feature of the Madrid Metro, despite the fact 
that not all stations have been adapted to people with reduced mobility, 
its network has the highest number of escalators and elevators in the 
world.
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Um dos principais entusiastas do Metrô de Madrí foi o Rei Afonso 
XIII, que inclusive participou de sua inauguração em 1919. A própria 
companhia que administrava a rede tinha o nome do monarca 
espanhol, mas após a proclamação da República em 1931 e o exílio 
do Rei, foi modificada para simplesmente Companhia Metropolitana 
de Madrí. Aliás, várias estações mudaram de nome por razões 
ideológicas durante os diferentes períodos políticos do Século XX.

Durante a Guerra Civil Espanhola (1936-39), a capital permaneceu 
todo o tempo na mão da esquerda republicana e foi alvo constante 
de bombardeios por parte da direita liderada pelo General Francisco 
Franco. O metrô acabou servindo de refúgio,  inclusive de paiol 
de pólvora e de bombas. Uma explosão em um desses paióis fez 
inúmeras vítimas fatais, muitas até hoje anônimas. Com a tomada de 
Madrí pelos franquistas, em 1939, funcionários simpáticos à esquerda 
foram demitidos e vários deles perseguidos e presos. Durante a 
ditadura de Franco (1939-1975), a construção de novas linhas foi aos 
poucos retomada, mas é particularmente nos anos 70, com a abertura 
democrática e um enorme crescimento populacional de Madrí, que 
inicia-se uma rápida expansão do Metrô.

King Afonso XIII, a major Madrid Metro enthusiast, took part in the 
Metro inauguration in 1919. The company that managed the metro 
network had been named after that Spanish sovereign, but after the 
proclamation of the Republic in 1931 and the exile of that King, the 
company was renamed Compañía Metropolitano de Madrid. As a matter 
of fact, a number of stations had their names changed for ideological 
reasons during the different political periods of the 20th century.

During the Spanish Civil War (1936-39), Madrid remained in the hands 
of republican leftists and was a constant target for artillery attack on 
the part of the rightists led by General Franco. The metro was used 
as a shelter and as a powder magazine. An explosion in a powder 
magazine resulted in a number of casualties, many of whom still 
remain unidentified. When Madrid was taken by Franquists in 1939, 
employees who had supported the leftists were dismissed and many 
of them were persecuted and arrested. During Franco’s dictatorship 
(1939–1975), the construction of new lines was resumed little by little, 
but the advent of democratic freedom in the 1970s and a significant 
population increase in Madrid gave rise to a fast Metro expansion.

Curiosidade: Existem também exposições temporárias, como a que comemorou os 90 anos, contando a história do Metrô. Já 
em 2010, foi realizado um original concurso de fotografias com os próprios usuários, para a produção de imagens que melhor 
representassem a relação entre a população e o meio de transporte. Ao final, além de premiar as vencedoras, as cem fotos mais 
interessantes foram mostradas em exposição

Curiosity: The Madrid Metro also sponsors temporary exhibits, as the one that celebrated its 90 years of existence, giving an 
account of the Metro history. Now, in 2010, the Metro sponsored an original photography contest among metro passengers to 
produce images that best represented the relationship between the population and that means of transport. In the end of that 
contest, after awards were given to winners, the Metro assembled an exhibit with the one hundred most interesting photographs. 
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Curiosidade: Desde setembro de 1974, são colocados mensalmente pôsteres de boas maneiras nas estações, para que os usuários 
entendam a etiqueta no Metrô e, com isso, criem um ambiente mais agradável. Também é proibido falar ao telefone celular durante 
as viagens, o que é respeitado integralmente pelos japoneses.

Curiosity: Since September, 1974, the Tokyo Metro has placed posters on good manners at the stations for passengers to understand 
and put that behavior into practice in the Metro to create a more pleasant atmosphere. It is also prohibited to use a cell-phone during 
trips, which is fully observed by the Japanese.

1927 Tóquio disputa título de metrô mais movimentado do mundo

A visita do empresário japonês Noritsugu Hayakawa à Londres em 
1914, o inspirou a empreender a primeira linha de metrô, não só de 
Tóquio, mas de toda a Ásia. Inaugurada em 1927, a rede metroviária da 
capital japonesa cresceu relativamente pouco até o final da 2ª Guerra 
Mundial. Apesar de Tóquio ser uma região cara para a construção de 
transporte subterrâneo, devido ao seu tipo de solo e por estar em uma 
área de terremotos, a partir de 1951 iniciou-se uma acelerada expansão.

Atualmente o metrô conta com mais de 280 estações, divididas em 
13 linhas, totalizando quase 330 quilômetros de extensão. É um dos 
cinco maiores do mundo e disputa com Moscou e São Paulo o título de 
mais movimentado. Apesar do número quase inigualável de usuários, 
oito milhões quase todos os dias, o sistema consegue manter grande 
eficiência e qualidade.

Durante o rush matutino existem vagões só para mulheres, crianças, 
estudantes de escolas primárias e portadores de deficiência. A gestão 
das linhas é dividida entre os governos do Japão e Metropolitano de 
Tóquio, que conta com 23 cidades. Diferentemente da maioria dos 
metrôs, que cobram um valor universal pela tarifa, em Tókio o preço das 
viagens pode variar de acordo com a quilometragem a ser percorrida.

1927 Tokyo  runs for the title of the highest daily ridership in the world

Estação de Metrô em Tóquio
Tokyo Metro Station

Plataforma de estação em Tóquio
Tokyo Metro Station

The visit of Noritsugu Hayakawa, a Japanese businessman, to London 
in 1914, inspired him to build the first metro line, not only in Tokyo, 
but in the whole Asia. Inaugurated in 1927, the metro network of the 
Japanese capital city had a relatively modest growth until the end of 
World War II. In spite of being in an area where the construction of 
underground transport is rather expensive, due to the type of soil and 
location in an area of intense seismic activity and earthquakes, the 
Tokyo Metro started an accelerated expansion as from 1951.

Currently, the metro has more than 280 stations, divided into 13 lines 
and amounting to nearly 300 kilometers in length. It is among the five 
largest metros in the world and rivals Moscow and São Paulo for the 
highest daily ridership in the world. Despite its nearly unrivalled number 
of passengers, 8 million each day, the system manages to offer great 
efficiency and quality.

At peak hours in the morning, there are cars only for women, children, 
elementary school students and people with special needs. Network 
line management is shared by the government of Japan and Tokyo 
city government, which comprises 23 cities. Unlike most metro systems 
that charge a standard rate for a ride, Tokyo Metro fare rates may vary 
according to the traveling distance.
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Reconhecido como um dos sistemas metroviários mais modernos e 
inovadores do mundo, todos os trens de Tóquio são equipados com 
ar-condicionado, as estações são providas de internet wireless desde 
2004 e, a partir de 2008, foi iniciado um programa de uso de energia 
solar em algumas delas.

O Museu do Metrô de Tóquio, aberto em 1986, apresenta exemplares 
restaurados dos trens utilizados ao longo da história, e o visitante 
pode, através de um simulador, saber como é dirigir um trem.

Acknowledged as one of the most modern and innovative metro 
networks in the world, all Tokyo trains are air-conditioned, the stations  
have made available wireless Internet connection since 2004 and, as 
from 2008 a program on the use of solar energy has been implemented 
in some stations.

The Tokyo Metro Museum, inaugurated in 1986, displays restored 
samples of its rolling stock, and a visitor may operate a train simulator 
to have the experience of operating a train.

Plataforma de estação em Tóquio
Tokyo Metro Station plataform
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A expansão das linhas a partir dos anos 50 apresentou um visual mais 
austero, com uma decoração simples. Polêmicas à parte, fato é que o 
metrô de Moscou por si só é uma grande atração turística.

Entretanto, não é só pela beleza que o Metrô de Moscou foi motivo 
de orgulho do antigo regime soviético. Seu sistema sempre foi um 
dos mais eficientes e rápidos, disputando com Tóquio o título de mais 
movimentado do mundo. Mais de nove milhões de pessoas utilizam 
o transporte todos os dias, o que representa mais de 3,3 bilhões de 
passageiros todos os anos. A rede é composta por 182 estações, 
distribuídas em 12 linhas e tem uma extensão de quase 300 quilômetros.

O Metrô de Moscou viveu o seu momento mais dramático durante a 2ª 
Guerra Mundial. No final do ano de 1941, quando o exército alemão 
esteve perto de tomar a cidade, fato que nunca se concretizou, o 
governo soviético planejou a implosão do recém construído metrô, 
dentro de uma tática de abandonar a cidade arrasada aos nazistas.

1935 – A Arquitetura do Metrô de Moscou é exemplo vivo do Realismo Socialista 

Construído durante a antiga União Soviética, o Metrô de Moscou é um 
exemplo vivo do chamado Realismo Socialista. O estilo artístico surgiu 
na Rússia após a Revolução de 1917 e tinha como princípio afirmar 
politicamente os valores do comunismo. Inaugurado em 1935, o Metrô 
foi obra do governo de Joseph Stálin e desde o início foi usado como 
propaganda soviética. Ainda hoje, a ideologia do regime derrubado em 
1991 está bastante presente.

As estações foram planejadas de forma grandiosa e com uma beleza 
quase sem parâmetros se comparada aos demais metrôs. A arquitetura 
conta com lustres suntuosos e decoração palaciana.

Built at the time of the former Soviet Union, the Moscow Metro is a living 
example of the so-called Socialist Realism. Its artistic style appeared 
in Russia after the 1917 Revolution and had the purpose to enhance 
politically the values of communism. Inaugurated in 1935, the Metro 
was built under Josef Stalin’s government and, from its very beginning 
it has been used as Soviet propaganda. Even nowadays, the ideology 
of that regime that was ousted in 1991 is quite present. 

The Moscow Metro stations were planned in an extravagant style of 
unrivalled beauty as compared to other metros. Its architecture includes 
grandiose chandeliers and palatial decoration. 

1935 – The architecture of the Moscow Metro is a living example of Socialist Realism 

Estação Komsomolskaya em Moscou
Komsomolskaya Station in Moscow

Estação em Moscou
A Moscow  Metro Station

Line expansion as from the 1950s showed a more conservative style, 
with simple decoration. Controversies aside, the fact remains that the 
Moscow Metro is in itself a significant tourist attraction. 

However, beauty was not the only cause of pride of the old Soviet 
regime. Its has always been one of the most efficient and rapid systems, 
rivaling Tokyo for the title of the busiest metro in the world. More than 
nine million passengers use the transport every day, which accounts 
for over 3.3 billion passengers a year. Its network includes 182 stations 
spread over 12 lines in nearly 300 kilometers in length. 

The Moscow Metro experienced it most dramatic moment during World 
War II, in late 1941, when the German army was attempting to take  
the city -- an event that never became true --, the soviet government 
had plans to implode the newly built metro, according to a strategy of 
leaving a destroyed city behind for the Nazis.  
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Curiosidade: Paradoxalmente, a 2ª Guerra Mundial acelerou a expansão do sistema metroviário de Moscou, já que as estações 
erguidas às vésperas ou durante o conflito foram construídas rapidamente e em grande profundidade para servir de abrigos em 
caso de bombardeios.
Curiosity: Paradoxically, World War II, accelerated the expansion of the Moscow Metro network system, as the stations that 
had been built shortly before or during the conflict were constructed rapidly and very deeply to be used as shelters in the case 
of air-raids.

 Plataforma de estação em Moscou
Moscow station platform
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A Cidade do México sediou os Jogos Olímpicos de 1968 e a Copa do 
Mundo de Futebol em 1970. Entre os dois megaeventos esportivos 
foi inaugurada a primeira linha de metrô da capital mexicana, em 
1969. Apesar de não terem ficado prontas para as Olimpíadas, as 14 
primeiras estações já estavam em funcionamento para a Copa, e a 
rede metroviária viveu uma rápida expansão nas décadas seguintes.

O metrô da capital mexicana é um dos mais movimentados do mundo, 
com uma média superior a quatro milhões de usuários por dia em suas 
11 linhas, 175 estações e 177 quilômetros de extensão. O sistema 
é tão carregado que em horários de pico é proibido embarcar com 
bagagens grandes e, em alguns locais, os dois primeiros vagões são 
exclusivos para mulheres e crianças.

1969 – Cidade do México - inaugurou metrô entre a Olimpíada e Copa do mundo 
1969 – México city inaugurated its metro  between the Olympic Games  and the World Soccer Cup

Metrô da Cidade do México
Mexico City Metro

1945 - O impacto da 2ª Guerra Mundial na indústria automobilística 
e no desenvolvimento de novas linhas de metrô.

Os anos seguintes à 2ª Guerra Mundial foram de estagnação, tanto para 
os metrôs já existentes, como para os projetos de novas redes. A maioria 
das nações mais diretamente envolvidas no conflito, com exceção dos 
Estados Unidos, estava não só em um momento de reconstrução, 
como com sérias dificuldades econômicas. A estatização dos metrôs 
em cidades como Paris e Londres, por exemplo, além de uma opção 
ideológica dos governos do pós-guerra, era uma necessidade para que 
esses sistemas metroviários continuassem funcionando.

Poucos anos após o final da Guerra, entretanto, o capitalismo já 
demonstrava vigor, e a crescente indústria automobilística era um dos 
principais carros-chefe desse momento de expansão e modernização. 
Durante a década de 1950, a prioridade dada ao transporte individual 
foi o principal empecilho para a expansão e a construção de novos 
metrôs pelo mundo. As redes metroviárias de cidades como Nova 
Iorque e Paris viveram um momento de estagnação e outras, como 
México, São Paulo e São Francisco, só construiriam seus sistemas a 
partir da virada dos anos 60 para os 70.

The years that followed the end of World War II brought stagnation 
to existing metros and new line projects. Most of the nations directly 
involved in that conflict, except the United States, found themselves 
undergoing a moment of reconstruction and a serious economic 
downturn. The nationalization of metros in cities as Paris and London, 
for example, in addition to being an ideological option of post-war 
governments, was required for those systems to continue operating.

However, a few years after the end of the War, capitalism already 
displayed vitality, and the growing automobile industry was one of the 
major flagships in that moment of expansion and modernization. During 
the 1950s, the priority assigned to individual transport was a major 
impediment to the expansion and construction of new metros in the 
world.  The metro network in cities as New York and Paris underwent 
moments of stagnation, while other cities as Mexico City and São Paulo 
would only construct their systems at the turn of the 1960s to the 1970s. 

1945 - The impact of World War II over the automobile industry 
and the development of new metro lines.

Transito em São Paulo na década de 60
Traffic in São Paulo in the 1960 decade

Mexico city hosted the Olympic Games in 1968 and the Soccer World 
Cup in 1970. Between those two sporting mega events, the first metro 
line in the Mexican capital was inaugurated in 1969. While not being 
concluded for the Olympic Games, the first 14  stations were in operation 
for the Soccer World Cup, and the metro network experienced a quick 
expansion in the following decades.

The metro of the Mexican capital city is one of the busiest in the world,  
averaging over four million passengers a day in its 11 lines, 175 stations 
and 177 kilometers in length. The system is so crowded that it prohibits 
people from carrying large baggage equipment and, in some places, 
the first two wagons are exclusive for women and children.

5150



Curiosidade: Assim como em Paris, a maioria dos trens possui além das rodas de aço, pneus de borracha, o que diminui em muito 
o barulho e torna o metrô mais maleável à instabilidade sísmica da região.

Outra característica marcante é a identificação de cada estação por um símbolo, o que foi feito devido ao alto índice de analfabetismo 
à época da inauguração. Hoje, embora o artifício praticamente não seja mais necessário, continua em uso por ter se transformado 
em uma marca do Metrô.

Curiosity: Just like Paris, most trains, in addition to their steel wheels, are equipped with rubber tires to reduce noise and adapt 
them to the seismic instability in that region. 

Another remarkable feature is the identification of each station by a symbol, which was done to address the high illiteracy rates at 
the time of its inauguration. Nowadays, although that artifice is no longer necessary, it has been preserved because it has become 
a Metro icon.   

A cultura também é destaque no Metrô da Cidade do México. Algumas 
estações sediam mostras artísticas temporárias, outras exibem 
artefatos arqueológicos de povos pré-colombianos encontrados 
durante as escavações do Metrô, e a Estação Zócalo, abaixo da Praça 
de Constituição, a principal do país, contém maquetes de como era a 
cidade nos períodos pré e pós-Conquista espanhola.

Culture is also emphasized in the Mexico City Metro. Some stations 
house temporary artistic exhibits, others exhibit archeological artifacts 
found during excavations, and Zócalo station, below Plaza de la 
Constitución, the main square in the country, which displays maquettes 
of what the city looked like in the periods before and after the Spanish 
conquest. 

Comunicação visual das estações
Symbols in the Mexico City Metro stations

Centro medico Etiopia Eugenia Division del norte Zapata
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Curiosidade: Um problema delicado para o Metrô de São 
Francisco é o grande risco de terremotos. Estudos recentes 
demonstram que o sistema poderia ser amplamente danificado 
e entrar em colapso por ocasião de um abalo sísmico mais 
severo. Parte da rede já foi fechada temporariamente após 
um terremoto em 1989.Os tremores de terra exigem métodos 
construtivos diferenciados, tanto nas edificações da cidade 
quanto nas estações de metrô.

Curiosity: The risk posed by earthquakes is a sensitive 
problem for the San Francisco Metro. Recent studies show 
that the system could be largely damaged and collapse as a 
result of a more severe seismic activity. Part of the network 
was temporarily shutdown because of an  earthquake that took 
place in 1989. Temblors require differentiated constructing 
methods both in buildings and metro stations.

Plataforma de estação de metrô em São Francisco
San Francisco metro station platform

Um grande desafio para a sua construção foi implantar uma linha que 
atravessasse os quase 6 km de largura e 39 m de profundidade da 
baía. A solução encontrada foi construir um túnel metálico, dividido 
em 57 segmentos, e que depois foram submersos e unidos, ficando 
apoiados no fundo da baía.

O Metrô de São Francisco já foi eleito o melhor dos Estados Unidos. 
Não é tão grande e movimentado quanto os de Nova Iorque ou Chicago, 
mas ainda assim tem uma extensão de 167 quilômetros, 5 linhas e 44 
estações. Durante a semana, chega a servir 350 mil passageiros por 
dia, provenientes dos municípios da região da baía.

Desde meados dos anos 90, a rede metroviária passou por uma 
modernização, o que inclui a renovação da frota e reformas nas 
estações. Além disso, o Metrô foi o primeiro dos Estados Unidos a 
ter seu funcionamento completamente automatizado. Em 2004, foi 
também o primeiro a oferecer comunicação por telefone celular para 
passageiros de todas as operadoras, e, a partir de 2007, passou a 
contar com internet wi-fi para os usuários. Todas as estações já são 
equipadas com elevadores e escadas rolantes, e a maioria delas tem 
bicicletário e guarda-volumes. Um sistema de biblioteca automática, a 
Library-a-Go-Go, funciona em algumas localidades.

1972 - São Francisco é exemplo de metrô da segunda metade do Século XX

Desde o final da 2ª Guerra Mundial, quando a região metropolitana de 
São Francisco passou por um enorme crescimento e recebeu muitos 
imigrantes, as autoridades locais já planejavam a construção de um 
Metrô. Entretanto, foi apenas no ano de 1972 que o sistema acabou 
inaugurado.

O pesado tráfego nas cidades, particularmente nas pontes da baía de 
São Francisco, representava um entrave importante à região. Parte 
da atual área servida pelo Metrô já havia sido coberta por bondes 
e um antigo sistema de trem suburbano, que funcionou no começo 
do Século XX. Porém, ainda em meados dos anos 50, tal sistema 
foi desmantelado em favor do uso de carros e ônibus. Desta forma, 
tornou-se cada vez mais necessário um transporte de massa, mais 
rápido e eficiente, o que após um longo processo de planejamento e 
construção resultou no Metrô, que em São Francisco tem o nome de 
BART (Bay Area Rapid Transit).

Since the end of World War II, when the San Francisco metropolitan 
area underwent enormous growth and received a lot of immigrants, 
local authorities had already been planning the construction of a metro. 
However, the system was inaugurated only in 1972.

Heavy  city traffic, especially on the San Francisco Bay bridges, was a 
serious obstacle in that area. Part of the area that is currently served 
by the Metro had been covered by streetcars and an old suburban 
train system that was in operation in the early 20th century. However, 
in the mid fifties, that system was dismantled in favor of cars and 
buses. This way,  a faster and more efficient type of mass transport 
had become increasingly indispensable, which, after a long planning 
and construction process, resulted in the San Francisco Metro, better 
known as BART (Bay Area Rapid Transit).

1972 - San Francisco is a metro model of the second half of the 20th century

Estação de metrô em São Francisco
San Francisco metro station 

A major challenge in its construction was to build a line across the 
bay, which is about  6km long and 39m deep. The solution was in the 
form of a metal tunnel split into 57 segments that were submersed, 
interconnected and supported at the bottom of the bay 

While the San Francisco Metro has been elected the best in the United 
States, it is not as big and as busy as the New York or Chicago Metro, 
nevertheless its 167 kilometers in length comprise 5 lines and 44 
stations. It serves a daily average of 350 thousand passengers from 
various towns in the bay area. 

As from the mid nineties, the metro network underwent a modernization 
process that included renovating its fleet and refurbishing its stations. 
In addition, the Metro was the first system in the United States to offer 
a fully automated operation. In 2004, it was also the first to offer cell-phone 
communication for passengers of all operators and, as from 2007, it started 
providing its passengers with internet wi-fi. All stations are equipped 
with elevators and escalators and most of them offer a secure bicycle 
parking and public lockers. An automated library system known as 
Library-a-Go-Go is offered in some stations.
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1973 - A Crise Mundial do Petróleo foi decisiva para a nova geração de metrôs

A explosão demográfica após a 2ª Guerra e o intenso deslocamento 
das populações rurais para as cidades, transformaram profundamente 
os grandes centros urbanos. A partir dos anos 60, mais da metade da 
humanidade passou a viver nas cidades pela primeira vez na história. 
Porém, foi no começo da década de 1970, após a explosão da 1ª Crise 
Mundial do Petróleo, que a expansão de antigos e a construção de 
novos metrôs voltam a ser prioritárias. Com as cidades crescendo 
rapidamente e o combustível atingindo valores exorbitantes, o 
transporte subterrâneo de massa movido a energia elétrica volta a 
ganhar enorme importância.

Não faltam exemplos de sistemas metroviários surgidos nesta época: 
Cidade do México (1969), São Francisco (1972), Seul (1974), São Paulo 
(1974), Santiago (1975), Rio de Janeiro (1979), Hong Kong (1979), 
entre outros. A inovação tecnológica também é uma marca dessa 
nova “geração” de metrôs pelo mundo. Sistemas computadorizados 
passam a controlar os trens, os vagões passam a ser constituídos de 
aço e alumínio, os métodos de construção dos túneis tornam-se mais 
eficientes e menos impactantes e mesmo muitas das novas linhas 
deixam de ser exclusivamente subterrâneas, ocupando também vias 
de superfície, ou em alguns casos, elevadas.

The demographic explosion after World War II and an intense migration 
of rural populations into the city brought forth profound changes in large 
urban centers. As from the 1960s, more than half of the world population 
started living in cities, for the first time in history. However, in the early 
1970s, after the onset of the First Global Oil Crisis, the expansion of 
old metro systems and the construction of new ones became a priority 
again. With the fast growth of cities and fuel at sky-high prices, the 
electricity-driven mass underground transport become crucially important.  

 There is no shortage of examples of metro networks that had been built 
at that time: Mexico City (1969), San Francisco (1972), Seul (1974), 
São Paulo (1974), Santiago (1975), Rio de Janeiro (1979), Hong Kong 
(1979), among others. Technology is the mark of that new-generation 
of metro systems in the world. Computerized systems start controlling 
trains; cars start being made of steel and aluminum, tunnel construction 
methods become more efficient and less impacting and a large number 
of new lines are no longer exclusively underground to  become surface 
or elevated lines.

1973 - The Global Oil Crisis played a decisive role in new-generation metros  

Exploração de petróleo
Oil exploration
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Praça da Sé em 1939
Sé Square in 1939

Perspectiva do anteprojeto de 1956 chefiado por Prestes Maia
A perspective of the preliminary 1956 design directed by Prestes Maia

A 1ª Guerra Mundial gerou uma industrialização ainda maior da capital 
paulista, já que as principais potências econômicas européias foram 
consumidas pelo conflito. Nesse período, a cidade continuou crescendo 
fortemente, e em 1920 já tinha mais de 500 mil habitantes. Com o 
passar dos anos, o sistema de bondes passou a ser insuficiente, e 
começaram a circular os ônibus.

A construção de um sistema metroviário em São Paulo foi debatida pela 
primeira vez nos anos 20, mas ainda demoraria a se concretizar. Era 
um período de forte industrialização, inclusive com a produção de bens 
de consumo duráveis. A cidade continuava crescendo aceleradamente, 
e os carros, agora bem mais acessíveis, começavam a disputar espaço 
com bondes e ônibus. A partir daí, o tráfego tornou-se um problema 
cada vez maior.

Durante as décadas de 30 e 40, o engenheiro e mais tarde prefeito 
de São Paulo, Francisco Prestes Maia, colocou em prática um plano 
de reestruturação da malha urbana, abrindo e ampliando diversas 
avenidas e favorecendo a circulação dos ônibus, que paulatinamente 
tomavam o lugar dos bondes. O crescimento populacional, dessa 
vez, impulsionado pela migração interna, fez a população da cidade 
ultrapassar um milhão de habitantes antes de 1940 e dois milhões em 
1950. Com o freqüente problema dos congestionamentos, voltava à 
pauta a urgência da construção do Metrô. Até meados dos anos 50, três 
projetos foram elaborados, inclusive um em 1956 liderado pelo próprio 
Prestes Maia, mas por disputas políticas ou problemas orçamentários, 
acabaram deixados de lado.

World War I brought about more intense industrialization in the capital 
city of São Paulo, due to the fact that the main economic powers in 
Europe were consumed by that conflict. The city kept on growing 
rapidly in that period and it had over 500 thousand people in 1920. In 
the course of time, as the streetcar system had become insufficient to 
meet the transport demand, buses started operating in the city.

Building a metro network system in São Paulo was debated for the 
first time in the 1920s, but it would not materialize for a long time. It 
was a period of intense industrialization, which included the production 
of consumer durables. The city continued growing at a fast pace and 
cars – which could be purchased more easily – started struggling for 
space with streetcars and buses. From then on, city traffic became an 
increasingly difficult problem.   

In the 1930s and 1940s, engineer Francisco Prestes Maia, who was to 
be elected mayor later on, implemented a plan to restructure the urban 
road network, expanding and building a number of avenue to the benefit 
of buses which were little by  little replacing the existing streetcars. The 
local population increased to over one million people as a result of 
internal migration before 1940, and two million in 1950. Ever-present 
traffic jams, brought forth again the need for urgent construction of a 
Metro. Up to the mid-fifties three projects were submitted, including one 
in 1956 directed by Prestes Maia himself. But those projects were cast 
aside because of political or funding issues.

1974 – Metrô de São Paulo – O primeiro no Brasil 
1974 – The São Paulo Metro  – The first metro system in Brazil 

Por mais de três séculos, São Paulo não foi mais do que uma vila. 
A partir da segunda metade do Século XIX, uma guinada marcou a 
história da cidade, quando a economia cafeeira, valiosíssima à época, 
tomou boa parte da região hoje correspondente ao estado paulista. A 
cidade experimentou um vertiginoso crescimento ao estar no centro 
de um emaranhado de linhas ferroviárias que transportava o café do 
interior para o litoral e de lá para a Europa.

Com o fim da escravidão, a região em franca expansão econômica 
recebeu dezenas de milhares de imigrantes para trabalhar nas lavouras 
de café e posteriormente na nascente indústria paulista. Em algumas 
décadas, entre o final do Século XIX e o começo do XX, São Paulo 
foi catapultada à condição de principal metrópole econômica do país. 
Entre 1890 e 1900, a população da cidade praticamente quadruplicou 
e alcançou quase 250 mil pessoas. O território urbano expandia-se 
rapidamente, e novos bairros surgiam, e vilas eram incorporadas.

Ampliar a infraestrutura urbana era uma necessidade, e a crescente 
população exigia serviços públicos como saneamento básico, 
iluminação e transporte coletivo, que nesse período se restringia aos 
bondes. Só na primeira década do Século XX, quase 200 quilômetros 
de linhas de bonde foram implantadas na cidade. 

São Paulo had not been more than a village for over three centuries. 
From the second half of the 19th century, the history of the city was 
marked by an economic upturn brought about by a booming coffee-growing 
economy which took over a large amount of the area that now corresponds 
to the state of São Paulo. The city experienced a stage of enormous 
growth, as it was the center of an entanglement of railway lines that 
transported coffee from the interior to the seaboard and to Europe from 
there.       

With the end of slavery, the region found itself in plain economic 
expansion and received thousands of immigrants to work in coffee 
farms and in its incipient industrial activity later on. In some decades 
at the turn of the 20th century, São Paulo was catapulted to be the 
first economic metropolis in the country. Between 1890 and 1900, 
the population of the city practically increased fourfold to nearly 250  
thousand people. The urban area expanded rapidly, and new suburbs 
and villages were incorporated into the city. 

It became essential to expand its urban infrastructure, and the growing 
population demanded public services as basic sanitation, lighting and 
public transport, which at that time was restricted to streetcars. Almost 
200 kilometers of lines were implemented in the city just in the first 
decade of the 20th century.

Centro de São Paulo em 1902
São Paulo downtown area in 1902
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O mesmo método não pôde ser utilizado na área central da cidade, já 
que era uma região de muito tráfego e de prédios altos ou históricos. 
Nesses locais, foi utilizado um equipamento novo, uma broca gigante, 
chamada Shield (também apelidado de “tatuzão”), para minimizar 
o impacto das obras. Entre a inauguração do primeiro trecho em 
setembro de 1974 e o total funcionamento da linha, entre os bairros do 
Jabaquara e de Santana, passou-se um ano e meio.

O modelo de sistema operacional e tecnologia adotado foi o mesmo do 
Metrô de São Francisco (BART), incluindo todos os sistemas elétricos, 
eletrônicos, de controle das vias e de tração de trem, transformando 
o Metrô de São Paulo em um dos mais modernos do mundo à época.

The same method could not be used in the downtown area of the city, 
as it was a region of intense traffic and tall or historical buildings. In 
those places, a new equipment was used -- a giant drill called Shield 
(also known as “tatuzão” or “big armadillo”) – to minimize the impact of 
Metro works. One and a half year went by between the inauguration of 
the first segment in September, 1974, and the full operation of the line 
between the suburbs of Jabaquara and Santana.

 The adopted operating system and technology model for the São 
Paulo Metro was the same as the one employed in San Francisco 
(BART), including all electrical, electronic, track control and train 
traction systems, transforming the São Paulo Metro into one of the 
most modern in the world at that time.

A construção da Linha 3 – Vermelha, que corta São Paulo de leste 
a oeste, começou em 1975 e ficou pronta quatro anos depois. 
Obedecendo à rápida urbanização da cidade em direção à região 
leste, optou-se por utilizar parte do espaço da ferrovia existente e esse 
trajeto acabou em sua maioria de superfície.

Após a Linha 1 – Azul e a partir da Linha 3 – Vermelha, houve uma 
grande evolução nos projetos para construção de novas linhas. 
Conceitos foram revistos, desde o dimensionamento, tanto das áreas 
públicas quanto das áreas técnicas e operacionais. As diretrizes 
gerais, normas e referências de dimensionamento também exigiram 
alterações desde a concepção do projeto da estação, passando pela 
evolução tecnológica e definição de novos materiais de acabamentos.

The construction of Line 3 – Red, that crosses São Paulo from east to 
west, began in 1975 and was concluded four years later. In view of  the 
quick urbanization of the city toward the east, the Metro decided to use 
part of the space of an existing railway, and that segment runs mostly 
on the surface.

After the construction of Line 1 – Blue and as from the construction 
of Line 3, there was  significant progress in the construction of new 
lines. Concepts were reviewed in terms of dimensioning public space 
and technical and operating areas. The general guidelines, norms and 
dimensioning references also required changes that included conceiving 
the station project, going through technological advancements and 
choosing new finishing materials. 

Primeiro CCO (Centro de Controle Operacional) do Metrô de São Paulo
The first OCC (Operating Control Center) of the São Paulo Metro

Linha 3 – Vermelha junta a ferrovia e paralela a Radial Leste
Line 3 – Red – next to a railway and parallel to Radial Leste road

O Metrô se concretizaria apenas a partir da década de 1960, na 
gestão do prefeito José Vicente Faria Lima. Em 1966 foi fundado o 
Grupo Executivo do Metrô que organizou uma concorrência para 
o estudo da rede e a formulação do anteprojeto da linha prioritária. 
O consórcio vencedor da concorrência foi o HMD, formado pelas 
empresas alemãs Hochtief e Deconsult, com experiência em projetos 
de Metrô e ferrovias em seu país, e o Grupo Montreal, que era formado 
pelas afiliadas nacionais Promon e Montor. Inicialmente o Consórcio 
elaborou os estudos de viabilidade e estabeleceu a linha prioritária, a 
Norte-Sul (Santana a Jabaquara). O anteprojeto foi desenvolvido pela 
equipe de engenheiros alemães e de arquitetos brasileiros, chefiados 
pelo arquiteto da Promon, Marcello Fragelli, grande responsável pela 
arquitetura diferenciada e marcante da primeira linha da cidade. O 
plano original já previa a construção de linhas muito parecidas com as 
atuais, cortando o mapa da cidade de norte a sul e de leste a oeste, e 
descongestionando algumas de suas principais vias.

Em 1968, foi fundada a Companhia do Metropolitano de São Paulo, 
e começou a construção da linha pioneira do Metrô de São Paulo, a 
Linha 1 – Azul (inicialmente chamada de Norte-Sul). Ela foi construída 
basicamente pelo sistema CUT and Cover, de cavar uma vala, instalar 
o equipamento e aterrar novamente. A técnica transformou importantes 
avenidas da cidade, como a Jabaquara, a Domingos de Morais e a 
Tiradentes, em grandes valas, e impactou enormemente o trânsito e 
o dia-a-dia das proximidades. O comércio dessas regiões também foi 
bastante afetado.

The metro would only materialize from the 1960s on, in the administration 
of mayor José Vicente Faria Lima. In 1966, a Metro Executive Group 
was founded and set up a bid for the network study a the submission 
of a preliminary design of a priority line. HMD, formed by the German 
companies Hochtief and Deconsult, was the winner of the bid, as 
they had experience in handling Metro and railway projects in their 
own country, and the Montreal Group, which comprised Promon and 
Montor, their Brazilian affiliates.  Initially, that consortium conducted 
viability studies and set a priority line that would run from north to south 
(Santana to Jabaquara). The preliminary project was developed by a 
team of German engineers and Brazilian architects, under the command 
of Marcello Fragelli, a Promon architect and the main responsible for 
the unique and remarkable architecture of the first city line. The original 
plan foresaw the construction of very similar lines to those currently in 
operation, crossing the city from north to south and from east to west, 
alleviating the traffic in some of the city main roads. 

Companhia do Metropolitano de São Paulo, founded in 1968, began the 
construction work of the pioneering line of the São Paulo Metro, Line 
1 – Blue (initially called North-South line). It actually employed the Cut 
and Cover construction method which is basically excavating, setting 
up all the equipment and restoring the road on top.  That technique 
transformed major city avenues, as Jabaquara, Domingos de Morais 
and Tiradentes into large trenches, deeply impacting the traffic and 
the day-to-day routine in the surroundings. Business in those areas 
plummeted down.

Construção da Linha 1 – Azul em São Paulo
Construction of Line 1 – Blue in São Paulo
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Além do transporte de passageiros, o Metrô também conta com uma 
receita não operacional de empreendimentos associados. Atualmente 
já são mais de 600 estabelecimentos comerciais integrados à rede 
metroviária da cidade, entre eles cinco shoppings. A receita somada 
destes negócios chega a 7% do faturamento total da empresa com o 
transporte de passageiros.

In addition to passenger transport, the Metro also relies on non-operating 
revenues from associated enterprises. Currently there are over 600 
business companies integrated to the Metro network system in the city, 
among them five shopping malls. The accumulated income from those 
business accounts for nearly 7% of the total revenue of the company in 
passenger transport.

Ligação da Estação Tatuapé com Shopping Center 
Connection between Tatuapé Station and a Shopping Mall

Estação Sé em horário de pico
Sé Station at peak times

A Linha 2 – Verde foi construída durante a década de 1980, 
contemplando o centro econômico da metrópole, a Avenida Paulista, 
e já estava prevista na rede básica do projeto original. A expansão na 
década de 90 priorizou novas estações nas Linhas 1 – Azul e 2 – Verde, 
trazendo novidades como exposição de obras de arte e atendimento 
a todas as legislações de acessibilidade a portadores de deficiência.

Nos últimos dez anos, foram construídas parcialmente e estão em fase 
de conclusão mais duas linhas do Metrô. A Linha 5 – Lilás contempla 
a região sudoeste da cidade e, quando completa, estará integrada a 
Linha 1 – Azul na Estação Santa Cruz e na Linha 2 – Verde na Estação 
Klabin, ligando rapidamente os bairros da região ao centro. Já a Linha 
4 – Amarela ligará a Estação da Luz ao Bairro da Vila Sônia, passando 
pelo Butantã, local da Universidade de São Paulo. Foi a primeira a ser 
construída através de uma parceria entre o Estado e a iniciativa privada 
e é a mais moderna, sendo a primeira totalmente automatizada. Assim 
como a Linha 2 – Verde, ela já estava planejada desde o início do 
Metrô, mas só agora se concretizou.

Line 2 – Green was built in the 1980s to serve Paulista Avenue, the 
economic center of the metropolis. It had been included in the preliminary 
network of the original project. The expansion that took place in the 
90s prioritized new stations in Lines 1- Blue and 2 Green, and brought 
new improvements as works of art exhibits and compliance with all 
accessibility norms for people with special needs and disabilities.

In the last ten years, two additional Metro lines have been built in part 
and are about to be concluded. Line 5 – Lilac that serves the southeast 
area of the city and, when concluded,  will be integrated to Line 1 – 
Blue at Santa Cruz Station and to Line 2 – Green at Klabin Station, 
rapidly connecting the suburbs in that area to downtown. Now, Line 
4 – Yellow will connect Luz station with the Vila Sonia suburb, going 
through Butantã, where the University of São Paulo is located. It was 
the first line to be constructed through a public-private partnership. 

It is the most modern and the first fully automated line. Similarly to Line 
2 – Green, it had been planned since the beginning of the São Paulo 
Metro, but could only be constructed at the present time.

Acesso da Linha 2 – Verde na Avenida Paulista
Line 2 – Green Entrance– on Paulista Avenue

O Metrô de São Paulo é um dos mais movimentados do mundo, ao 
lado de outros de metrópoles como Tóquio, Nova Iorque, Moscou e 
Hong Kong. A rede paulistana transporta todos os dias cerca de 4,5 
milhões de pessoas, sendo uma das que transporta mais passageiros 
por quilômetro de vias. A Linha 3 – Vermelha é considerada a mais 
densa do mundo.

Em extensão, o Metrô de São Paulo é o maior do Brasil, em torno de 
74 quilômetros e 5 linhas, seguido pelo do Rio de Janeiro (48 km), 
Brasília (45 km), Recife (40 km), Porto Alegre (34 km) e Belo Horizonte 
(28 km).

The São Paulo Metro is one of the busiest in the world, just as other 
Metros in cities as Tokyo, New York, Moscow and Hong Kong. The 
São Paulo Metro system transports about 4.5 million people every day 
and transports more passengers per kilometer of line. Line 3 – Red is 
acknowledged as and the densest in the world.

The São Paulo Metro is the longest in Brazil with about 74 kilometers 
and 5 lines, followed by the Rio de Janeiro Metro (48km), Brasília 
(45km), Recife (40km), Porto Alegre (34km) and Belo Horizonte (28km).
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do consórcio me chamou no canteiro de obras do metrô de Berlim e 
perguntou se eu ainda queria ir para o exterior e explicou que havia 
recebido a incumbência de arrumar um engenheiro para participar do 
projeto para o Metrô de São Paulo. Eu, naturalmente, falei “É claro que 
eu quero!”.

Uma semana depois, eu me apresentei na Matriz da Hochtief, onde já 
tinham preparado um contrato de dois anos para vir para o Brasil. Só 
que, além de toda a burocracia, como visto de trabalho, eu teria de me 
desvincular da minha empresa de origem, Sager und Woerner, para 
poder ir. Foi quando meu chefe não autorizou a minha saída. Segundo 
ele, eu só iria se terminasse o projeto que estava em andamento. 
Liguei para a Hochtief, quase chorando, dizendo que infelizmente não 
poderia viajar. Eles me consolaram e disseram que ainda existia a 
possibilidade de trabalhar no Metrô do Rio de Janeiro, que começaria 
quase na mesma época, e que, se houvesse outra vaga, ligariam. Não 
acreditei muito e fiquei lamentando a chance perdida.

A segunda chance
No início de junho 1968 eu continuava em Berlim quando recebi um 
recado do pessoal da Hochtief, pedindo que eu ligasse a qualquer 
hora. Quando telefonei, perguntaram se eu ainda estava disposto a 
ir para São Paulo, pois tinha sido aberta outra vaga. Pediram que eu 
respondesse ainda naquele dia, porque preparariam tudo para que eu 
partisse no dia 16 de julho.

superior in that consortium summoned me from the work site of the 
Berlin Metro and asked if I still wanted to work abroad, because he was 
assigned to find an engineer to take part in the São Paulo Metro. My 
answer came out naturally, “Of course I do!”.

A week later I reported to Hochtief Head Office, where they had already 
drawn a two-year employment agreement for me to work in Brazil. 
However with all the red tape I had to go through, as my work visa, I 
would have to resign from my original company, Sager und Woerner, 
to be able to go. Then my superior refused to accept my resignation. 
According to him, I could only go when I had finished the project in 
progress. I called Hochtief, with tears welling up in my eyes and told 
them that unfortunately I could not accept that assignment. They 
comforted me and  said there was still a possibility for me to work in the 
Rio de Janeiro Metro, which was scheduled to begin at about the same 
time, and they would contact me if an opening was available. I was 
skeptical about that offer and regretted the chance I had lost.   

A second chance
In the beginning of June, 1968, I was still in Berlin when I got a message 
from Hochtief asking me to call them soon as I could. When I contacted 
them, they asked if I was still willing to go to São Paulo, as there was 
another opening. They asked to give them an answer on that very 
same day, because they would get everything ready for me to leave 
on July 16.

Escavações da Linha Azul em 1970
Blue Line excavation in 1970

Construção da Linha Azul em 1970
Blue Line construction in 1970

Em 1968 o engenheiro civil alemão Reinhard Duwe veio ao Brasil para  
trabalhar no projeto do Metrô de São Paulo pela empresa Hochtief e 
aqui ele deixa seu relato daquela época:

O Sonho de conhecer o Brasil
Trabalhando na elaboração do Projeto Executivo da ampliação da 
Estação Mehringdamm do Metrô (U – Bahn ) de Berlim pelo Consórcio 
Hochtief – Lenzbau – Züblin –Sager & Woerner, eu sonhava em 
participar de projetos no exterior, de preferência no México ou no Brasil, 
para conhecer o país e ajudar a promover o conhecimento. Na época 
em que estava envolvido no projeto do metrô de Berlim, entre 1966 
e 1967, fomos visitados, em Berlim, por representantes brasileiros 
que queriam ver a obra da ampliação da Estação Mehringdamm.     A 
comitiva incluía o engenheiro Figueiredo Ferraz e o então prefeito, 
Faria Lima. Assim fiquei sabendo do projeto de construir um metrô 
para a cidade de São Paulo.

A Hochtief fazia parte do consórcio de empresas do projeto de Berlim 
e depois do consórcio HMD (Hochtief – Montreal – Deconsult), que 
gerenciou o projeto e a execução da primeira linha do Metrô de São 
Paulo. Assim, entrei em contato e pedi que fosse lembrado caso, 
precisassem de alguém para o projeto no Brasil. Um dia, meu chefe 

In 1968, Reinhard Duwe, a German civil engineer arrived in Brazil to 
work in the São Paulo Metro project as a Hochtief employee and he 
gives his account of those times:

A dream of going to Brazil 
When I was working in an Executive Project to expand the Mehringdamm 
station of the Berlin Metro (U – Bahn ) through a consortium that 
included Hochtief – Lenzbau – Züblin –Sager & Woerner, I dreamed 
of taking part in projects abroad, preferably in Mexico or in Brazil, to 
get to know the country and help to foster knowledge. At the time I 
was involved in the Berlin Metro project, between 1966 and 1967,  
Brazilian representatives visited us in Berlin because they wanted to 
see the  Mehringdamm station expansion works. The retinue included 
engineer  Figueiredo Ferraz and Faria Lima, the São Paulo mayor on 
that occasion. So I learned about a project to build a metro system for 
the city of São Paulo.  

Hochtief took part in that company consortium for the Berlin project 
and after that HMD consortium (Hochtief – Montreal – Deconsult) that 
managed the project and the execution of the first line of the São Paulo 
Metro. Thus I contacted my superiors and asked to be remembered 
in case they needed someone for the project in Brazil. One day, my 

Depoimento de uma época | Testimonial of an era

Construção da Linha Azul em 1970
Blue Line Construction in 1970

Operários trabalhando nas paredes de contenção
Workers building containment walls

Eng. Reinhard Duwe
Engineer Reinhard Duwe
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mezanino, criando a possibilidade da comunicação física e  visual entre 
os ambientes, deixando o conjunto mais amplo e vistoso, e eliminando 
o aspecto de “caverna”. Analisando e solucionando as implicações 
estruturais, nós engenheiros, fomos convencidos de que as sugestões 
apresentadas pelos arquitetos brasileiros tornariam as estações mais 
amplas, abertas para a criatividade artística dos arquitetos, sem 
perder na funcionalidade e dentro custos previstos de implantação e 
manutenção.  Dessa forma, na elaboração do projeto das estações 
da Linha Norte-Sul, foram criados conceitos arquitetônicos novos que 
provavelmente devem ter influenciado os projetos das estações de 
metrô no Brasil e até em outros países, inclusive na Alemanha.

 Se a arquitetura brasileira influenciou nesse sentido, nos demais 
projetos, o corpo técnico da HMD se esforçou para adaptar o conteúdo 
do “know how” de planejar e construir metrô trazido da Alemanha 
às condições técnicas e tecnológicas encontradas no Brasil. Não se 
tentou vender e implantar um “Metrô alemão”, e sim, com a ajuda da 
engenharia e indústria nacional, um sistema integrado, considerando-se 
as tradições, as condições tecnológicas, de produção industrial e as 
normas existentes no país, ou seja, um “Metrô brasileiro”. 

Poucos engenheiros do nosso grupo de alemães ficaram no Brasil. 
Quando a HMD entregou o projeto da linha Norte – Sul do Metrô de 
São Paulo em dezembro de 1973, já tínhamos trabalhado por mais 
de cinco anos. Eu mesmo voltei para São Paulo, depois de uma 
participação num projeto para o Metrô de Lisboa em 1975, e colaborei 
na elaboração dos projetos executados ou em execução para todas 
as linhas do “meu” Metrô de São Paulo, trabalhando para firmas 
projetistas brasileiras.

lending more greatness of extent and attractiveness to the whole and 
getting rid of that “cavern” aspect. After analyzing and addressing 
structural implications, we engineers, were convinced that the 
suggestions the Brazilian architects brought forth would make stations 
more spacious and open to the artistic creativity of those architects, 
without reducing their functionality and within the budgeted costs of 
implementation and maintenance. That way, on doing the project for the 
stations of Line North-South new architectural concepts were created, 
which may have influenced the projects for metro stations in Brazil and 
in other countries, including Germany.

While Brazilian architecture influenced that aspect, in the remaining 
projects, the HMD technical team endeavored to adapt its know-how 
content to plan and build a metro that was brought from Germany to 
the technical and technological conditions available in Brazil at that 
time. HMD did not attempt to sell and implement a German Metro, -- 
with the support of Brazilian engineering and its national industry – but 
an integrated system that took into account traditions, technological 
conditions, industrial production and existing standards in the country, 
in other words, a Brazilian Metro.  

Just a few engineers of our German group remained in Brazil. When 
HMD delivered the North-South Line project of the São Paulo Metro in 
December, 1973, we had worked in Brazil for over five years. I returned 
to São Paulo after taking part in a project for the Lisbon Metro in 1975, 
and participated in the projects for all executed lines or lines in progress 
of “my” São Paulo Metro, working for Brazilian designer companies.

Wilhelm Reinhard Duwe
Engenheiro

Engineer

O meu chefe estava em férias, e precisei falar com o substituto 
dele, a quem nem conhecia, e explicar que o chefe havia prometido 
que, se houvesse outra chance, me liberaria. Felizmente ele estava 
avisado. Fui liberado e, no final da semana seguinte, já tinha assinado 
o contrato. Tive um mês para preparar tudo e me desvincular da 
empresa. Precisava providenciar toda a papelada para o consulado: 
visto de trabalho, conseguir atestado médico oficial comprovando que 
eu não tinha nenhuma doença contagiosa etc., além vender tudo o que 
eu tinha (o que não era muito, praticamente só o carro), arrumar as 
coisas e me despedir dos parentes e amigos. 

Viajar naquela época para o outro lado do Atlântico era outra coisa! 
De avião, eram 24 horas de Berlim até São Paulo. A viagem estava 
prevista para 16 de julho, mas precisou ser adiada e só parti no dia 20 
de julho. Cheguei em São Paulo no dia 21 de julho. Foi uma aventura: 
Berlim, Frankfurt, Zurique, Dakar, Recife, Rio, Viracopos, Congonhas. 
Cheguei aqui sem falar nada de português, porque não tive tempo 
de aprender, mas aí veio alguém (o meu futuro chefe de equipe) em 
minha direção e perguntou, em alemão: “Você deve ser o Duwe?”. 
Se ele tivesse falado isso em português, não teria entendido. Era 
um domingo. Colocamos minhas coisas no Fusca dele e seguimos 
para o Hotel “Samambaia” na Rua 7 de Abril. Nos dias seguintes, no 
escritório da HMD, eu conheci o famoso “Final Report”, elaborado no 
ano anterior. Era o primeiro estudo, a primeira pesquisa de origem 
e destino para o metrô em São Paulo, com o objetivo de definir qual 
seria a rede que deveria ser implantada na cidade. Com base nesse 
estudo foi definida qual seria a prioridade e o que seria ideal para 
a primeira linha. Mas isso tudo já estava decidido quando cheguei 
aqui. Havia um grupo grande de engenheiros alemães e engenheiros 
e arquitetos brasileiros trabalhando juntos, elaborando o traçado e o 
projeto funcional dos túneis e estações da linha Norte-Sul, bem como 
Normas, Especificações, Projetos Padrão, etc.

O traçado da Linha Norte – Sul entre Jabaquara e Tietê era dividido 
em dez trechos. Os projetos básicos e executivos de nove trechos 
foram executados por projetistas brasileiros e, após verificados, foram 
liberados para a obra pela HMD e pela Companhia Metropolitana de 
São Paulo Metrô. O Trecho 5, com a Estação Paraiso, foi projetado 
diretamente na HMD.  

Ideias e parcerias
Naquela época, era natural que nós, engenheiros da Alemanha, 
principalmente no pós-guerra, quiséssemos fazer um metrô o mais 
simples, funcional e barato possível. Era apenas o essencial: uma caixa 
com as plataformas, nas laterais as escadarias e em cima outra caixa 
transversal do mezanino com os acessos acoplados. A participação 
de arquitetos seria opinar sobre as cores, onde colocar azulejo, qual 
o revestimento das escadas, coisas assim. Arquitetura nas obras do 
metrô era isso para nós, na época.

Então encontramos aqui um grupo de arquitetos, alunos do arquiteto 
Marcelo Frageli, que questionaram certas coisas do projeto. 
Principalmente sobre a questão de escavar para construir a nossa 
caixa de plataformas e depois reaterrar por cima. A ideia sugerida foi: 
aumentar a altura do espaço das plataformas (diminuindo o volume e a 
carga do reaterro ) e abrir uma ligação desse espaço com o ambiente do 

As my superior was out on vacation, I had to talk to his substitute who 
did not even know me and explain to him that my boss had promised 
to release me in case I had another chance to work in Brazil. Luckily 
he had been informed about my case.  I was released and signed an 
employment agreement at the end of the following week. I had to get all 
the paperwork ready for the Brazilian embassy: work permit, an official 
medical statement confirming that I had no contagious disease, etc., in 
addition to selling everything I had (which was not much, actually just 
my car), pack and say goodbye to my relatives and friends.

At that time, traveling to the other side of the Atlantic was something 
else! The trip would take 24 hours from Berlin to São Paulo. While my 
departure was scheduled for July 16, I had to postpone it and could only 
leave Berlin on July 20. I arrived in São Paulo on July 21. It was quite 
an adventure: Berlin, Frankfurt, Zurich, Dakar, Recife, Rio, Viracopos, 
Congonhas. I arrived in Brazil without speaking a word of Portuguese, 
as I had had no time to learn it. But someone (my future team leader), 
walked towards me and asked my in German, “You must be Duwe?” 
Had he said that in Portuguese, I would have not understood. It was  
Sunday. We put my bags in his Beetle, and he drove me to Hotel 
Samambaia, on Rua 7 de Abril. 

In the days that followed, at the office of HMD, I could see the famous 
“Final Report”, issued a year before. It was the first study, the first origin 
and destination research for the São Paulo Metro, with the purpose of 
defining the network that should be implemented in the city. Having that 
study as a basis, priorities were set, in addition to what would be ideal 
for the first line. But all had already been decided when I arrived here. 
There was a large group of German engineers and Brazilian architects 
working together, preparing the layout and the functional project for 
the tunnels and stations of the North-South line, in addition to Norms, 
Specifications, Standard Projects, etc.  

The North-South Line layout (between Jabaquara and Tietê) was split 
into ten segments. The preliminary and executive projects of nine 
segments that were done by Brazilian designers were checked and 
released for the metro work by HMD and Companhia Metropolitana 
de São Paulo Metrô. Segment 5, which included Paraíso Station was 
designed directly at HMD.

Ideas and partnerships
At that time, it was natural for us, engineers from Germany, mainly in the 
post-war period, to want to build a simpler, functional metro at the lowest 
possible price. Just essential items: a box with platforms, staircases on 
the sides and on top another transversal box, a mezzanine and its 
corresponding entrances. Architects’ participation would be limited to 
opinions about colors, where to lay glazed tiles, and things like that. 
That’s what architecture in the metro works meant to us at that time.  

  Then we met a group of architects, students under architect Marcelo 
Frageli, who challenged a few things in the project. Especially the issue 
of excavating to build our platform box and then restore the soil on top. 
They submitted the idea of increasing the headroom height of platforms 
(reducing the volume and the load of the earthwork) and opening a 
connection of that space with the mezzanine environment, creating the 
possibility of physical and visual communication between the areas, 

Placa da obra
Metro work site sign

Construção da Linha Azul em 1970
Blue Line construction in 1970
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Estação Chácara Klabin 
Chácara Klabin Station

Estação Tamanduateí
Tamanduateí Station

Estação Butantã
Butantã Station
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Uma ampla modernização do Metrô está em curso, inclusive com 
a expansão de duas linhas que cruzariam a antiga fronteira entre 
o território de Hong Kong e a China. Devido ao grande movimento 
da rede metroviária, a arquitetura das estações é simples e prioriza 
a praticidade, durabilidade e a acessibilidade. Após uma ampla 
adaptação, existem espaços para cadeiras de rodas nos trens e pisos 
especiais para guiar os deficientes visuais com segurança até as 
plataformas. Muitas estações também estão integradas a complexos 
comerciais.

O Metrô oferece cobertura completa para telefones celulares, internet 
3G e começa a disponibilizar internet wi-fi para todos os usuários. 
Além disso, a empresa administradora tem contrato com editoras 
para distribuição de revistas e jornais gratuitos aos passageiros. 
Desde 1998, existe também um programa de artes no Metrô, com 
performances ao vivo e exposições de artistas, tanto os consagrados, 
como os iniciantes.

A empresa do Metrô e uma associação de esportistas amadores 
organizam anualmente desde 2005 uma prova de atletismo. O evento 
procura promover uma vida saudável em Hong Kong, e a corrida começa 
e termina acima da Estação Central do Metrô. Além dos concorrentes, 
muitos também acompanham a prova apenas pelo passeio no centro 
da cidade. Outra curiosidade, de marketing temático, é a linha do Metrô 
que serve o Disneyland Resort, inaugurada também em 2005. Os trens 
inclusive têm decoração própria, com janelas no formato da cabeça de 
Mickey Mouse e estátuas de bronze dos personagens de Walt Disney 
nos trens e plataformas.

An intense modernization of the Metro is in progress, including the 
expansion of two lines that would cross the former frontier between the 
territory of Hong Kong and China. As a result of the intense use of the 
metro network system, the architecture of stations is quite simple and 
prioritizes convenience, durability and accessibility. After a thorough 
adaptation, the metro offers wheelchair space on trains and special 
flooring to safely guide visually impaired people to its platforms. Many 
stations are also integrated to business centers.

The Metro offers full coverage to cell-phones, Internet 3G and has 
begun to offer  Internet wi-fi  to all passengers. In addition, the Metro 
administration has made agreements with publishers to distribute free 
magazines and newspapers to passengers. As of 1998, the Metro 
offers artistic entertainment with live performances and art exhibits of 
both renowned artists and beginners.

The Metro company and an association of sporting amateurs have 
sponsored a marathon since 2005. That event is an effort to encourage 
a healthy life in Honk Kong, and the marathon begins and ends above 
the Metro Central Station. In  addition to official participants, a large 
number of people watch the event and see it as an opportunity for 
a walk downtown. A Metro line that serves the Disneyland Resort, 
inaugurated in 2005, is another thematic marketing curiosity. The cars 
on that line display their own unique decoration with windows in the 
shape of Mickey Mouse’s head and bronze statues of Walt Disney’s 
characters on trains and platforms. 

Linha para Disneyland Resort
Disneyland Resort Line

Metrô em Hong Kong
Hong Kong Metro

Curiosidade: As informações visuais e sonoras nas estações 
e trens desde a inauguração são divulgadas em inglês e 
cantonês. Após a devolução de Hong Kong foi adotado 
também o Mandarim.
Curiosity: Visual and audio information in stations and trains 
– available since its inauguration – is provided in English 
and Cantonese. After the return of Hong Kong to Chinese 
sovereignty, that information is also available in Mandarin. 

1979 - Metrô foi solução eficiente ao pesado trânsito de Hong Kong

Hong Kong, uma das áreas mais densamente povoadas do mundo, 
inaugurou seu Metrô apenas em 1979. O projeto do transporte 
subterrâneo nasceu ainda nos anos 50 e 60 para solucionar o grave 
problema do crescente tráfego na região. A partir de 1967, o Metrô 
começou a ser planejado pelo poder local e, em 79, começou a 
funcionar a primeira linha. Tornando-se imediatamente popular, o 
sistema passou por uma rápida expansão e, desde o início, ofereceu 
eficiência e conforto aos usuários, que atualmente são quase quatro 
milhões por dia durante a semana. O sistema possui 212 quilômetros 
de vias e 152 estações em 10 linhas.

Hong Kong tornou-se colônia do Império Britânico após a derrota 
da China para a Inglaterra na chamada Guerra do Ópio em meados 
do Século XIX. Durante o período de posse britânica, a cidade virou 
um importante centro comercial, e seu porto transformou-se no mais 
movimentado do mundo. A partir de 1982, China e Reino Unido iniciaram 
conversações e ficou decido que 1997 seria o ano da devolução do 
território. O retorno de Hong Kong à soberania chinesa não trouxe 
muitas mudanças para a região, já que a área permaneceu bastante 
autônoma, exceto em relação às políticas de defesa e externa. O fato 
de a metrópole fazer parte da China comunista, por exemplo, não 
impediu a privatização do Metrô a partir do ano 2000.

1979 - The Metro was an efficient solution to Hong Kong heavy traffic

Hong Kong, one of the most densely populated areas in the world, only 
inaugurated its Metro in 1979. Its project for underground transport was 
born in the 1950s and 1960s as a solution to the growing traffic problem 
in that region. As from 1967, the local government took on the Metro 
planning, and in 1979 its first line went into operation. Having immediate 
popular support, the system underwent a fast expansion and, offered 
efficiency and comfort from the very beginning to its passengers 
who currently average four million on weekdays. The system is 212 
kilometers in length and comprises 152 stations and 10 lines.  

Hong Kong became a British Empire colony after England had defeated 
China in the so-called Opium War in the middle of the 19th century. 
During the period of British possession, the city became an important 
business hub, and its port became the busiest in the world. From 
1982 on, China and the United Kingdom started negotiations, and it 
was decided that the UK would return that territory to China in 1997. 
The return of Hong Kong to Chinese sovereignty did not bring about 
many changes to that region, as it remained quite independent, except 
concerning its foreign and defense policies. The fact that the metropolis 
is part of communist China did not prevent it from privatizing its Metro 
in the year 2000.
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Vista noturna da estação Disney
Night view of Disney Station
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Conceituação de Metrô 
e suas caracteristicas

Capítulo | Chapter 2

Conceptualizing the Metro 
and its features 



Equivalência da capacidade de transporte
Equivalence of transport capacity 

Velocidade média por tipo de sistema
Average speed by type of system

A velocidade dos sistemas pode variar de acordo com as suas 
características, sendo que os sistemas segregados, no caso o Metrô 
alcançam velocidades maiores, conforme tabela:

The speed of a system may vary according to its characteristics, and 
segregated systems, as metros, reach higher speeds, according to the 
table below:

Conceituação de metrô e suas características 
Conceptualizing the Metro and its features 

A compatibilidade entre capacidade de transporte do sistema a ser 
escolhido e a demanda de passageiros a ser atendida é o fator 
determinante para a definição de qual sistema de transporte de massa 
será implantado. São considerados sistemas de transporte de massa 
urbanos: o corredor de ônibus, o corredor de trólebus, o VLT ou metrô 
leve, o monotrilho, o trem metropolitano e o metrô.

Mas afinal, o que é metrô?

As principais características comuns às dezenas de redes de metrô são: 
grande capacidade de transporte; linhas segregadas; rotas curtas que 
atendem primordialmente às áreas centrais da cidade; tração elétrica; 
não emissão de gases poluentes; meio estruturador funcionando como 
uma “espinha dorsal” do transporte urbano através da integração às 
ferrovias, linhas de ônibus e, entre outros; bem público, normalmente 
administrado pelo Estado, apesar de ser operado por empresas 
privadas em alguns casos; segurança operacional, com a automação 
do sistema e redução das possibilidades de erro humano; rapidez; 
conforto; limpeza e bom atendimento.

O metrô como sistema público de massa, para ser considerado de 
alta capacidade, deve atender a uma tabela padrão internacional de 
classificação, que especifica a quantidade de passageiros por hora e 
por sentido. Essa tabela estabelece que a capacidade de transporte 
do metrô deve ser de mais de 50 mil passageiros por hora, chegando 
a um máximo de 80 mil, dependendo do tamanho dos trens. Para esse 
cálculo, deve se utilizar o intervalo mínimo entre trens de 90 segundos 
e uma capacidade de seis passageiros em pé por m².

The compatibility of the transport capacity of the system to be chosen 
and the passenger demand to be met is a determining factor in the 
selection of the mass transport system to be implemented. The 
following are considered urban mass transport systems: bus corridors, 
trolley bus corridors, VLT or light metros, monorails, metropolitan trains 
and metros.

After all, what is a metro?

The main characteristics shared by tenths of metro networks are: 
great transport capacity; segregated lines; short routes mainly to serve 
downtown areas; electric traction; non-emission of pollutant gases; a 
structure that works as the backbone of urban transport by integrating 
railways, bus lines and, among others, a public asset that is usually 
managed by the government, while, in some cases, it may managed 
by the private initiative; operating safety through system automation 
and reduction of the likelihood of human error; swiftness; comfort; 
cleanliness and quality service. 

The metro as a public system of mass transport, to rank as high 
capacity, should fulfill an international standard classification table 
that specifies the amount of passengers per hour and by route. That 
table stipulates that a metro transport capacity be over 50 thousand 
passengers an hour, with a maximum of 80 thousand, depending on 
the size of its trains. For that calculation, one should adopt 90 seconds 
as the minimum interval between trains and a capacity of six standing 
passengers per m². 

mil passageiros por hora/sentido

Tabela internacional de capacidade de transporte
International transport capacity table 
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Nas grandes regiões metropolitanas, o transporte sobre trilhos na 
modalidade metrô deve constituir a ”espinha dorsal do sistema” de 
transportes, cabendo aos demais sistemas a prestação de serviço 
complementar e alimentador das linhas metro-ferroviárias. Um metrô 
deve ter seu traçado definido a partir de estudos de demanda e 
integração com outros meios de transportes. Corredores de tráfego 
com mais de 20 mil passageiros por hora e por sentido durante o rush, 
já merecem um estudo para a adoção de transporte sobre trilhos. Além 
disso, deve-se comparar o ciclo de vida dos equipamentos e instalações 
de cada meio de transporte, a fim de subsidiar o levantamento do custo/
benefício do empreendimento. No caso do metrô, há uma durabilidade 
cerca de cinco vezes maior do que a do ônibus. Todos os aspectos 
descritos até aqui são fundamentais para a decisão do sistema a ser 
adotado.

In large metropolitan areas, rail transport of a metro type should be 
the backbone of the transport system, with the remaining systems 
handling the complementary service feeding metro-railway lines. A 
Metro should have its layout defined on the basis of studies of demand 
and integration to other means of transport. Traffic corridors of with 
more than 20 thousand passengers per hour and route at peak times, 
already deserve a study for adopting railway transport. Moreover, the 
life cycle of equipment and facilities of each means of transport should 
be compared to support a cost/benefit survey of such undertaking. In 
the case of the Metro, durability is five times as high as that of buses. All 
aspects described so far are fundamental to the choice of the system 
to be implemented. 

Tecnologia e vida útil dos equipamentos 
Technology and equipment service life 

anos

No mundo inteiro, os metrôs têm sido instalados em áreas urbanas 
densamente povoadas. Esse meio de transporte é quase sempre 
eletrificado, possuindo sofisticado sistema de aceleração e frenagem, 
o que permite percorrer pequenos trechos com grande eficiência 
operacional. Além disso, os metrôs não poluem o ar, estão cada vez 
mais silenciosos, apresentam número reduzido de acidentes e, às 
vezes, utilizam pneus, como em Paris e na Cidade do México.

O investimento exigido para a instalação do sistema varia em função 
das condições e características da implantação, como o projeto 
civil, os equipamentos utilizados, o método construtivo, possíveis 
desapropriações, o grau de automação e o perfil geológico. Por outro 
lado, a opção por metrôs possibilita a criação de novos espaços para 
o deslocamento urbano. Nos outros sistemas, normalmente altera-
se apenas o tipo de uso de avenidas e ruas já existentes, como os 
corredores de ônibus, que acabam roubando uma faixa de circulação 
do trânsito.

Do ponto de vista ambiental, é notável a vantagem dos transportes 
eletrificados sobre trilhos, uma vez que por sua alta capacidade de 
oferta, conforto, rapidez e atendimento às regiões centrais das grandes 
cidades, eliminam do trânsito de milhares de automóveis, seja por 
opção dos usuários, seja pelo estabelecimento de políticas públicas 
de acesso a essas regiões.

In the whole world, metros have been constructed in densely populated 
urban areas. This means of transport is nearly always electrified and, 
thanks to a sophisticated acceleration and braking system, it is able to 
travel small distances with great operating efficiency. Moreover, metros 
do not pollute the atmosphere, are increasingly silent, have a reduced 
number of accidents and, sometimes are equipped with rubber tires, as 
in the case of Paris and Mexico City. 

The investment required to install the system may vary according to 
the conditions and characteristics of its implantation, as civil project, 
equipment employed, construction method, possible expropriations, 
extent of automation and geological profile. On the other hand, an 
option for the metro brings about the creation of new areas for urban 
travel. Other systems would only call for a change in the type of use of 
existing avenues and streets, as bus corridors that end up by occupying 
a precious transit lane. 

From an environmental standpoint, electrified transports on rails have 
a remarkable advantage, because, thanks to their high passenger 
capacity, comfort, swiftness and service to downtown areas of large 
cities, they eliminate the traffic of thousands of  vehicles, whether by 
choice of users or by the establishment of public policies restricting 
access to those areas;  

Curiosidade: Uma linha de Metrô substitui, em capacidade de transporte, 6 vias expressas como a Avenida 23 de Maio em São Paulo.

Curiosity: in terms of transport capacity, a metro line replaces six expressways similar to Avenida 23 de Maio in São Paulo.

=
35mil

passageiros

por

hora/direção

6 vias expressas (como Av. 23 de Maio)1 Metrô

Ocupação de espaço dos diversos meios de transporte
Space required by the various means of transport

Fonte: IIMD - Sistema Integrado de Transporte Rápido Coletivo da Cidade 
de São Paulo, Metrô, 1968
Source: IIMD - Integrated Rapid Public Transport System of the City of São 
Paulo, Metrô, 1968.
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Como se faz metrô
Capítulo | Chapter 3

How to build a metro



A análise dos dados recolhidos subsidia os estudos para um melhor 
atendimento da demanda por transporte e direciona o planejamento 
da rede metropolitana. Ela determina principalmente qual será a 
abrangência das linhas, a necessidade de alterar os traçados e o 
alcance dessas linhas pela densidade de deslocamento. Além disso, 
quais serão os trechos prioritários para início de construção ou 
expansão. Com os dados da pesquisa são determinados os gráficos 
com uma projeção do número de passageiros por linha e a expectativa 
de demanda (quantidade de passageiros nas horas de pico) das 
estações.

A intenção da pesquisa é, resumidamente, tentar solucionar o problema 
do deslocamento de uma enorme massa de pessoas todos os dias, 
para garantir melhor qualidade de vida à população e competitividade 
econômica à cidade de São Paulo.

Analysis of the gathered data supports studies to meet passenger 
demand by means of transport more adequately and keeps the 
planning for the metropolitan network in the right direction. It basically 
determines future line coverage, needs to change line layout and reach 
by density of travel, as well as priority segments to begin construction 
or expansion activities. Survey data helps determine charts forecasting 
passenger number per line and demand expectations (amount of 
passengers at peak times) for stations.  

In short, that survey has the purpose of trying to address the daily travel 
problems of a large amount of people to ensure a better quality of life to 
the population and economic competitiveness to the city of São Paulo. 

A definição do traçado de uma linha de metrô | Defining a metro line layout

Área de influência da Linha 2 – Verde (SP)
Line 2 – Green (SP) influence area  

Determinado o estudo do traçado da linha e sua área de abrangência, 
e levando-se em consideração o importante fator do impacto da 
construção na cidade, é necessária a verificação do traçado geométrico 
da via permanente, pois a composição do metrô tem uma limitação 
de 4% de rampa e curvas com raio mínimo de 300 metros. Com isso 
inicia-se a análise das áreas para desapropriação.

After concluding a line layout study and its coverage range -- taking into 
account the important factor of having construction works in the city --, 
follows a check of the geometric layout of the permanent track, as for 
a metro train there is a 4% grading slope limitation and minimum curve 
radii of 300m. After that, an analysis areas to expropriate takes place.  

Como se faz metrô
How to build a metro 

A Pesquisa Origem e Destino | Origin-Destination Survey 

Para o planejamento do transporte metropolitano de uma cidade, é 
necessário obter uma radiografia dos deslocamentos das pessoas,  com 
os principais fluxos e seus vetores, que determinam a implantação das 
linhas de metrô e de outros sistemas de transporte. Isto se consegue 
através da pesquisa Origem e Destino (OD), realizada através de 
contagens  de veículos e de passageiros, como também através de 
entrevistas com respostas a um questionário padrão.

A primeira Pesquisa Origem e Destino de São Paulo foi realizada 
em 1967. Desde então é refeita a cada dez anos, resultando em 
uma perfeita radiografia dos fluxos de deslocamento na cidade e 
das principais viagens diárias da população. Isto auxilia na detecção 
de alterações no índice de mobilidade (viagens por habitante) e da 
respectiva distribuição das viagens nos meios de transporte da Região 
Metropolitana de São Paulo.

Além de revelar o motivo da viagem e o meio de transporte utilizado, 
a Pesquisa faz um levantamento das características sócioeconômicas 
da população e de aspectos territoriais da cidade. Desta forma, 
os resultados são também úteis para outros estudos na área de 
planejamento urbano, possibilitando estabelecer relações quantitativas 
e qualitativas entre as viagens realizadas e outras variáveis.

Planning the metropolitan transport in a city requires an x-ray of its people 
locomotion, with main flows and their vectors, which will determine the 
way metro lines and other means of transport should be implanted. 
That can be achieved by means of an Origin/Destination survey (OD), 
which includes counting the number of vehicles and passengers and 
conducting interviews by which respondents are requested to answer a 
standard questionnaire.

The  first Origin-Destination survey in São Paulo was conducted in 
1967. Since then it has been repeated each ten years and can provide 
a perfect x-ray photograph of the travel patterns in the city and the main 
daily trips of its population. That helps to detect changes in mobility 
rates  (trips per passenger) and the corresponding ridership distribution 
in the available means of transport in the São Paulo Metropolitan area.

Besides identifying the motive behind the trips and the means of 
transport employed, the Survey gathers socioeconomic data on the 
population and the territorial aspects of the city. This way,  survey 
results can also be used in other urban planning studies, making it 
possible to establish quantitative and qualitative relations of trips made 
and other variables.

Exemplo de gráficos da pesquisa
An example of survey charts 

Curiosidade: Na primeira Pesquisa de Origem e Destino em 
São Paulo, após a tabulação dos resultados, havia indicação de 
uma grande área residencial, comercial e de serviços na região 
no entorno da Rodovia Castelo Branco, próxima a Barueri. 

Os pesquisadores foram verificar os dados e havia somente 
vacas pastando na região. Já era a indicação da formação de 
empreendimentos como Alphaville e Aldeia da Serra.

Curiosity: In the first Origin-Destination Survey (OD) conducted 
in São Paulo, data tabulation pointed to a large residential, 
commercial and service area in the region neighboring highway 
Rodovia Castelo Branco, next to Barueri. On checking the data, 
researchers only found cattle grazing in that area. It was an 
indication of future undertakings as Alphaville and Aldeia da 
Serra.
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Para a desapropriação, é fundamental a escolha de espaços disponíveis 
na cidade, preferencialmente áreas públicas, terrenos vazios, 
estacionamentos e imóveis comerciais como postos de gasolina, que 
possuam pouco valor urbanístico. O traçado da via sempre é pensado 
de modo a evitar grandes prédios, áreas residenciais ou outros edifícios 
institucionais.

Em conjunto com a definição das áreas para desapropriação, são 
feitos levantamentos topográficos e estudos sobre a geologia do local, 
tanto para o trajeto da linha, como para as áreas das estações, poços 
de ventilação, saídas de emergência, entre outros.

Havendo algum impedimento geológico como, por exemplo, a variação 
do tipo de solo no meio da estrutura de uma estação ou quando o solo 
não permitir um escoramento com segurança em áreas confinadas, 
será necessário um reestudo do projeto e eventual alteração do 
traçado ou do método construtivo.

Concurrently with the selection of the areas to be expropriated, 
topographical surveys and geological studies of the locations, including 
line routes, station areas, ventilation shafts and emergency exits, 
among others.

A geological impediment, such as a variation in the type of soil right in 
a midpoint of a station structure, or when the soil cannot support a safe 
propping in enclosed areas, will make it necessary to review the project 
and probably change its layout or construction method. 

As far as expropriations are concerned, it is crucial to choose available 
areas in the city, preferably public areas, empty lots, parking lots and 
commercial properties as gas stations of little urban value. A track 
layout is planned in a way to avoid large buildings, residential areas or 
other institutional buildings.

Implosão do Edifício Mendes Caldeira na Sé (SP) 
Implosion of Edifício Mendes Caldeira at Sé Square (SP) 

A implosão de um edifício, a exemplo da 
que foi feita para a construção da Estação 
Sé, a interligação da Linha 1 – Azul com a 
Linha 3 – Vermelha, hoje estaria totalmente 
descartada.

Imploding a building, as in the case of 
the implosion to construct Sé Station, an 
interconnection between Line 1 – Blue and 
Line 3 – Red, would be completely out of the 
question nowadays. 

Estudo geológico e Traçado da Linha 4 – Amarela (SP)
Geological study and Layout of Line 4 – Yellow (SP)

A desapropriação representa uma boa parcela do custo total de uma 
linha de metrô, de tal maneira que os novos projetos procuram reduzir 
ao mínimo necessário as áreas desapropriadas. Isso implica readequar 
o traçado diversas vezes para minimizar as desapropriações. 

Apesar de o sistema metroviário normalmente ser subterrâneo, há 
necessidade de áreas na superfície para os acessos às estações, 
poços de ventilação e saídas de emergência, além de áreas para 
canteiros de obras. Normalmente, a maior dificuldade é locar o pátio de 
estacionamento e manutenção dos trens de uma linha, visto que isso 
demanda grandes áreas urbanas em locais densamente povoados da 
cidade.

As expropriation accounts for a relevant part of the total cost of a 
metro line, new projects try to reduce the areas to expropriate as much 
as possible. That involves a number of layout changes to minimize 
expropriations.

While the metro network is mostly underground, it requires surface 
areas to access the stations, ventilation shafts and emergency exits, 
in addition to work site areas. Locating the rail yards for train parking, 
storage and maintenance is a highly difficult task, because those 
locations require large urban areas in densely populated places in the 
city. 

Exemplo de Pátio de estacionamento e manutenção de trens Vila Sônia – Linha 4 – Amarela (SP)
Example of a train parking, storage and maintenance yard  in Vila Sônia – Line 4 – Yellow (SP)

Estudo do local das estações e poços de ventilação da Linha 2 – Verde (SP) 
A location study of stations and ventilation shafts for Line 2 – Green (SP)
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A definição do local das estações | Setting station locations 

Quando se estuda o traçado de uma via – seja em túnel, nível ou 
elevada – as estações são posicionadas preliminarmente, definindo-se 
sua área de influência dentro de um raio de aproximadamente 600 
metros.

Atualmente, na configuração de novas linhas é adotada, como premissa 
para definir quantidade e distância entre estações, uma ponderação 
entre distância e condições urbanas, como a topografia e pólos de 
demanda. Isso difere do pensamento majoritário das últimas décadas, 
quando para a construção das linhas mais antigas, a quantidade, 
distribuição e intervalo entre estações eram definidos simplesmente 
por uma distância média, de mais ou menos 900 m de eixo a eixo, em 
uma avaliação puramente determinística.

As estações não são independentes entre si. Em sua maioria, os 
usuários são habitués de um mesmo percurso,  que conhecem a 
localização das saídas. Nas plataformas muitos já se colocam em 
locais de frente aos carros que os deixarão mais próximos das saídas 
com escadas rolantes, preferencialmente, ou fixas. Para não haver 
uma distribuição assimétrica de passageiros e evitar que a velocidade 
dos trens seja diminuída pelo tempo de parada, é preciso distribuir os 
acessos às plataformas de modo variado, evitando este desequilíbrio.

Numa determinada linha, as estações não são necessariamente 
equidistantes, pois já vimos que isso depende de uma série de fatores 
como desapropriações e topografia. Em áreas densamente povoadas, 
a distância deve ser calculada ponderando-se a velocidade média dos 
percursos e a distância média de acesso a pé.

A localização das estações com mais demanda nos centros das 
cidades, ou mais próximas dos pólos comerciais criados no tecido 
urbano, podem ser mais aproximadas, critério usado em geral por 
todos os metrôs do mundo.

When a study is conducted on the layout of a track – whether 
underground, at surface level or elevated – stations are provisionally 
positioned, and their perimeter of influence within a radius of about 600 
meters.

As a premise to define quantity and distance between stations when 
configuring new lines, we currently use a weighting coefficient between 
distance and urban conditions, such as topography and demand hubs. 
That is different from the prevailing thinking of the last few decades, 
when in the construction of former lines, the amount, distribution and 
distance between stations were simply defined by an average distance 
of about 900m from axle to axle, in a purely deterministic evaluation.

Stations are not independent among themselves. Most users are regular 
passengers of the same route, who know where exits are located. On 
platforms, many people position themselves in points in front of the cars  
to drop off close to exits with escalators --preferably or fixed stairways. 
To prevent irregular passenger distribution and train speed reduction 
because of boarding time spent, it is necessary to distribute a varied 
access to platforms to prevent such pitfalls. 

On a certain line, stations are not necessarily equally distant, as we 
have seen that it depends on a number of factors as expropriations 
and topography. In densely populated areas, the distance should be 
calculated by weighting the average speed of routes and the average 
access distance on foot.

The stations facing higher demand in downtown areas or near 
commercial centers created in the urban framework, may be closer to 
each other, a criterion generally employed by all metros in the world. 

Construção da Estação Sumaré em São Paulo por baixo de viaduto existente
Sumaré Station Construction under an existing bridge in São Paulo

Paralelamente, a visita ao local das desapropriações é fundamental, 
pois, apesar de já terem sido definidos os locais das estações com o 
traçado, é importante a verificação do viário da região, sua largura, seu 
greide (porcentagem de rampa da rua), largura das calçadas e o trânsito 
da região, para encaixar a estação corretamente na malha urbana. 
Essa verificação é mais importante ainda quando há necessidade de 
um novo terminal de ônibus junto às estações, ou mesmo quando 
são definidos somente pontos de parada, que são fundamentais na 
integração modal para a circulação dos ônibus urbanos ou interurbanos 
e principalmente para o conforto dos usuários.

Outro item que sempre deve ser estudado com cuidado é o lençol freático. 
A maioria das estações e outras construções do sistema, incluindo o 
túnel da via, exigem um custo maior para garantir estanqueidade através 
de sofisticados sistemas de impermeabilização. A estanqueidade é 
fundamental para proteção de numerosos equipamentos eletrônicos 
sofisticados, tanto no túnel da via, como nas edificações. Qualquer 
infiltração além de deteriorar o aspecto arquitetônico, cria nas áreas 
públicas desconforto para os usuários.

In the same way, it is fundamental to visit the areas to be expropriated, 
as, despite the fact that the places for the stations have been defined in 
the layout, it is important to check the road system in the area, their width, 
grade (the inclination with the horizontal of the road in percentage), 
width of sidewalks and the traffic in the area to fit the station adequately 
in the urban network. That check gains additional importance when 
there is a need for a new bus terminal near the stations, or even when 
only bus stops have been defined –which are fundamental to modal 
integration, for the circulation of city or intercity buses and chiefly for 
the comfort of users.. 

Ground water is another item that deserves a careful study. Most 
stations and other constructions in the system, including the line tunnel, 
involve higher costs to guarantee leak-tightness through sophisticated 
water-proofing systems. Water-tightness is fundamental to protect the 
countless sophisticated pieces of electronic equipment, both in the line 
tunnel and buildings. Eventual infiltrations or leakages, in addition to 
downgrading the architectural aspect, is an inconvenience for users.

Impermeabilização de Estação | Impermeabilization of Station
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Lavagem de Trens em São Paulo
A train washing area in São Paulo

Manutenção de Trens no Pátio
Train maintenance in a yard

Pátio de Estacionamento e Oficina, Centro de Controle Operacional, Ventilação e Saída de Emergência e 
outros edifícios de apoio

Parking and Maintenance Yard, Operating Control Center, Ventilation and Emergency Exit and other 
supporting buildings 

Diversas redes de metrôs, como a de Londres, constroem estações 
arquitetonicamente bem mais simples em regiões distantes do centro. 
As plataformas são totalmente ou parcialmente descobertas, chegando 
a no máximo um terço de espaço coberto. Bons exemplos disso são as 
estações de Willesden Green e Kilburn, da Linha Jubille, a mais recente 
do Metrô de Londres, e outras do BART, o Metrô de São Francisco.

São Paulo sempre optou por manter uma arquitetura e acabamentos 
iguais  em zonas centrais e bairros distantes (finais de linha) sem 
distinção social.

Na plataforma das estações, a definição do traçado da via é mais 
rígida, pois deve preferencialmente ser retilíneo e em nível, salvo em 
casos excepcionais. Uma via curva apresenta um vão maior entre os 
vagões e a plataforma durante a parada dos trens, expondo o usuário 
a um risco muito maior.

Portanto, a definição do local de uma estação depende das seguintes 
questões: avaliação da área a ser desapropriada; incidência de edifícios 
altos ou escolas; geologia da região, pois o tipo de solo vai afetar 
diretamente o método construtivo; profundidade do túnel; condições de 
acessibilidade aos usuários, com um entorno sem grandes desníveis 
ou rampas; e integração com ônibus ou outros sistemas de transporte.

Após a escolha do local da estação, o passo seguinte é a definição 
do tipo de plataformas a serem implantadas, se laterais, centrais ou 
ambas. A opção é resultado de uma combinação de fatores como será 
descrito no Capítulo 6 deste livro, sobre a arquitetura das estações.

Como já mencionado anteriormente, é necessária uma grande área a 
ser desapropriada para a implantação de um pátio para os trens de uma 
linha. Em alguns países, devido à densidade urbana das metrópoles, 
existem pátios subterrâneos, de menor dimensão, ou estacionamentos 
de trens ao longo de vias entre as estações. Os pátios, além de 
servirem de estacionamento para os trens, funcionam como locais de 
manutenção e lavagem dos veículos. Além disso, possuem prédios 
administrativos e almoxarifados.

As mentioned earlier, the implantation of a yard for the trains of a line 
should require the expropriation of a large area. Urban density of cities 
has forced some countries to build smaller underground yards or train 
parking areas along the lines between stations. Those yards, besides 
being used as parking areas for trains, are used as for train maintenance 
and washing. In addition, they have administration buildings and stock 
rooms.

Various metro networks, as the London Metro, build stations of simpler 
architecture in areas far from downtown. Platforms are completely or 
partly uncovered, reaching one-third of  covered area at the most. The  
Willesden Green and Kilburn, of the Jubilee Line, the newest in the 
London Metro and other San Francisco Metro (BART) stations are 
good examples of such architecture.   

São Paulo has always preferred to have the same architecture and 
finishings in downtown areas as well as in remote suburbs (line ends) 
without social distinction.

On stations platforms, track layout is stricter, as it should preferably be 
rectilinear and leveled, except in special cases. A curved track creates  
a larger space between the wagons and the platform when a train stops 
over, posing a much higher risk to passengers. 

Therefore, the choice of a place for a station depends on the following 
factors: assessment of the area to expropriated; rate of tall buildings 
or schools; geology of the region, as the type of soil will have a 
direct impact on the construction method; tunnel depth; user access 
conditions, with surroundings without significant unevenness or ramps; 
and integration with  buses or other transport systems.

After selecting the place for a station, the next step is the definition of 
the type of platforms that should be implanted, side, central or both. The 
option is a result of a combination of factors, as described in Chapter 6 
of this book, under station architecture.
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O sistema de “Ventilação e Saídas de Emergência” (VSEs), é composto 
por grandes poços adjacentes ao traçado da via, que proporcionam a 
ventilação para os túneis e comportam as escadarias de saída em caso 
de emergências, com um sistema automático de iluminação e um vão 
para a retirada de macas, de 1,00 x 2,00 metros, no caso de pessoas 
feridas, idosas ou portadores de alguma deficiência.

As escadarias estão localizadas a meio caminho, ou em áreas 
próximas da metade, entre duas estações e destinam-se a criar 
condições de atender ocorrências ou acidentes de qualquer natureza 
no túnel, envolvendo usuários, funcionários, veículos, com ou sem 
fumaça e sem passar pela estação. Junto ao túnel, logo na entrada da 
área de escape, sempre deve haver dois conjuntos de portas em uma 
distância mínima suficiente para formar uma área segura, impedindo 
a entrada de fumaça para a escadaria, sempre com trincos antipânico 
nas fechaduras e molas que mantenham o ambiente fechado.

A escadaria da saída de emergência deve ter um sistema de ventilação 
forçada, ser totalmente isolada do sistema de ventilação e dos shafts de 
cabos. Por serem escadarias para vencer grandes desníveis, deverá ser 
prevista inclinação e altura dos degraus adequados, com um corrimão 
contínuo atendendo às Normas pertinentes. No nível da rua, deverá 
existir espaço para atendimento de emergência e estacionamento de 
ambulâncias dentro do próprio terreno e nunca diretamente na via, e 
todos os portões de saída deverão estar providos de trincos antipânico.

O sistema do metrô necessita ainda de outras instalações para seu 
funcionamento como os edifícios que abrigam as áreas de projetos de 
manutenção e de reparos emergenciais de operação, e os escritórios 
com as equipes técnicas responsáveis pela definição dos projetos 
funcionais de expansão das linhas da rede.

The “Ventilation and Emergency Exit” (VEE) system is composed of 
large shafts placed along the track to provide ventilation for the tunnels 
and contain the staircases for emergency exit, with an automatic lighting 
system and a space (1.00 x 2.00 meters) to remove stretchers for the 
wounded, the elderly or people with special needs. 

The staircases are located half way between two stations, or in 
places near that middle point, and are intended to provide means to 
handle occurrences or accidents of any nature in the tunnel, involving 
passenger, employees, vehicles, with or without smoke, without passing 
through a station. Near the tunnel, right at the entrance to the escape 
area, there should be two sets of doors at a minimum distance that is 
enough to provide a safe area, preventing smoke from flowing to the 
stairways, always equipped with anti-panic locks (door handle, push 
bar) and springs to keep the environment closed.

The stairway to an emergency exit should have a forced ventilation 
system, be totally isolated from the main ventilation system and cable 
shafts. As those stairways have to face significant  unevenness, their 
inclination and height of steps should be carefully planned, with a 
continuous handrail that complies with relevant norms. At the street level, 
there should be a first-aid area and a parking place for ambulances, in 
the own metro perimeter and never directly on the street, and all exit 
gates should be equipped with anti-panic locks.

The metro system also requires additional facilities for its operation, 
as the buildings that house the areas of maintenance projects and 
operating emergency repairs, and offices with technical teams in charge 
of defining functional projects to expand the network lines. 

CCO  - Centro de Controle Operacional do Metrô de São Paulo
São Paulo Metro Operating Control Center (OCC)

Os Centros de Controle Operacionais (CCOs) também são essenciais 
para o funcionamento do Metrô. A operação do sistema é uma tarefa 
de extrema responsabilidade, já que cerca de 4,5 milhões de pessoas 
são transportadas todos os dias. É desses locais que controladores 
e modernos computadores operam e regulam toda a movimentação 
na rede metroviária. Um programa controla o desempenho dos trens, 
o intervalo entre eles, monitora a energia e supervisiona todas as 
estações e equipamentos do sistema.

Os funcionários da sala de controle operacional, auxiliados por painéis 
eletrônicos, observam o que acontece em cada trecho do metrô e 
podem efetuar em tempo os ajustes exigidos pelas ocorrências de 
campo. Qualquer eventualidade é informada por um sistema de rádio 
ou telefonia que liga o CCO ao pessoal operativo das estações, às 
cabines dos trens e às torres de controle dos pátios de estacionamento. 
A cada madrugada, antes de o metrô abrir as portas ao usuário, o CCO 
autoriza o início da operação.

Os trens geralmente são conduzidos por um processo totalmente 
automatizado, denominado ATO, sigla em inglês para Operação 
Automática dos Trens. Neste modo de operação, a movimentação 
dos veículos é totalmente controlada pelos computadores. Mesmo 
assim, a habilidade e a experiência do operador são essenciais, pois 
é dele que depende a segurança do sistema, sobretudo se há alguma 
anormalidade, como a presença de um obstáculo ou passageiro na 
via, ou passageiros ou objetos presos nas portas dos trens.

Existem ainda outras duas modalidades de operação do sistema: a 
semiautomática e a manual (ver o quadro Curiosidade). No modo 
semiautomático, a parada da composição, o controle das portas, 
a aceleração e a frenagem ficam a cargo do operador. O controle 
da movimentação dos trens continua sendo feito pelo sistema de 
sinalização, trabalhando-se com segurança máxima. Neste modo, os 
equipamentos controlam a velocidade, mantendo a distância mínima 
entre os trens, impedindo colisões. Se for ultrapassado o limite da 
velocidade permitida, sua frenagem é automaticamente acionada. 
O uso do procedimento de “falha segura” garante que qualquer 
anormalidade no sistema de sinalização gere uma condição de 
operação mais restritiva.

The Operating Control Centers (OCCs) are also essential for proper  
metro operations. Operating the system is a task that requires extreme 
caution and responsibility, because about 4,5 million passengers are 
transported each day. From those places, controllers and modern 
computers operate and regulate all traffic in a metro network. A program 
controls train performance, the interval between each train, monitors 
power and supervises all stations and equipment in the system.  

Employees in the operating control room, with the help of electronic 
panels, can see what is happening in each segment of the metro and 
are able to make timely adjustments as required by occurrences in the 
field. Any event is reported by radio or telephone that connects the 
OCC to the operations personnel of stations, train cabins and control 
towers in parking yards. Very early in the morning, before the metro is 
opened to passengers, it falls to the OCC to authorize the beginning of 
operations.

As a rule, trains are driven by a fully automated process called ATO or 
Automated Train Operation. In that operating mode, the movement of 
cars is fully computerized. Nevertheless, the skills and experience of a 
train operator are essential, because the safety of the system depends 
on him or her, especially in the event of an abnormality, as the presence 
of an obstacle or a passenger on the track, or in cases of passengers or 
objects that get stuck on a train door.

The system also allows two additional operating modes: semiautomatic 
and manual modes (see the Curiosity box). In the semiautomatic mode, 
it falls to the operator in the train cabin to stop the train, control the doors, 
accelerate and brake.  Train displacement control remains under the 
command of traffic signals, which operate to provide maximum security 
levels. This way, pieces of equipment control the speed, keeping the 
minimum distance between trains, preventing collisions. If a train speed 
limit is exceeded, its braking system is automatically set in operation. 
The use of the “fail-safe” procedure ensures that any abnormality in the 
signaling system gives rise to a more restricted operating condition. 

Curiosidade: Em casos de emergência, é utilizada a operação manual. O operador controla a movimentação dos trens, recebendo 
orientação por rádio do CCO e a velocidade de tráfego é limitada a 30 quilômetros por hora.

Curiosity: In emergencies, the system is switched to manual operation. The train operator controls the movement of trains, 
receiving instructions from the OCC by radio, and the traffic speed is limited to 30 kilometers an hour.
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Tipos de construções
Capítulo | Chapter 4

Types of construction
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As linhas elevadas são uma alternativa para a construção de metrô 
em áreas onde existem dificuldades para a escavação do solo ou 
de topografia muito irregular. Entretanto, tais linhas podem causar 
grande impacto à paisagem urbana, principalmente nas regiões com 
alto grau de adensamento e, sem um bom projeto, podem resultar 
em degradação urbana abaixo e no entorno do elevado. Um exemplo 
clássico dessa modalidade é o Metrô de Chicago, locação de alguns 
filmes policiais, que mostram locais sombreados produzidos pela da 
estrutura elevada.

Uma alternativa ao metrô elevado é o monotrilho que, apesar de 
ser um transporte de menor capacidade, causa menos impacto na 
vizinhança. Há uma grande diferença de volume entre as construções 
de uma via de metrô elevado e as do monotrilho, pois a “sombra” sob 
a sua estrutura é menor e existe uma maior distância em relação às 
construções lindeiras.

The monorail is an alternative to the elevated metro, which, in spite 
of having a lower passenger capacity, causes a reduced impact in 
the neighborhood. There is a great difference in volume between the 
construction of an elevated metro track and that of a monorail, as the 
“shadow” under its structure is smaller and there is a greater distance 
from surrounding constructions. 

Elevated lines are an alternative to construct a metro in areas 
whose type soil makes it difficult to excavate or has a highly uneven 
topography. However, those lines can have a negative impact on the 
urban landscape, chiefly in densely populated areas, which without an 
adequate project may cause urban deterioration and in the surroundings 
of the elevated line. The Chicago Metro is a classical example of that 
type of construction, which has been used as a backdrop to some police 
movies that show shaded places because of its elevated structure.

Metrô de superfície – Linha 3 – Vermelha em São Paulo
Surface metro - Line 3 - Red in São Paulo

Monotrilho em Frankfurt na Alemanha
Monorail in Frankfurt, Germany

Tipos de construções
Types of construction

Para a construção de uma linha, ou de apenas alguns trechos, é 
possível escolher entre as seguintes modalidades: metrô de superfície, 
metrô elevado e metrô subterrâneo.

O metrô de superfície pode ser mais econômico quando há 
disponibilidade de áreas em canteiros centrais de avenidas largas, 
faixas garantidas pela legislação, regiões de baixa ocupação e vazios 
urbanos. Porém, quando há necessidade de desapropriações, o 
custo da linha aumenta consideravelmente. Além disso, por motivos 
de segurança, é necessária a construção de grandes barreiras, como 
muros altos, para evitar acidentes ao longo da linha. Este é o caso, 
por exemplo, do trecho leste da Linha 3 – Vermelha, em São Paulo. 
A desvantagem desse tipo de construção é dividir a região da cidade 
e gerar a necessidade de construção de uma série de viadutos e 
passarelas.

To build a line or just a few segments, one may choose from the 
following types: surface metro, elevated and underground metro.

A surface metro may be more economic when there are areas available 
in central in flower beds of broad avenues, lanes granted by law, areas 
of low occupation and urban vacant areas. However, the cost of the 
line increases significantly when there is a need for expropriations. In 
addition, safety requires the erection of large barriers, as tall outside 
walls to prevent accidents along the line. This is the case, for example, 
of the eastern segment of Line 3 – Red in São Paulo. The main 
drawback of this type of construction is that it divides an area in the 
city and makes it necessary to construct a number of viaducts and 
catwalks.

Metrô de superfície – Linha 3 Vermelha em São Paulo
Surface metro - Line 3 - Red in Sao Paulo

9594



Um fator preponderante para este método é a natureza do terreno, 
para que se possa definir o tipo de escoramento e equipamento a 
utilizar. As vias escavadas em geral não são muito profundas, e as 
valas são escoradas por perfis metálicos com pranchões de madeira 
para a contenção da terra, permitindo a escavação do túnel. Quando 
a escavação alcança certa profundidade são necessárias estroncas 
horizontais, normalmente perfis metálicos, para escorar as paredes e 
evitar que estas cedam à pressão exercida pela terra exterior.

Em alguns casos são utilizadas paredes diafragma, onde são realizadas 
escavações verticais por um equipamento chamado Clamshell, 
e essas aberturas são preenchidas posteriormente com concreto 
armado configurando paredes que formam a contenção da escavação 
das valas. Podemos dizer em parte que o concreto substitui os perfis 
metálicos, com a vantagem de que as paredes diafragma permanecem 
como concreto primário da obra, mas não são consideradas como 
paredes estruturais. 

In some cases, diaphragm walling is employed – vertical excavations 
are made by a machine called Clamshell, and the resulting openings 
are filled with concrete to setup the trench excavation containment 
walls. One may say that the concrete replaces the metal profiles in part, 
with the advantage that the diaphragm walling remain as the primary 
concrete in the works, but is not regarded as structural walling.

The nature of the soil is a prevailing factor for this method and to 
define the type of bracing and the equipment to be used. As a rule, 
excavated lines are not very deep, and the trenches are supported by 
metal profiles and wooden planks as soil containment to allow tunnel 
excavation. When the excavation reaches a certain depth, horizontal 
stanchions, usually metal profiles, are used to support the walls and 
prevent them from collapsing as a result of the pressure exerted by the 
outside soil.

Contenção com estroncas metálicas de travamento
Containment with supporting metal stanchions

Escavação de paredes-diafragma usando a “Clamshell”
Clamshell excavation of diaphragm walling

Já, as linhas subterrâneas são as mais apropriadas para áreas 
densamente ocupadas, pois produzem, em comparação aos outros 
métodos de construção, menor impacto na superfície, com menos 
áreas de desapropriações, redução substancial de interrupções do 
tráfego e preservação do patrimônio histórico.

Para a execução das linhas subterrâneas, os 
métodos construtivos disponíveis são a Vala 
a Céu Aberto (VCA) ou Cut and Cover; os 
túneis mineiros ou NATM; e a Tunel Boring 
Machine (TBM), mais conhecida como shield 
ou couraça, e apelidado de Tatuzão.

Esta modalidade foi a mais usada no início das construções dos metrôs, 
sendo um método simples e normalmente de menor custo, mas com 
grandes desvantagens em áreas urbanas densas. É conhecida como 
“método destrutivo”, pois suas escavações são executadas a partir da 
superfície causando um enorme impacto na malha urbana. Necessita 
de grandes espaços ou terrenos para depósito da terra retirada da 
vala, para posteriormente, após a conclusão da obra, execução do 
reaterro para reabertura da superfície ao tráfego, com a recomposição 
do viário, praça ou o que existia antes da escavação.

That method was often employed in the early metro constructions, 
being a simple and a low cost method, but causing significant problem 
in densely populated urban areas. It is known as a “destructive method”, 
because its excavations are made from the surface, bringing about an 
enormous impact on the urban road network. It requires large areas 
or tracts of land to store the soil removed from the trench and later on 
restore the soil on top, the road network on the surface and eventual 
squares or whatever existed in that  area after the works have been 
concluded. 

As far as underground lines, the construction 
methods available are Open-air Trenching 
(OAT) or Cut and Cover; mining tunnels 
(NATM); and Tunnel Boring Machine (TBM), 
better known as shield and (also known as 
also known as “tatuzão” or “big armadillo”).

Now, underground lines are more appropriate for densely occupied 
areas, because – as compared to other construction methods –they 
cause less impact on the surface, require fewer areas to expropriate, 
substantially reduce traffic disruption and help to preserve historical 
landmarks. 

Túnel executado por shield com anéis de concreto 
da Linha 4 – Amarela (SP)
A shield excavated tunnel with concrete rings  in 
Line 4 – Yellow in São Paulo

Escolha dos métodos construtivos para vias e estações subterrâneas

A - VCA (Vala a Céu Aberto), Cut and Cover ou Trincheira  | OAT (Open-air Trenching), Cut and Cover or Trenching 

A Choosing a construction method for underground lines and stations 
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8. Concretagem da laje de cobertura e recomposição da superfície.

8. Concreting the top slab and surface restoration.

Curiosity: The São Paulo Metro Sé Station was constructed using the open-air trenching method and, when a concrete mold was 
removed, the shocking sight of a pair of boot soles stuck on the surface of a concrete wall was a cause for concern that a worker 
had been involved in an accident. After the area near the boot had been demolished, it became quite clear that someone had 
played a prank,  and the boots had been left in that position on purpose. 

Curiosidade: A Estação Sé do Metrô de São Paulo foi executada pelo método de Vala a Céu Aberto e durante uma desforma 
apareceu um par de solas de bota na face de uma parede de concreto. Houve um grande alvoroço e preocupação de que tivesse 
ocorrido um acidente com um operário. O entorno das botas foi demolido e acabou-se percebendo que se tratava apenas de uma 
brincadeira de mau gosto e que elas tinham sido deixadas de propósito naquela posição.

Sequência de Obra de Estação pelo Método VCA
Sequence of Work Station by VCA Method

1. Terreno natural. Local da obra.

1. Original terrain. Work site.
2.Inicio da obra de contenção pela superfície.

2. Beginning of conteinment work through the surface.

5. Instalação de estroncas conforme a escavação avançada.

5. Stanchions are applied as the excavation  advances.

6. Concretagem da laje de fundo e paredes das estações.

6. Back slabs and station wall concreting.

3. Contenção completa.

4. Complete containment work

4. Início da escavação.

4. Beginning of excavation.

7. Concretagem das lajes dos diversos níveis  internos.

7. Concreting the slabs of various internal levels.
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Laje de cobertura com abertura para entrada de equipamento e saída de material
Cover slab with an opening for equipment entry and material removal 

Escavação no interior da estação
Excavation inside a station

Curiosidade: A ampliação da Estação República para a implantação 
da Linha 4 – Amarela em São Paulo foi executada neste método. 
Porém, o processo foi dividido em duas fases, sendo uma 
metade implantada e depois unida à segunda metade, executada 
posteriormente. Tudo para que a Avenida Ipiranga – via importante 
da cidade – sempre mantivesse três pistas em funcionamento e 
não fosse totalmente interditada.

Curiosity: The expansion of República station to implement Line 4 – 
Yellow in São Paulo employed that method. However, the process 
was divided in two phases. In the first phase half of the station was 
built and connected to the second half later on.  Every precaution 
was taken to preserve the traffic on Avenida Ipiranga, an important 
three lane avenue.

B – Cover and Cut ou Método Invertido  | B – Cover and Cut or Inverted Method 

Este método é utilizado quando a ocupação da superfície deve ser a 
menor possível, em função das condições locais, como por exemplo, 
quando há vias importantes para o transito da cidade. É feita, então, 
a contenção pela superfície, com execução de paredes diafragma. 
Depois é realizada a concretagem da cobertura, recompondo a 
superfície e devolvendo a área à população. A escavação acontece 
por baixo da laje de cobertura, que possui uma abertura para entrada 
de equipamentos e saída de material. Tal escavação é realizada em 
etapas sucessivas, nas quais normalmente se executam os pisos 
intermediários até a laje de fundo.

This method is employed when local conditions impose the least 
possible surface occupation, as, for example, in the presence of major 
city traffic arteries. Containment in done through the surface, using 
diaphragm walling. After that, the cover receives concrete to restore 
the surface and return the area to the population. The excavation takes 
place under the reinforced concrete cover slab that has an opening 
to introduce machines and remove materials. That excavation is 
performed in consecutive stages, during which the intermediate flooring 
is built down to the bottom slab. 

Ferragem sendo colocada em vão de lamela da parede diafragma
A metal reinforcing cage being placed in a laminate opening of diaphragm walling

Av. Ipiranga com obra da Estação República
Avenida Ipiranga and the works of República Station
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8. Recomposição completa da superfície.

8. Complete surface restoration.

1. Terreno natural. Local da obra.

1. Original terrain. Work site.
2. Inicio da obra de contenção pela superfície.

2. Beginning of conteinment work through the surface.

5. Recomposição da parte da superfície e escavação interna.

5. Restoration of part of the surface and internal excavation.

6. Concretagem de estroncas que fazem parte da estrutura do níveis internos .

6. Concreting the stanchions that belong to the framework of internal levels.

3. Contenção completa.

3. Complete containment work.

4. Início da lagem de cobertura com poço de acesso.

4.  Beginning top slab with access shaft.

7. Concretagem da laje de fundo e dos níveis.

7. Concreting back and level slabs. 

Sequência de Obra de Estação pelo Método Invertido
Sequence of Work Station by Invert Method
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A escolha do método NATM depende do tipo de terreno, da dimensão e 
profundidade do túnel, e da proximidade com outras edificações. Para 
não existir desvios do traçado definido na escavação, há um controle 
topográfico adicional com orientação por meio de raio laser. A grande 
vantagem dos poços e do NATM, muito utilizados atualmente, é de que 
depois da retirada da terra da escavação da obra, não há reaterro, ou 
seja, não há retorno da terra para a obra.

Para a execução do túnel em NATM não são necessários equipamentos 
de contenção. A cada trecho escavado, a calota – parte superior do 
túnel – é reforçada pela concretagem denominada primária, que é feita 
por jateamento do concreto sobre a armadura de reforço, sendo sua 
resistência inicial muito importante para a continuidade da escavação 
com segurança. Esse método pode ser manual ou semimecânico, com 
pá carregadeira, e aplicado em terrenos rochosos e demais tipos de 
solos.

Após a escavação com concretagem primária, é feita outra concretagem 
na parte inferior do túnel, conhecida como Invert. A última fase estrutural 
do NATM é a concretagem denominada secundária, com a armação 
definitiva e formas deslizantes.

Curiosidade: para a execução do NATM existe a necessidade 
de formação dos profissionais que realizam o trabalho de 
jateamento do concreto com o objetivo de manter a espessura 
uniforme no túnel, o que facilita a segunda concretagem.    

Curiosity: The NATM requires qualified personnel to perform 
the task of concrete blasting with the objective of keeping a 
uniform width in the tunnel, which facilitates the second concrete 
application.

The choice of the NATM method depends on the type of soil, tunnel 
dimensions and depth, as well as proximity to other buildings. To 
prevent detours in the layout defined during excavation, there is an 
additional topographical control and a laser-oriented routing. The major 
advantage of shafts and the NATM method, which are used quite often, 
is that after the excavated soil is removed, there is no earth filling, in 
other words, the soil is not returned to the work site.

To bore a tunnel using the NATM method, no containment equipment 
is required. As a segment is excavated, the hubcap – the upper part of 
the tunnel -- is reinforced with a primary concrete reinforcement that 
is blasted on the reinforcing framework, being its initial strength very 
important to proceed safely  with the excavation. The method may be 
manual or semi mechanical, with power shovels, and may applied on 
rocky and other types of soil.

On concluding the excavation and the primary concrete reinforcement, 
the bottom part of the tunnel receives another concrete layer, known as 
Invert. The last structural phase of the NATM is the secondary concrete, 
with its final framework and sliding molds. 

Concretagem primária de túnel em NATM
Tunnel primary concrete blasting using the NATM method

Forma metálica da concretagem secundária do túnel
Metal framework and mold for the second concrete application in this tunnel

C – NATM, o chamado Método Austríaco de Túneis  | C – NATM, the so-called Austrian Tunneling Method

Para a execução do NATM (New Austrian Tunneling Method), é 
necessária a construção de um ou mais poços, dependendo do projeto 
da estação, para o acesso ao nível da escavação do túnel da via. A 
construção do poço é feita com paredes diafragma executadas pela 
superfície e depois é escavado o centro. Este poço possibilita a entrada 
de pessoal e equipamentos e também a saída do material retirado.

Nos projetos de estações, este poço servirá como o espaço das 
circulações verticais, escadas fixas, rolantes e elevadores, além dos 
shafts para os sistemas elétricos e hidráulicos, e a passagem da 
ventilação (exaustão e eventualmente insuflação).

The NATM (New Austrian Tunneling Method) requires the construction 
of one or more shafts, depending on the station project, to access the 
excavating level of the line tunnel. The well is constructed employing 
diaphragm walling that is built from the surface. The center hollow of 
the shaft is bored later on. That well allows the entrance of personnel 
and machines and the removal of the excavated material. 

In station projects, that shaft is used as a space for vertical circulation, 
fixed staircases, escalators and lifts, in addition to the shafts for the 
electric and hydraulic systems and a ventilation passage (exhaustion 
and eventually insufflation).

Poço de estação com túnel em NATM
Station shaft tunnel using the NATM method
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1. Escavação e concretagem primária da calota.

1. Excavation and primary concreting of cap.

3. Concretagem secundária do túnel com formas deslizantes.

3. Secondary concreting of tunnel with sliding molds.

2. Escavação e concretagem primária do “invert”.

2. Excavation and primary concreting of invert.

4. Concretagem das plataformas e instalação das vias.

4. Platform concreting and track installation.

Sequência de Obra de Estação pelo Método NATM
Sequence of Work Station by NATM Method

1. Preparação do Terreno.

1. Preparing the ground.

3. Escavação do Poço.

3. Shaft excavation.

5. Escavação das plataformas 
pelo método NATM.

5. Platform excavation by the 
NATM tunnelling method.

2. Instalação da contenção.

2. Containment Installation. 

4. Concretagem da 
laje de fundo do poço.

4.  Concreting the 
shaft bottom slab.

6. Concretagem do níveis internos 
e instalação da circulação vertical.

6.  Concreting internal levels and 
vertical circulation installation.
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Túnel executado pelo Shield com anéis de aço
Shield-constructed tunnel with concrete rings

Túnel executado pelo Shield com anéis de concreto
Shield-constructed tunnel with steel rings

Curiosidade: Parte da nova Linha 4 – Amarela foi executada com 
shield de fabricação alemã, operado por uma equipe italiana. 
Ele bateu recorde de velocidade nas escavações, executando 
em torno de vinte metros por dia.

Os túneis sob o Canal da Mancha, entre Inglaterra e França, 
foram construídos também por shield, porém com diâmetro maior 
do que os utilizados no Brasil. Dois túneis foram executados para 
os trens e, entre eles, um túnel secundário de serviço interligado 
aos principais para atender a situações de emergência.

Curiosity: Part of the new Line 4 – Yellow was built with a German 
made Shield, which was operated by an Italian crew. It broke our 
speed record in excavations, boring around twenty meters a day.

The Channel tunnel rail link, tunnels under the Channel between 
England and France, were also built with a Shield of a larger 
diameter than those used in Brazil. Two tunnels were built for 
trains and, between them, a secondary tunnel interconnects with 
the main tunnels for emergency situations.  

D – Shield ou Couraça  | D – Tunneling Shield  

Esse método construtivo específico para vias é utilizado em casos de 
terreno com lençol freático alto e em trechos longos. O equipamento 
mecanizado é formado pela cabeça de corte protegida por uma 
couraça externa (shield), que tem a finalidade de conter a terra durante 
a escavação. Acoplado à cabeça de corte, o equipamento possui 
um dispositivo mecânico para a instalação progressiva de anéis de 
concreto ou de aço que fazem o revestimento do túnel. O avanço da 
escavação é feito pela reação de macacos hidráulicos sobre os anéis 
de concreto ou aço já montados.

Existem Shields de vários tamanhos. O que foi usado na Linha 2 – 
Verde em São Paulo conta com 6 metros de diâmetro e executa o 
chamado túnel “singelo”, ou seja, um túnel para cada via. Já o que foi 
usado na Linha 4 – Amarela possui 9 metros de diâmetro, é totalmente 
computadorizado, e executa o chamado túnel duplo, ou seja, com duas 
vias.

That track-specific construction method is used to excavate through 
soil containing a high level of ground water and in long stretches. The 
mechanized equipment has a rotating cutting wheel protected by an 
external shield or a large metal cylinder for soil containment during 
the excavation. Connected to the cutting wheel, the equipment has a 
mechanical device (erector) that picks up and installs precast concrete 
or steel rings that will form the tunnel lining. The tunneling shield is 
pushed forward by a set of hydraulic jacks supported by the concrete 
or steel rings that have been put into place.

There are Shields of various sizes. The one that was used in Line 
2 – Green in São Paulo is 6 meters in diameter and bores what is 
known as  a “single” tunnel, in other words, a tunnel for each way or 
direction. While the Shield that was used in Line 4 – Yellow is 9 meters 
in diameter, fully computerized and bores a double or two-way tunnel.

Shield sendo montado na Estação Faria Lima – Linha 4 – Amarela (SP)
Shield being assembled at Faria Lima Station – Line 4 – Yellow (SP)
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means of transport be carried out as comfortably, easily and safely as 
possible. For example, as a rule, passengers should not cover long 
distances on foot.  

At terminal stations that usually include intermodal transshipment – 
local bus terminals or intercity bus terminals – the assemblage may be 
different. In that case, a project may be developed to include a specific 
arrangement of lines and platforms. The train flow organization may 
also be capable of being reversed. And that requires an efficient and 
adequately lighted  visual communication system that is electronic 
most of the times.  

That brief description of the various types of stations shows that it is not 
possible to develop a single standard project, as it would be desirable in 
terms of cost and budget, as each item has its own properties, various 
dimensions and shapes in variable drawings and depths.

As a rule, a station project should have the following features: 

Multiple station entrances located in crossings of important 
streets, broad avenues of intense traffic, and preferably in 
squares, rather than plain sidewalks. 

Each entrance should allow a passenger in the distribution hall to 
board any direction of a line. The situation may be disastrous for 
a passenger when that option is not available, as he or she will 
have to cross the street to buy a new ticket to access the intended 
platform.  While such situations still exist in older stations in a 
few cities in the world, as Buenos Aires, they are regarded as 
exceptions in new projects.   

Line layout should always be strict in stations, as platforms 
should not be located in a curved section of the line or a drop. 
In exceptional instances a slight curve is acceptable, as in the 
case of stations Chácara Klabin and  Sacomã – Line 2 Green, 
and Butantã – Line 4 – Yellow. Stations having sharp curves will 
have a hazardous gap between a train and a platform, creating 
an unsafe situation for passengers. In London, that is the case in 
the Westminster station of Jubilee Line, and in São Paulo, in the 
Paraíso and São Bento stations.

All stations should be readily accessible, according to specific 
norms of each country (NBR 9050 in Brazil). People with special 
needs or temporary limitations – as expectant mothers, obese 
persons or those recovering from a disease – should be dealt 
with the same efficiency, by means of escalators and elevators, 
essential items in every station. Visually impaired people require 
tactile paths, from the station entrance to the train doors, lifts and 
totem poles should have tactile maps.

In a metropolis where population density decreases considerably 
on its outskirts, the distance between stations should be greater. 
That is not the case of São Paulo, as its population density is 
constant on its outskirts.

com grande demanda de passageiros, devem assegurar que a troca 
entre os meios de transporte seja da maneira mais confortável, fácil 
e segura possível. É preferível, por exemplo, que não haja longos 
percursos a serem percorridos pelos usuários.

Nas estações terminais, que normalmente possuem transferências 
intermodais – em geral, com terminais de ônibus, mas também com 
rodoviárias – a organização pode ser diferente. Nesses casos é possível 
ter uma disposição particular de vias e plataformas. A organização do 
fluxo para os trens pode prever que a circulação seja reversível, o que 
demanda um sistema de comunicação visual eficiente, muitas vezes 
eletrônico e iluminado.

Pela breve descrição dos variados tipos de estações, percebe-se que 
não é possível existir um projeto padrão único, como seria desejável 
em termos de custos e orçamento, pois cada uma tem suas próprias 
características, dimensões diversas e formatos em plantas e 
profundidades variáveis.

Em geral, o projeto de uma estação deve apresentar as seguintes 
características:

Os acessos devem ser múltiplos e situados nos cruzamentos 
de ruas importantes, avenidas largas ou de muito trânsito, e 
preferencialmente em praças, mais do que em passeios comuns.

Cada acesso deve permitir ao usuário, já no hall de distribuição, 
tomar qualquer dos sentidos da linha. Não havendo essa 
possibilidade, a situação pode ser desastrosa para o usuário, que 
muitas vezes deve atravessar a rua e comprar novo bilhete para 
acessar a plataforma desejada. Tais situações ainda existem em 
estações antigas em alguns lugares pelo mundo, como Buenos 
Aires, mas são exceções em novos projetos.

É preciso que o traçado das vias sempre seja rígido nas estações, 
pois as plataformas não devem estar em curva ou desnível. 
Em casos excepcionais, é possível existir uma pequena curva, 
como ocorre nas estações Chácara Klabin e Sacomã, da Linha 
2 – Verde, e Butantã, da Linha 4 – Amarela. Em estações com 
curvas acentuadas, cria-se um vão perigoso entre o trem e a 
plataforma, gerando uma situação insegura para os usuários. 
Em Londres, por exemplo, isso ocorre, na Estação Westminster, 
da Jubilee Line, e, em São Paulo, nas Estações Paraíso e São 
Bento.

Todas as estações devem ser totalmente acessíveis segundo as 
norma especificas de cada pais (a NBR 9050 no caso brasileiro). 
Além das pessoas portadoras de deficiências (PPDs), outras 
com limitações temporárias – como grávidas, obesas ou em 
recuperação de alguma enfermidade – devem ser atendidas com 
a mesma eficiência, através de escadas rolantes e elevadores, 
itens essenciais em todas as estações. Para os deficientes 
visuais são necessários caminhos táteis, desde o acesso até a 
porta dos trens, elevadores e totens com os mapas táteis.

Em metrópoles onde a densidade da população diminui 
consideravelmente na periferia, a distância entre as estações 
deve ser maior. Este não é o caso de São Paulo, pois a densidade 
da população é constante em toda a periferia.

a)

a)

b)

b)

c)

c)

d)

e)

d)

e)

Arquitetura das estações
The Architecture of stations

A elaboração de um projeto de estação de metrô precisa atender 
às exigências específicas decorrentes do próprio sistema e, 
simultaneamente, garantir que sua arquitetura esteja integrada à 
dimensão urbana, na qual a estação será inserida. Durante a projeção 
e a construção deve existir uma preocupação permanente em relação 
ao seu entorno e à cidade, adotando-se uma perspectiva urbana global 
e priorizando-se a melhoria da qualidade de vida.

O princípio básico para se projetar uma estação deve ser a condução 
de forma simples e direta do fluxo de passageiros da rua para o trem 
e vice-versa. Em função deste princípio, a coordenação básica dos 
espaços das estações deve ser determinada pela previsão do número 
de acessos, pela rua ou por um terminal de integração, e para quais 
locais os usuários serão conduzidos pelos elementos de circulação 
vertical, como escadas, rampas ou elevadores.

O fluxo segue dos corredores para o hall de bilheteria ou mezanino, 
onde se situa também a linha de controle. A partir desse ponto, os 
usuários entram na área operacional, espaço pago da estação, onde 
novamente escadas e elevadores os levarão às plataformas para 
acesso aos trens. Tais elementos de circulação vertical estão cada 
vez mais extensos, já que em função dos novos métodos construtivos, 
que possibilitam menos interferência na superfície, os túneis, vias e 
plataformas estão cada vez mais profundos.

Resumidamente, a concepção de uma estação precisa encontrar 
a melhor maneira de facilitar o trânsito de passageiros da rua até 
a plataforma e os trens, atendendo também às novas diretrizes de 
segurança e rotas de fuga para emergências.

O estudo de uma estação, após definida sua implantação ao longo do 
traçado, requer o dimensionamento correto dos diferentes elementos, 
como plataformas, corredores, salas operacionais e técnicas diversas, 
hall de distribuição, bloqueios, quantidade de escadas fixas, rolantes 
e elevadores, a partir dos dados de demanda fornecidos pelas áreas 
competentes. Eventualmente, também poderão ser definidas áreas 
comerciais em espaços anexos ou internos, no hall de bloqueios ou 
nos corredores de acesso.

As estações de metrô devem estar aptas a atender aos diversos tipos 
de usuários, tanto os lindeiros como os vindos de outra linha de metrô 
ou de transferência intermodal de meios de transporte públicos ou 
particulares. As mais simples atendem apenas a usuários do entorno, 
em um raio de aproximadamente 500 metros ao redor dos acessos. 
Essa área pode ser predominantemente residencial ou ser uma zona 
de comércio denso, com grandes lojas e numerosos escritórios. Um 
segundo grupo comporta as estações de transferência entre diferentes 
linhas do metrô. Por último, as de transferência intermodal, em geral 

A metro station project must be able to meet specific requirements 
originated by the system itself and, at the same time, ensure that its 
architecture is integrated into the urban surroundings in which the 
station will be erected. A project, during its development and execution, 
should have a permanent concern with its surroundings and the city 
itself, in addition to adopting an overall urban perspective that prioritizes 
improvements in the quality of life. 

The development of a project for a station must be guided by a basic 
principle, which is to conduct passenger flow in a simple and direct 
way, from the street to the train and vice versa. As a consequence 
of this principle, the basic coordination of station spaces should be 
determined by planning the number of passenger entrances, from the 
street or through an integration terminal, and the places passengers 
will be conducted to by vertical circulation elements as stairways, 
ramps or elevators.

The flow goes from corridors to the ticket booth or mezzanine, where 
the control line is also located. From that point on, passengers enter 
the operating area, a paid space in a station, where again stairways 
and elevators will take them to the train platforms. Such vertical 
circulation elements are being steadily increased, and, as a result of 
new construction methods that reduce surface interference, tunnels 
lines and platforms are increasingly deeper.  

In short, the creation of a station has to come up with the best way to 
facilitate passenger traffic from the street to platforms and trains, and 
also comply with new safety guidelines and emergency escape routes. 

The study of a station, after its implantation along the layout has 
been defined, requires a correct dimensioning of different elements, 
as platforms, corridors, operating rooms and various techniques, 
distribution hall, ticket booths, number of fixed stairways, escalators 
and elevators, having as a basis the demand data supplied by relevant 
areas. Eventually, the study may also include commercial areas in 
adjoining or internal spaces, at the turnstile  barrier hall or in the access 
corridors. 

Metro stations should be capable of handling the various types of 
passengers, both from the neighborhood and from other metro lines 
or from intermodal transshipment of other means of public or private 
transport. The simplest stations only handle passengers from the 
neighborhood, from a radius of approximately 500 meters around the 
station entrances. That area may be predominantly residential or a 
busy commercial area with large stores and many offices. A second 
group handles the transshipment stations among different metro lines. 
Finally, the intermodal transshipment stations that handle a large 
number of passengers should ensure that the transfer from other 
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Existem casos de estações com plataformas sobrepostas, ou seja, em 
dois níveis. Isto acontece quando há uma restrição muito grande nas 
desapropriações, principalmente no caso de haver no entorno algum 
edifício tombado, ou quando se deve respeitar uma praça com árvores 
centenárias e não há autorização para retirada ou transferência. Este 
foi o caso da Estação Marechal Deodoro da Linha 3 – Vermelha, na 
cidade de São Paulo.

Some stations have superimposed platforms, in other words, at two 
different levels. That happens when expropriations are extremely 
restricted, especially when there is a landmarked building in the 
surroundings, or when a park and its centenary trees are to be 
preserved, and there is no authorization to remove or transfer them. 
That was the case of Marechal Deodoro station 0 Line 3 – Red, in the 
city of São Paulo.

 It is essential that a station be properly dimensioned, always facilitating 
a constant flow of passenger, chiefly at peak times. Stations should 
not have, for example, “blind spots” or long corridors, also because 
cameras and security officers may observe all the movement mainly on 
platforms to ensure passenger safety. 

É fundamental que a estação seja bem dimensionada, sempre 
facilitando o fluxo constante dos usuários, principalmente em horários 
de pico. As estações não devem possuir, por exemplo, “pontos cegos” 
ou longos corredores, inclusive para que as câmeras e os seguranças 
possam acompanhar toda a movimentação, principalmente nas 
plataformas, garantindo assim, a segurança dos usuários.

Curiosidade: O comprimento das plataformas varia de acordo com o trem utilizado. Nas Linhas 1 – Azul, 2 – Verde e 3 – Vermelha 
do Metrô de São Paulo, as plataformas têm 136 metros e, na nova Linha 4 – Amarela, o comprimento é de 132 metros.

Curiosity: Platform length may vary according to the train employed. Lines 1 – Blue, 2 – Green and 3 – Yellow of the São Paulo Metro 
have 136 meter-long platforms and the new Line 4 – Yellow has a 132 meter-long platform.

ESTAÇÃO ALTO DA BOA VISTA C.KlabinC.Redondo

467 p/h1.103 p/h

2.159 p/h169 p/h

Demandas e fluxos | Demands and flows

O dimensionamento da estação é feito a partir da hora-pico, ou seja, do 
momento de maior demanda de usuários, levando-se em conta ainda 
estimativas de crescimento futuro, com previsões de aproximadamente 
20 anos, dependendo da dinâmica do crescimento urbano. Nesse 
dimensionamento está o carregamento propriamente dito da estação, 
as integrações entre linhas ou com o sistema de ônibus urbano e 
intermunicipal, se existirem, e se haverá necessidade de priorizar 
alguns dos acessos por causa de uma maior demanda. Todos esses 
dados, são fornecidos pela área de estatística, planejamento e projeto 
funcional, sempre a partir dos dados da Pesquisa Origem Destino feita 
pelo Metrô, no caso de São Paulo, a cada dez anos.

A station demand rate is calculated at peak times, in other words, the 
moment passenger demand is the highest, and takes into account 
future growth projections with forecasts for approximately 20 years, 
depending on the dynamics of urban growth. This dimensioning includes 
the actual station load, line integration or integration with the urban and 
intercity bus system, if available, and the possible need to prioritize 
some of the entrances as a result of a higher demand. All these data 
are supplied by statistics, planning and functional project area, always 
based on the data gathered by the Origin-Destination survey conducted 
by the Metro – in the case of São Paulo, it is conducted each ten years. 

Gráfico de demanda na hora-pico
Demand chart at peak hours

A escolha do tipo de plataforma depende do projeto da via permanente, 
da localização dos AMVs (Aparelhos de Mudança de Vias), de eventuais 
estacionamentos de trens ao longo da linha, do método construtivo e 
das características de carregamento da linha.

A plataforma das estações pode ser lateral, que é a mais utilizada, ou 
central, mais aconselhável para picos de carregamentos unidirecionais, 
pois permite a otimização da circulação e a utilização de menor 
número de escadas rolantes, equipamentos de alto custo. É possível 
ainda uma modalidade mista, de três plataformas, sendo duas laterais 
e uma central, para estações terminais de integração e de grande 
carregamento, onde o embarque é realizado por um lado do trem e o 
desembarque pelo outro, facilitando o fluxo dentro da estação. Este é 
o caso da Estação Sé das Linhas 1 – Azul e 3 – Vermelha, do Metrô 
de São Paulo.

The choice of platform type depends on the project for the permanent 
track, AMV (Line Commuting Devices) location, eventual train parking 
along the line, construction method and line load characteristics. 

A station platform may be lateral – the most used type – or central, which 
is recommended for passenger peak times in a single direction, as it 
allows circulation optimization, use of fewer escalators, costly pieces 
of equipment. It is also possible to have a mixture of three platforms: 
two lateral and one central, for terminal integrating stations of intense 
passenger flow, where boarding takes place on one of the sides of a 
train and disembarkation on the other side, facilitating passenger flow 
in the station. That is the case of Sé Station Lines 1 – Blue and 3 – Red 
of the São Paulo Metro.  

PLATAFORMA CENTRAL

PLATAFORMA LATERAL

PLATAFORMA CENTRAL E LATERAL
Configurações de plataformas
Platforms Settings

115114



A largura de uma plataforma deve ser considerada em função 
das características da linha e da demanda prevista, mas sempre 
considerando um mínimo de quatro metros para a zona de acumulação, 
com aproximadamente dois passageiros por metro quadrado. Em 
casos de emergência, deve ser possível acomodar na plataforma 
todos os usuários de um trem, ou seja, em torno de mil pessoas, 
mais a faixa de segurança de 50 centímetros, onde fica a borda da 
plataforma, e a faixa de segurança para os deficientes visuais. Para 
determinar precisamente a largura das plataformas, de acordo com 
a demanda, o Metrô de São Paulo utiliza fórmulas, também usadas 
internacionalmente. Em casos especiais e restritos a pequenos trechos, 
é permitida a redução da largura da plataforma, para um mínimo de 
dois metros.

A organização e o dimensionamento dos halls de distribuição e bloqueio, 
ou mezanino, deve considerar o cruzamento de fluxos importantes de 
usuários, a localização de bilheterias e máquinas de bilhetes, além da 
localização da linha de controle de acesso automático, ou os bloqueios, 
cuja quantidade também é calculada em função da demanda máxima 
por hora-pico da estação.

Na linha de bloqueio, deve haver uma passagem especial de 
cadeirantes, e em uma de suas extremidades, deve estar localizada 
a Sala da Supervisão Operacional (SSO) com fechamento de vidro, 
sempre em uma posição que permita a visualização das bilheterias e 
das catracas. Dentro do espaço pago, na área operacional e próxima 
aos bloqueios, deve ficar a sala do supervisor geral (SG), sala de 
primeiros socorros e sanitários públicos.

Nas novas estações estão sendo instalados bloqueios modernos, com 
fechamento e controle de passagem através de portas de vidro com 
uma altura de aproximadamente 1,60 metros, o que dificulta fraudes 
anteriormente comuns, como pular ou passar por baixo das catracas. 
Existindo possibilidade e espaço no mezanino, podem ser instalados 
serviços complementares, como lojas e telefones públicos.

O dimensionamento das circulações, ou seja, o conjunto de ligações 
entre os acessos até as plataformas e vice-versa – através de 
escadas fixas, escadas rolantes, elevadores para PMRs (Pessoas 
com Mobilidade Reduzida), escadas de emergência e corredores – 
já é devidamente medido e tabelado pelo departamento responsável 
pela operação, gerando dados seguros da largura de corredores e do 
número de equipamentos a serem instalados.

Sempre devem ser instaladas no mínimo duas escadas rolantes, nos 
dois sentidos, que, com o ângulo de 30º padrão, facilitam a construção 
de escadas fixas ao lado. Podem ser utilizadas também rampas, tanto 
nos acessos, como internamente, dependendo dos desníveis, mas 
sempre dentro do estabelecido pelas normas específicas, no caso 
brasileiro a NBR 9050, com relação a sua inclinação, patamares e 
corrimãos.

Além do já exposto, abaixo estão outros parâmetros utilizados no 
metrô de São Paulo para a elaboração dos projetos de estações:

– Sempre deverá ser verificada a cota de inundação do local da 
implantação da estação;

– Nas caixas de escadas, o pé-direito mínimo deverá ser sempre de 
2,50 metros;

Conjunto de escadas e elevador
Escalator, stairways and elevator assemblage

Platform width should be dimensioned in terms of line features and 
forecasted demand, but a platform should have at least four meters 
for the passenger waiting (accumulation) area, with approximately 
two passengers per square meter. In emergencies, a platform should 
be able to accommodate all passengers of a train, i.e., about one 
thousand people, plus a safety strip measuring 50 centimeters, located 
on the edge of the platform, and a safety strip for the visually impaired. 
To calculate platform width with the required precision, according to 
passenger demand, the São Paulo Metro uses internationally adopted 
formulas. In special cases and restricted to small segments, a platform 
may be reduced to a minimum of two meters.  

To organize and dimension distribution halls and ticket booths, or a 
mezzanine, one should take the following into account: crossing of 
important passenger flows, location of ticket booths and ticket machines 
in addition to the location of automatic access control line, or the 
turnstiles, whose number is also calculated as a function of maximum 
demand per peak hour of a station. 

The turnstile line should have a special passage for wheelchair users 
and on one of its sides, the Operating Supervision Room (SSO) should 
be located with glass enclosure and always in a position that allows the 
observation of ticket booths and the turnstiles. The general supervisor 
office (SG), first-aid room and public restrooms should be located inside 
the paid area, in the operating area and next to the turnstile barriers 

Modern barriers are being set up in new stations, that close and 
control access by means of glass doors of about 1.60m tall, to prevent 
formerly common frauds as jumping over or sneaking under turnstiles. 
Additional services may be installed on the mezzanine,  as shops and 
public telephones when there is available space.  

Circulation dimensioning, i.e., the assemblage of connection between 
entrances and platforms and vice versa – through fixed stairways, 
escalators, elevators for people with special needs, emergency 
stairways and corridors --  is already adequately measured and set 
by the department in charge of the operation, generating safe data on 
corridor width and the number of devices to be installed.

At least two escalators should be installed in both ways, whose 
standard 30º angle facilitates the construction of fixed stairs next to 
them. Ramps may also be used both in points of access and inside, 
depending on the grades. but always within the ranges set by specific 
norms, in the case of Brazil, norm NBR 9050, with reference to grades, 
staircase landings and handrails. 

 In the light of the above, follow other metrics used in the São Paulo 
Metro in project development of metro stations: 

 – A flood quota should always be included in the place a station is to 
be implanted;

– In staircases, the minimum headway height should always be 2.5 
meters;
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Em estações com grandes aberturas para o exterior, com ventilação natural, é 
previsto e instalado somente o sistema de exaustão sob as plataformas. Utiliza-
se também um sistema auxiliar de ventilação e de ar condicionado nas salas 
técnicas. No caso de estação enterrada é necessário um duto para o exterior, 
paralelo ao sistema principal, para insuflação.

For stations having large openings to the outside and natural ventilation only 
an exhaustion system is planned and installed under the platforms. An auxiliary 
ventilation and air conditioning system is also employed in technical rooms. A 
buried station requires an insufflation duct to the outside running parallel with the 
main system. 

Ventilador de estação
A station fan 

Esquema de ventilação de uma estação
Ventilation scheme

– Escadas rolantes devem ser utilizadas quando houver demandas 
superiores a 6.500 usuários por hora;

– Corredores e rampas deverão ter capacidade para comportar a 
circulação de 3 mil usuários por metro de largura a cada hora, além de 
atender integralmente à NBR 9050.

– As escadas fixas deverão ser dimensionadas para comportar a 
circulação de 1.800 usuários por metro de largura a cada hora, além 
de atender à NBR 9077.

– Sempre deverão ser previstos elevadores ou rampas para usuários 
PMRs desde o nível da rua até o hall de bilheterias e dos bloqueios até 
cada uma das plataformas, conforme a NBR 9050.

– Os elevadores devem estar locados próximos à SSO;

– Os guichês, as bilheterias e a quantidade de bloqueios de entrada e 
saída são calculados pela demanda prevista, e as catracas devem ser 
contínuas;

– Os bloqueios para as pessoas portadoras de deficiências deverão 
ficar contíguos à SSO;

– O fluxo de usuários por bloqueio deve ser calculado para 1.200 
passageiros por hora na entrada e 1.500 passageiros por hora na 
saída.

– Sob a plataforma devem estar previstos duto de exaustão com seção 
mínima de quatro metros quadrados, além de área para bandejamento 
de cabos com largura mínima de 0,80 metros e pé-direito mínimo de 
1,80 metros.

As estações abrigam, além de áreas públicas – como acessos, 
mezaninos, escadarias e plataformas – um grande espaço de uso 
operacional, que pode chegar a 20% de seu interior total. Nesse 
espaço estão localizadas as salas técnicas e uma grande quantidade 
de shafts para os diversos sistemas, como hidráulico, elétrico e os 
dutos e equipamentos de ventilação, exaustão e insuflação.

Todas as estações têm salas técnicas para instalação de equipamentos 
essenciais, desde transformadores, alimentadores da tração do trem, 
painéis de comando, de controle e de proteção, e até um gerador 
a diesel, fundamental em caso de falta de energia e que entra em 
funcionamento em poucos segundos. As salas operacionais são 
espaços de apoio para os funcionários durante 24 horas por dia, com 
escritórios, sanitários, vestiários, refeitórios, sala de lixo, depósitos, 
entre outros.

O sistema de ventilação tem grande impacto na arquitetura das 
estações devido ao volume de dutos que levam ar às plataformas 
(insuflação) e retiram o ar viciado do subterrâneo (exaustão). Esses 
dutos chegam a ter dimensões de doze metros quadrados ou 3,5 x 3,5 
metros.

In addition to public areas – as accesses, mezzanines, stairways and 
platforms -- a metro station may house a large area for operations, 
which may reach 20% of its interior total. That specific area contains 
technical rooms and a large number of shafts for various systems, 
as hydraulic, electrical and ducts and ventilation, exhaustion and 
insufflation equipment.  

Each station has some technical rooms to install essential equipment, 
as transformers, train-traction electrical feeds, command, control and 
protection panels and even a diesel generator that plays a critical role in 
the case of a power shortage and starts operating in just a few seconds. 
Operating rooms are supporting spaces available to employees 24 
hours a day, with offices, restrooms, locker rooms, canteens, a garbage 
storage space, warehouses, among others.

The ventilation system has a significant impact on station architecture 
due to the volume of the ducts that take air to platforms (insufflation) 
and withdraw foul air (exhaustion). Those ducts can have up to 12 
square meters or 3.5 by 3.5 meters.

– Install escalators when traveler demand is higher than 6.5 thousand 
people an hour;

– Corridors and ramps should be able to handle the circulation of  3 
thousand people per hour,  per meter of width, in addition to being in 
full compliance with NBR 9050.

-  Fixed stairways should be planned to have enough room for 1.8 
thousand travelers per hours per meter of width, in addition to being in 
full compliance with NBR 9077.

– Always install elevators or ramps for people with special needs from 
the street level to the ticket booth hall and the turnstile barriers up to 
each platform, according to NBR 9050.

– Elevators should be located near the Operating Supervision Room 
(SSO);

– Ticket booth windows, ticket booths and the number of  entrance and 
exit turnstiles are calculated in terms of the forecasted demand, and 
turnstiles should be next to each other;

– Turnstiles for people with special needs should adjoin the Operating 
Supervision Room (SSO);

– Passenger flow per turnstile should be calculated for 1.2 thousand 
people an hour at an entrance turnstile and 1.5 thousand people an 
hour at an exit turnstile. 

– There should be installed an exhaust duct with a minimum section 
of four square meters, in addition to a cable bedding area with at least 
0.80 meters and a minimum headway of 1.80 meters. 

Arquitetura versus Sistemas | Architecture versus Systems
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Curiosidade: o equipamento que realinha e faz o readequamento das vias é conhecido como “a máquina do inferno”. A razão é que 
o contato de aço com aço gera muita faísca durante todo o processo. Realmente, dentro de uma área fechada como um túnel, não 
é uma visão agradável.

Curiosity: The machine that realigns and preserves the integrity of lines is known as the “hell machine”. The reason is the intense 
sparkling that takes place when the machine contacts the steel. In fact, it is not a pleasant sight within a confined area as a tunnel.  

Sistema de eletrificação por catenária
Power supply through overhead catenaries

Sistema de eletrificação por terceiro trilho
Third rail power supply system

Outro fator que influencia a arquitetura das estações é o sistema de 
eletrificação das vias. A instalação pode ser feita por terceiro trilho, 
por baixo e próximo aos trilhos, ou por catenária, conforme usado 
em ferrovias, por cima e determinando alturas e gabaritos diferentes 
a serem obedecidos. Todos os sistemas de vias são constantemente 
vistoriados, com o intuito de checar seu funcionamento e, se necessário, 
realizar a manutenção.

Todos esses sistemas têm grande impacto na arquitetura da estação, 
e cabe ao projeto de arquitetura integrá-los, coordenando as 
interferências entre eles.

All those system have a significant impact on a station architecture, 
and it falls to the architectural project to integrate them, coordinating 
the interference in each other.

Line electricity supply is another factor that influences station 
architecture. Installation may be done through a third rail that runs under 
the train and next to the line rails, or through overhead catenaries, an 
electrical cable that is located above the track from which the streetcar 
wire is suspended, as in the case of railways, and requires compliance 
with different heights and templates. Each rail system undergoes regular 
inspection and operation checks and maintenance, if necessary.
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Desenho de infraestrutura de sistemas no piso da estação
System infrastructure drawing on station floor
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Uma das grandes temeridades para um sistema de metrô, sobretudo 
quando subterrâneo, é o risco de incêndio. O acúmulo de matéria 
orgânica nas vias, como papéis ou cabelo, pode fornecer material 
combustível para iniciar um incêndio, o que quase sempre é evitado 
mantendo-se as vias e as plataformas limpas. Além disso, uma das 
funções da porta de plataforma é impedir que detritos e objetos 
caiam nas vias, diminuindo inclusive custos de limpeza. Outro fator 
importante é a utilização de materiais de acabamento incombustíveis 
ou auto-extinguíveis, incluídas as áreas operacionais, técnicas e 
principalmente os espaços públicos.

Infelizmente outro risco nos metrôs 
atualmente é o de ataques terro- 
ristas. Para evitá-los, uma equipe 
de segurança bem treinada e a 
fiscalização por câmeras são itens 
obrigatórios. Outra ação importante 
é a substituição das lixeiras fechadas 
por lixeiras transparentes de acrílico, 
tornando visível qualquer pacote 
suspeito, conforme já feito em São 
Paulo.

Unfortunately, terrorist attacks stand 
as another risk in metro systems. To 
prevent them a well-trained security 
team and camera monitoring are 
essential items. Replacing closed 
waste containers with transparent 
acrylic containers is another important 
initiative, because a suspect package 
left inside a container is readily visible, 
as it has been done in the São Paulo 
Metro.  

Curiosidade: Existe em Nova Iorque um equipamento conhecido como Trem Geométrico que, além de fiscalizar os trilhos com laser 
para verificar sua geometria e evitar descarrilamento, confere com câmera infravermelha imagens térmicas para evitar incêndios, 
funcionando 24 horas por dia.

Curiosity: In New York, there is a piece of equipment known as Geometric Train, which, besides inspecting rails with a laser beam to 
check their geometry and prevent derailment, uses an infrared camera to produce thermal images and check them for fire. It works 
around the clock. 

Fire hazards are among the greatest concerns and fears in a metro 
system, chiefly in an underground location. Waste accumulation on 
tracks, as paper or hair, may supply enough flammable material to start 
a fire, which is nearly always prevented by keeping tracks and platforms 
clean. Moreover, a platform door also serves the purpose of reducing 
cleaning costs by preventing litter and other objects from falling onto 
the track. Using nonflammable or self-extinguishing finishing materials 
also in the operating, technical areas and mainly in public spaces is 
also another key factor.

Curiosidade: O Metrô de São Paulo é considerado uma 
referência mundial em limpeza, sendo considerado um dos 
mais bem sucedidos do mundo no quesito.

Curiosity: The São Paulo Metro is a global reference in 
cleanliness, being recognized as one of the most successful 
systems as regards that item. 

Segurança | Safety 

Outro aspecto fundamental para o projeto das estações é garantir a 
segurança dos usuários, tanto para riscos relacionados ao próprio 
sistema, quanto para fatores externos.

Os cuidados a serem tomados para garantir a segurança dos usuários 
são inúmeros. São necessários, entre outros itens: uma ótima 
iluminação, incluída a de emergência; comunicação visual eficiente; 
ventilação que garanta a necessária troca de ar; guarda-corpos; 
piso tátil direcional e de alerta; sistema de som para orientação dos 
passageiros; portas de plataforma; acabamentos não combustíveis; 
piso antiderrapante e sistemas de combate a incêndios.

Ensuring passengers safety in terms of both system related and 
external risks is another key aspect to be considered in developing a 
station project  

Precautions to insure passenger safety are countless and include, 
among other items: optimum lighting, including emergency lighting; 
efficient visual communication; a ventilation system that is able to 
provide the required air exchange; safety rails; tactile directing and 
warning flooring; an efficient public-address system to orient travelers; 
platform doors; nonflammable finishing; non-slip flooring and fire 
fighting systems.

Itens de segurança em uma estação: iluminação, comunicação visual, porta de plataforma, ventilação e piso tátil 
Safety items in a station: lighting, visual communication, platform door, ventilation and tactile flooring

Lavagem da vias
Track washing
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Outro aspecto muito importante relativo aos materiais de acabamento 
das estações, poços de ventilação, saídas de emergência, subestações 
e outros edifícios metroviários, é o da sustentabilidade. São três as 
características básicas das técnicas de sustentabilidade: economia de 
meios, durabilidade e flexibilidade.

O princípio da economia de meios procura reduzir a utilização de 
recursos naturais esgotáveis e que causem grande impacto ao 
meio ambiente. Neste item busca-se o cálculo estrutural ideal no 
dimensionamento de vigas, pilares, lajes e poços, não apenas para 
redução de custo da estrutura, mas para reduzir as fundações, 
minimizando o emprego de materiais não sustentáveis. Além disso, é 
preciso cada vez mais empregar acabamentos e materiais reciclados, 
não utilizando novos recursos naturais e possibilitando a reutilização 
dos mesmos.

Já o princípio da durabilidade tem como uma de suas premissas a 
utilização de materiais que deverão ter uma vida útil de no mínimo 

Sustainability is a highly important aspect concerning the finishing 
materials of stations, ventilation shafts, emergency exits, substations 
and other metro buildings. Sustainability techniques are supported 
by three basic characteristics: economy of resources, durability and 
flexibility. 

The principle of economy of resources strives to reduce the use of 
exhaustible natural resources that bring about a significant environmental 
impact. This item includes the ideal structural calculation to dimension 
beams, pillars, slabs and shafts, not only to reduce structure costs, 
but to reduce foundations and minimize the use of non-sustainable 
materials. Furthermore, it is increasingly necessary to use recycled 
finishing and materials, abstain from using new natural resources and 
allow their reutilization.

Now, the durability principle is based on the assumption that all materials 
to be used should have a useful life of at least thirty years. Line 1 – Blue 

Manutenção de trilhos na via – no caso soldagem
Rail maintenance on track – welding activity

B – Sustentabilidade  | B - Sustainability

Acabamentos | Finishing materials

A – Manutenção e operação  | A - Maintenance and operation

As estações devem ser planejadas de maneira a facilitar a sua 
manutenção e operação. Isso implica a escolha de materiais de 
acabamento duradouros, resistentes a atos de vandalismo e fáceis 
de limpar, substituir ou repor. Estes requisitos devem ser levados 
em consideração na escolha de pisos, forros, fechamentos, portas, 
guarda-corpos, luminárias, entre outros.

Tais materiais são especificados pelo setor de projeto do metrô em 
um grupo de desenhos, chamado de Projeto Padrão (PP). Por meio 
desta padronização, busca-se evitar uma quantidade ainda maior de 
materiais com os quais as equipes de operação e manutenção devem 
lidar, além disto, evita-se a repetição de detalhes nos projetos. O Metrô 
de São Paulo tem um conjunto de cerca de 800 desenhos no formato 
A2. Outras companhias, como a CPTM, também usam um sistema 
parecido, porém em cada caso há um detalhamento dentro de suas 
características específicas.

Stations should be designed so as to facilitate its maintenance and 
operation. That involves choosing long-lasting finishing materials that 
resist vandalism and are easy to clean, substitute or replace. These 
requirements should be taken into account when choosing floorings, 
ceilings, enclosures, safety rails, lighting fixtures, etc.  

Those materials are specified by the metro project department in a 
group of drawings called Projeto Padrão (Standard Project). That 
standardization is aimed at avoiding an even larger amount of materials, 
for the operation and maintenance teams to handle. Moreover, it 
prevents details from being repeated in projects. The São Paulo 
Metro has a collection of about 800 drawings in the A2 format. Other 
companies,   as CPTM, also use a similar system,  but details within 
specific characteristics are made available according to the case.

Limpeza de plataforma
Platform cleaning

Curiosidade: O horário de manutenção na maioria das 
estações do Metrô de São Paulo é da 1h00 às 4h40, quando 
o sistema não está operando.

Curiosity: In most São Paulo Metro stations, maintenance is 
usually scheduled to take place between 1:00 and 4:40 a.m., 
when the system is not operating.
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C – Luminotécnica  | C - Luminotechnique

O propósito primário da iluminação é prover luminosidade suficiente 
para a clara percepção do ambiente e para facilitar a orientação, 
segurança e proteção dos indivíduos. Outro propósito é incrementar 
e enfatizar os valores estéticos como a arquitetura e o paisagismo. A 
iluminação deve ser harmônica para refletir a natureza do ambiente.

Desde o início da utilização de luz artificial através de energia elétrica 
nos metrôs, estudos buscam uma melhor utilização da iluminação. 
Recentemente as técnicas projetuais têm buscado, não somente a 
quantidade correta, como também o desenvolvimento de soluções 
que busquem um ambiente iluminado com qualidade, ou seja,  
numa abordagem qualitativa, analisar os efeitos psicológicos da luz 
nas pessoas. A partir dessa diretriz, os projetos de metrô também 
utilizam a luminotécnica para valorizar a arquitetura das estações, 
principalmente as subterrâneas, nas quais é necessário minimizar a 
sensação claustrofóbica.

Em relação à iluminação, sempre se buscam fontes de luz cada vez 
mais eficientes. Isto se traduz na maior produção de luz com o menor 
consumo energético possível. As lâmpadas, por exemplo, foram 
produzindo mais luz com a mesma potência, ou até com potências 
mais baixas.

Atualmente, além de projetos de iluminação com as quantidades 
corretas de luz exigidas, projeta-se em consonância com a abordagem 
qualitativa, preocupando-se com aspectos como cor e percepção 
dos observadores. A qualidade tornou-se um parâmetro ainda mais 
importante do que a quantidade de luz propriamente dita.

Em prédios públicos com grande fluxo de pessoas, como é o caso 
das estações, o projeto luminotécnico deve prever o uso de luminárias 
e lâmpadas facilmente encontradas no mercado, de fácil reposição, 
garantindo a manutenção durante os muitos anos para os quais as 
estações são projetadas. Na iluminação arquitetônica da fachada dos 
edifícios, o conceito de lighting design procura ressaltar e valorizar as 
características de cada prédio. Os acessos, por exemplo, precisam se 
destacar no contexto urbano para facilitar sua localização pelo usuário.

As luminárias e lâmpadas projetadas deverão sempre ter a garantia 
de que, quando houver um pequeno lapso de energia, se reacendam 
logo em seguida, diferentemente das lâmpadas de vapor de mercúrio 
ou outras, por exemplo.

The chief purpose of lighting is to provide sufficient luminosity to allow 
a clear environment perception and facilitate an individual’s orientation, 
safety and protection. Another goal is to increment and emphasize 
aesthetical values as architecture and landscaping. Lighting should be 
harmonious to reflect the nature of an environment.

From the first use of artificial electric lighting in metros, studies have 
been conducted seeking the best use of illumination. Recently, not 
only have project development techniques tried to attain the correct 
amount but also the development of solutions to provide quality lighting 
to an environment, in other words, assess the psychological effects of 
lighting on people. Starting out from that guideline, metro projects also 
employ luminotechniques to value the architecture of stations, mainly 
the ones located underground, in which all claustrophobic feelings 
should be minimized. 

As far as lighting is concerned, increasingly efficient lighting sources 
have been developed, and that means more intense lighting at the least 
possible use of energy. Lamps, for example, have produced more light 
with the same power, or even with more reduced power.

Currently, in addition to lighting projects with the required and correct 
amounts of lighting, projects are developed according to a qualitative 
approach, and concerning themselves with aspects as color and an 
observer’s perception. Quality has become an aspect even more 
important than the amount of light in itself.  

In public buildings with an intense flow of people, as in the case of 
metro stations, a lighting project should foresee the use of commonly 
marketed lighting fixtures and lamps that can be easily replaced to 
ensure maintenance for the many years stations are designed to last. 
In terms of architectural lighting of building facades, the lighting design 
concept is aimed at enhancing and valuing the aspects of a building. 
For example, entrances should stand out from the urban environment 
for passengers to find their locations more easily.

The lighting fixtures and lamps foreseen in a project should always 
guarantee that, in the case of a brief power shortage, they light up 
immediately, differently from mercury-vapor lamps or others, for 
example. 

trinta anos. A Linha 1 – Azul em São Paulo, que já está em operação há 
quarenta anos, pode ser considerada um exemplo de sucesso neste 
quesito.

Por último, o princípio da flexibilidade para a mudança no uso dos 
espaços de uma estação de metrô, um pátio ou outras áreas metroviárias 
é relativo. Isso é possível apenas para o layout  de salas operacionais 
e de manutenção ou, eventualmente, das áreas comerciais e de 
circulação pública, com alteração do controle de acesso. 

in São Paulo, which has been operating for over forty years, may be 
regarded as a well-succeeded example in that matter.  

Finally, the flexibility principle to change the use of spaces in a metro 
station, a yard or other metro areas is rather relative. Such flexibility 
is only possible in the layout of operating and maintenance rooms or, 
eventually, in commercial and public circulation areas by changing 
access control. 

Materiais sustentáveis como aço e vidro
Sustainable materials as steel and glass
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A Estação Central de Berlim também tem luminotécnica diferenciada
Berlin Central Station also features differentiated luminotechnique

A luminotécnica faz parte da arquitetura nessa estação de Tóquio
Luminotechnique is incorporated into this Tokyo station
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Comunicação Visual – Painel de mapas e painéis institucionais em São Paulo
Visual Communication – Maps and institutional panels in São Paulo

Exemplo de poluição visual
An example of visual pollution

D - Comunicação Visual  | D - Visual Communication

“Na comunicação visual, como nos outros processos comunicativos, o 
esquema básico da comunicação é constituído de um remetente e um 
destinatário que se utiliza de um canal para transmitir uma mensagem, 
(muitas vezes distorcida por ruídos)” Marshal McLuhan.

O sistema de comunicação visual tem como objetivo principal transmitir 
informações aos usuários, assegurando-lhes conforto e segurança. 
Para isto, é necessário categorizar a informação dentro de uma 
estrutura coerente e acessível ao maior número de pessoas possível. 
Esse sistema de comunicação é utilizado abundantemente, não apenas 
de forma convencional nas redes de metrô, mas em qualquer situação 
anormal em que haja a necessidade de informar e orientar as pessoas.

No metrô, a comunicação visual deve garantir a orientação do 
fluxo de usuários, desde a entrada na estação até a plataforma 
desejada, e depois até a saída. Devem-se informar aos passageiros 
os procedimentos seguros durante seu percurso dentro da estação, 
disponibilizando informações imprescindíveis ao bom uso do sistema 
metroviário.

Cada estação deverá contar com elementos de comunicação visual 
na plataforma e no mezanino, com informações principais, comple-
mentares, direcionais e pictográficas. São necessários conjuntos de 
mapas nos mezaninos, antes e depois dos bloqueios, e em cada 
plataforma. Há ainda a comunicação visual dos acessos, características 
de cada metrô, variando de testeiras, prismas ou totens com as 
respectivas logomarcas.

Além disso, são necessárias informações de segurança para usuários 
e operadores de trem ao longo do túnel, identificação e numeração de 
todas as salas, placas alertando sobre a proibição do fumo e painéis 
operacionais, institucionais e de destino do trem.

“In visual communication, as in other communication processes, 
communication is basically achieved by a sender and an addressee 
who makes use of a channel to convey a message, (often distorted by 
noise)” Marshal McLuhan.

A visual communication system has the chief purpose of transmitting 
information to users, ensuring them comfort and safety. For this, the 
information must be categorized within a consistent structure that can 
be accessed by as many people as possible. This communication 
system is widely used, not only in its conventional manner in metro 
networks, but in any abnormal situation where there is a need to inform 
and orient people.

In a metro system, visual communication should ensure the orientation 
of passenger flow, from the station entrance to the intended platform, 
and then to the exit. It should convey safe procedures to passengers 
during their circulation inside the station, making essential information 
available to them for a proper use of the metro system. 

Each station should have its own visual communication elements 
on its platform and mezzanine to convey important, complementary, 
directional and pictorial information. Map sets should be available in 
mezzanines, before and after turnstile barriers, and on each platform. 
There should also exist visual communication on entrances, features 
of each metro, using toppers, prisms or totem poles with their 
corresponding logo brands. 

Furthermore, a metro should provide safety information to passengers 
and train operators along the tunnel, identification and numbering 
of all rooms, no smoking signs and operating, institutional and train 
destination panels.

Curiosidade: O Metrô de São Paulo está mudando a comunicação 
visual das estações da Linha 1 – Azul, inserindo uma linguagem 
mais moderna e apoiada em recursos tecnológicos. Além disso, 
o usuário estrangeiro passará a contar com informações em 
inglês. A novidade é a instalação de painéis de LED e monitores 
de LCD que apresentam conteúdo institucional e informações 
em tempo real sobre a operação do sistema metroviário, o 
andamento de obras e dados da rede metroviária.

Curiosity: The São Paulo Metro is changing the visual 
communication in the stations of Line 1 – Blue, using a more modern 
language supported by technological resources. Additionally, 
information in the English language is going to be available to 
foreign passengers. A significant novelty is the installation of LED 
panels and LCD monitors to show the metro institutional content 
and real time information on the operation of the metro system, 
progress of works and data on the metro network. 
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E - Paisagismo | E - Landscaping

As edificações metroviárias geram interferências significativas na 
paisagem urbana e, portanto, devem ser objeto de cuidadoso estudo 
para que sua inserção não resulte em traumas ao meio ambiente e à 
cidade. O projeto de paisagismo trata da organização e estruturação 
de espaços construídos, de forma a propiciar ambientes de qualidade 
funcional e estética, contemplando a perfeita integração dos novos 
edifícios em seu entorno.

Como as estações são espaços de grande circulação, o projeto 
paisagístico deve priorizar a ordenação do fluxo de pessoas, visando 
uma eficaz circulação, integração e continuidade entre os ambientes 
internos e externos. Deve-se atentar à segurança e ao conforto dos 
pedestres, ao percorrerem os espaços construídos. O paisagismo 
deve fazer que o usuário identifique suas proposições implícitas e 
esteja bem orientado no espaço do metrô.

A vegetação deve ser implantada com o intuito de constituir-se em 
um elemento identificador do sistema, reforçando para o usuário o 
efeito unificador da paisagem. Outro elemento de forte significância 
no projeto paisagístico é o desenho do piso, que permite manter a 
continuidade do desenho global das edificações, em conjunto com as 
espécies vegetais escolhidas.

Metro buildings bring about significant interference in the urban 
landscape and, therefore, should be object of careful study to prevent 
their insertion from traumatizing the environment and the city. A 
landscaping project deals with the organization and structuring of built 
spaces, so as to provide environments of functional and aesthetical 
quality, aiming at a perfect integration of the new buildings with their 
surroundings.

As stations are areas of intense circulation, a landscaping project 
should prioritize the arrangement of passenger flows for an effective 
circulation, integration and continuity among internal and external 
environments. Attention should be given to the safety and comfort of 
pedestrians who walk along built areas. Landscaping should endeavor 
to have travelers identify their implicit plans and be well oriented within 
the metro area.   

Vegetation should be implemented to become an identifying element of 
the system and to convey a unifying landscape effect to passengers. 
Flooring drawing is another highly significant element in the landscaping 
project as it provides continuity to the overall outline of buildings, 
together with the plant species that have been chosen. 

Curiosidade: O Metrô de São Paulo trabalha com uma grande 
tabela fixa de vegetação típica brasileira, devidamente adaptada 
às condições climáticas, como árvores, arbustos e forrações, 
que propiciam facilidades de manutenção e reposição.

Curiosity: The São Paulo Metro employs a large fixed table 
of typical Brazilian vegetation, adequately adapted to the 
weather conditions, as trees, bushes and linings that allow easy 
maintenance and replacement.

Paisagismo na Estação Paraiso em São Paulo
Landscaping at Paraíso Station in São Paulo
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A nova linguagem 
arquitetônica para a 
Linha 4 - Amarela
de São Paulo

Capítulo | Chapter 6

A new architectural language for 
the São Paulo Line 4 - Yellow



Esta compatibilização é normalmente realizada em qualquer 
edifício metroviário, dos pátios às saídas de emergência, e deve ser 
complementada durante a obra para evitar que alterações comprometam 
o visual arquitetônico, caso deixem instalações aparentes.

Quando da escolha dos materiais de acabamento, é necessário 
considerar que estes devem proporcionar harmonia e interação entre 
os diferentes elementos, porém é importante que a comunicação 
visual, assim como as informações técnicas e de segurança estejam 
em evidência.

O Departamento de Arquitetura do Metrô utilizou as estações 
complementares da Linha 2 – Verde, da Chácara Klabin até Vila 
Prudente, como um teste de alguns dos novos materiais que fizeram 
parte das diretrizes do padrão de acabamento da Linha 4 – Amarela.

That task is usually required and carried out in each metro building, 
from yards to emergency exits, and it should be implemented during 
the construction work to prevent changes from compromising the 
architectural aspect by allowing visible installation to remain as they 
are. 

When choosing finishing materials, one should bear in mind that such 
materials should provide harmony and interaction among the different 
elements, but it is also important that visual communication, as well as 
technical and safety information be enhanced.

The São Paulo Metro Architecture Department used the complementary 
stations of  Line 2 – Green, from Chácara Klabin to Vila Prudente, to 
test some of the new materials that had been included in the finishing 
standard guidelines for Line 4 – Yellow.

As novas diretrizes como redução de custos e sustentabilidade, 
ocasionaram o desenvolvimento de novos acabamentos, equipamentos 
e Projetos Padrão (PP). Desta forma, foram elaborados, por exemplo, 
bancos de aço inox, itens de comunicação visual, espaços para 
publicidade, entre outros, além da fixação desses equipamentos em 
tubos de aço inox ao longo das plataformas, acessos e mezaninos.

New guidelines as cost reduction and sustainability gave rise to the 
development of new finishing materials, equipment and  Projetos 
Padrão (Standard Project). In this way, that Department elaborate, 
for example, stainless steel benches, visual communication items, 
advertising space, among others, in addition to fastening that equipment 
onto stainless steel tubes along platforms, entrances and mezzanines.

Acesso da Estação Sacomã da Linha 2 – Verde
Entrance to Sacomã Station of Line 2 – Green

Curiosidade: foi feito pela primeira vez na historia do Metrô 
de São Paulo um showroom para se testarem os novos 
acabamentos que seriam utilizados em toda a extensão da Linha 
4 – Amarela.  Foram produzidos modelos de teste dos novos 
materiais e equipamentos, e expostos ao público para revelar 
com antecedência o conceito arquitetônico do empreendimento.

Curiosity: for the first time in the history of the São Paulo Metro, 
a showroom was created to test the new finishing materials that 
would be used along the entire segment of Line 4 – Yellow. Test 
models of materials and equipment were produced and exhibited 
to the public to disclose in advance the architectural concept of 
that undertaking.

A nova linguagem arquitetônica para a 
Linha 4 Amarela de São Paulo

 A new architectural language for the São Paulo Line 4 - Yellow

As premissas básicas definidas pelo Metrô de São Paulo para a escolha 
dos acabamentos demonstravam a preocupação com a ambientação 
pelas cores, pesquisa de novos materiais e iluminação por meio do 
estudo de luminotécnica. O intuito é diferenciar as estações no meio 
urbano e torná-las marcos de fácil reconhecimento, além de garantir 
o conforto e o bem-estar dos usuários em todas as áreas internas da 
estação.

O acabamento das áreas operacionais também merece atenção, 
visando garantir o conforto e bem-estar dos funcionários, que chegam 
a permanecer de seis a oito horas nestes ambientes das estações, 
muitas delas enterradas. Daí, a necessidade de criar o melhor ambiente 
possível para o pessoal operacional, de manutenção e de segurança, 
para que sua permanência seja mais agradável.

O aspecto final da arquitetura das estações é definido pelo conjunto 
dos materiais de acabamento: cores, comunicação visual, propaganda, 
compatibilização de todos os sistemas com seus equipamentos, entre 
outros. Ou seja, é o que estará visível sempre e o que vai aparecer 
“nas fotos” pelo resto da vida útil das estações.

Além disso, os materiais de acabamento devem atender às normas 
da ABNT e às diretrizes do Metrô. É necessário que sejam de fácil 
limpeza, de bom aspecto, resistentes a vandalismo, duráveis por pelo 
menos trinta anos, ofereçam segurança, não necessitem de constante 
manutenção e sejam de fácil reposição por terem equivalência no 
mercado.

Tendo em mente esses princípios, as fachadas devem ser revestidas 
com material cerâmico, chapas de aço inox ou de alumínio composto 
e usar cores definidas em projeto. As estações devem ser as mais 
transparentes possíveis, com a utilização de caixilharia nas fachadas e, 
internamente, com guarda-corpos feitos de vidro temperado laminado. 
Tudo para facilitar a visualização das estações pelos usuários e torná-las 
marcos urbanos.

Durante o projeto, antes da definição dos acabamentos da nova Linha 
4 – Amarela, foi necessário coordenar os projetos complementares, 
tanto civil, como de todos os sistemas, para detectar e prever atuais 
e futuras demandas. A partir desse estudo preliminar, constatou-se a 
necessidade de instalar forros em diversas áreas, colocar embutidos 
no concreto ou na alvenaria e realizar furos para posterior passagem de 
tubulações e shafts. Aqui estão incluídos shafts de cabos, iluminação, 
iluminação de emergência, sonorização, alimentação elétrica, sistema 
de CFTV (segurança por câmeras), água e esgoto, incêndio e hidrantes, 
sistemas de ventilação e exaustão, escadas rolantes e elevadores. 

The basic assumptions set out by the São Paulo Metro for the choice of 
finishing materials has been evidenced by  its concern about creating an 
atmosphere by means of colors, research on new materials and lighting 
based on luminotechnique studies. The idea is to make stations stand 
out against the urban environment and become a readily recognizable 
landmark, as well as to insure passenger comfort and well-being in all 
internal areas of a station. 

The finishing of operating areas also deserves attention because it 
should ensure comfort and well-being to employees who usually stay 
from six to eight hours in underground station environments. Hence 
the need to create the best possible environment for the operations, 
maintenance and security personnel to make their stay more pleasant.

The final aspect of a station architecture is set out by the assemblage of 
finishing materials: colors, visual communication, advertising, making 
all systems compatible with their equipment, among others. In other 
words, the items that should always be visible and should the subject 
of photographs for the rest of a station’s useful life.  

 Furthermore, finishing materials should comply with both ABNT norms 
and the Metro guidelines. They should be easily cleanable, have a 
good aspect, resist to vandalism, last for at least thirty years, be safe, 
dispense with maintenance and be easily replaceable because they 
can be commonly found in the market.

 Bearing these principles in mind, facades should be lined with ceramic 
material, stainless steel or aluminum composite plates in the colors set 
out by the project. Stations should be as transparent as possible with 
the use of glazed sash both on facades an internally, with safety rails 
made in laminated hardened glass. Every effort should be made to 
enhance station visibility by passengers and make them become urban 
landmarks.

During project development, before finishing materials had been set 
out for the new Line 4 – Yellow, it became necessary to coordinate 
complementary projects both civil and for all systems, to detect and 
forecast current and future demand. That preliminary study detected 
the need to  install ceiling in a number of areas, place inlaid work in 
the concrete or masonry and bore holes for tubes and shafts. Here we 
include shafts for cabling, lighting, emergency lighting, audio cabling, 
power input, CFTV (security through cameras), water and sewerage, 
fire and hydrants, ventilation and exhaust systems, escalators and 
elevators.  
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Piso em porcelanato na Estação Butantã
Porcelainate flooring at Butantã Station

Pisos | Flooring Materials 

Um dos novos materiais utilizados é o piso de porcelanato técnico, 
desenvolvido e fabricado industrialmente, e que substituiu o granito 
Mauá, muito usado nas estações até então. Antes de ser escolhido, o 
porcelanato técnico, composto de massa única, passou por testes em 
órgão oficiais competentes que comprovaram desempenho equivalente 
ou superior ao granito em quesitos como resistência à abrasão e 
absorção de água. Uma das vantagens do piso é a possibilidade de 
variação de cores e suas composições de paginação.

Among the new materials used, technical porcelainate flooring, 
industrially developed and manufactured replaced the Mauá granite 
that was often used in the stations until then. Before being selected, 
the single mass technical porcelain tiles underwent tests by competent 
official agencies that confirmed an equivalent or superior performance 
to that of granite in items as abrasion resistance and water absorption. 
This type of flooring has the advantage of allowing color variation and 
its arrangements.

Piso em porcelanato da Estação Faria Lima
Porcelainate flooring at Faria Lima Station
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Piso tátil | Tactile Flooring

Juntamente com o piso de porcelanato, foi desenvolvido com o 
fabricante um novo piso tátil, feito do mesmo material, atendendo 
integralmente às solicitações da NBR 9050. Sua cor, azul para 
direcional e amarela para alerta, deve contrastar com os demais 
pisos da estação. Esse contraste é fundamental, principalmente 
para portadores de deficiência com baixo índice de visão. O piso tátil 
também deve ser de alta durabilidade, fácil manutenção e possuir uma 
pigmentação resistente.

Together with the porcelainate flooring a new tactile flooring made of 
the same material and meeting all NBR 9050 standards was developed 
by a manufacturer. Its color, blue for direction and yellow for cautioning, 
should contrast with other flooring in a station. That contrast is essential, 
especially for the visually impaired. Tactile flooring should feature high 
durability, ease of maintenance and have a resistant pigmentation. 

Detalhe de piso tátil
Tactile flooring detail

Pisos táteis de alerta e direcionais
Cautioning and directing tactile flooring 
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Porcelanato na escada fixa
Porcelainate tiles on fixed stairways 

Escadas fixas | Fixed stairways

Com a falta do granito Mauá no mercado, devido ao esgotamento 
de suas jazidas, e a substituição do piso pelo porcelanato, foi criado 
também um novo deta`lhe de degraus para todas as escadas fixas 
da área pública. Pelo fato de esses materiais possuírem diferentes 
características, como a sua espessura, o detalhe original do projeto 
padrão foi alterado. Nas novas estações, utilizam-se duas espessuras 
de porcelanato para dar uma aparência de mais corpo ao piso do 
degrau, tornando-o parecido ao granito. Os demais elementos exigidos 
na NBR 9050, como frisos antiderrapantes, também foram atendidos.

The shortage of Mauá granite in the market, as granite fields became 
depleted, led to the replacement of that flooring with porcelainate tiles, 
a new detail of steps was also created for all fixed stairways in the 
public area. Because those materials have different properties, as their 
width, the original detail of the standard project was changed. New 
stations use two widths of porcelain tiles to render more body to the step 
flooring, making it look like granite. The remaining elements required by 
NBR 9050, as antislippery trimmings were also standardized.

Porcelanato na escada fixa
Porcelainate tiles on fixed stairways 
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Forros | Ceilings 

As diretrizes de acabamento especificam a necessidade de um 
forro resistente, sem furos para facilitar a limpeza, e removível. Os 
modelos convencionalmente utilizados possibilitam a desmontagem, 
porém a retirada pode danificar as placas, demandando muitas vezes 
a sua troca. Tendo isso em vista, foi desenvolvido, em conjunto com 
o fabricante, um novo tipo de forro com um sistema de encaixe que 
facilita sua retirada para limpeza ou para acesso às tubulações e 
sistemas instalados acima dele. Além disso, o material é resistente 
ao “efeito pistão”, gerado pelo deslocamento do ar na estação, devido 
à movimentação do trem dentro do túnel e que pode chegar a uma 
velocidade de 60 quilômetros por hora. O novo forro ainda possui boa 
estética e funcionalidade.

Finishing guidelines specify the need for a resistant ceiling, without 
holes for easier cleaning, and removable. The conventionally used 
models can be removed, however removal may damage the ceiling 
plates and often call for replacement. In the light of those facts, a new 
type of ceiling was developed together with its manufacturer with a fitting 
in system that makes removal easy for cleaning or for accessing tubes 
and systems assembled above the ceiling. Furthermore, the material 
is resistant to the “piston effect” that is created by air displacement in 
the station, as a result of train circulation inside the tunnel, which may 
reach as much as 60 kilometers an hour. The new ceiling also has good 
appearance and functionality. 

Forro na Estação Butantã
Ceiling at Butantã Station 

Forro em acesso da Estação Butantã
Ceiling at a Butantâ Station entrance
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Iluminação na Estação Paulista
Paulista Station lighting

lluminação | Lighting

A iluminação das estações foi projetada por uma empresa especializada 
em luminotécnica, atendendo às exigências do Metrô quanto ao 
nível de luminosidade das várias áreas, aliado à criatividade, com 
luminárias modernas, mais eficientes e de baixo consumo. O projeto 
também previu a distribuição uniforme da iluminação, garantindo 
maior eficiência das câmeras de segurança. Também foram colocadas 
luminárias com duplo foco, para baixo e para cima, em alguns pontos 
estratégicos, valorizando as formas e acabamentos da arquitetura.

O alinhamento contínuo das luminárias em locais como corredores, 
bordas de plataforma e mezaninos são úteis para auxiliar a locomoção 
de usuários com subvisão, que correspondem a 80% do total de 
deficientes visuais, estimando-se que apenas 20% deles sejam 
totalmente cegos.

Station lighting was designed by a company that specializes in 
luminotechnique and met the Metro requirements in terms of luminosity 
in its various areas, in addition to creativity in the form of modern, more 
efficient and energy-saving lighting fixtures. The project also specified 
a uniform lighting distribution to ensure more efficiency to security 
cameras. Dual focus – downward and upward lighting -- lighting fixtures 
were also installed in some strategic locations to enhance architectural 
shapes and finishing materials.

A continuous alignment of lighting fixtures in places such as corridors, 
platform edges and mezzanines is useful to help vision-impaired 
passenger locomotion, which accounts for 80%, being the remaining 
20% totally blind.

lluminação da plataforma da Estação Butantã
Butantã Station platform lighting
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Comunicação visual | Visual Communication

Em relação à comunicação visual, foi desenvolvido um novo conceito 
de sinalização nas estações. A faixa contínua da cor característica da 
linha, utilizada nas Linhas 1 – Azul, 2 – Verde e 3 – Vermelha, foi 
substituída por tubos de aço inox que servem de suporte para painéis 
feitos de ACM  com a informação adesivada. Além da comunicação 
visual, os tubos também servem de suporte para mapas, painéis 
operacionais e propagandas. Todos têm tamanho padrão de 1,25 x 
1,25 metros e são bastante leves, permitindo modificações conforme 
as demandas operacionais. Assim, a publicidade pode ser alterada 
ou deslocada, dependendo da exigência dos contratos ou da 
necessidade de maior visualização. Para garantir esta movimentação, 
foi desenvolvida uma fixação dos painéis em braçadeiras com apenas 
um parafuso, tornando a instalação e a remoção mais rápidas e fáceis.

Nos tubos de aço inox localizados nas plataformas também estão fixados 
bancos, inclusive unidades para pessoas obesas, do mesmo material e 
especialmente desenhados para a Linha 4 – Amarela. Os extintores e as 
lixeiras também tiveram os projetos-padrão redesenhados para adaptar 
sua fixação aos tubos.

As far as visual communication is concerned, a new signaling concept 
was developed in the stations. A continuous strip in the same color 
as the color of the line, used in Lines 1 – Blue, 2 – Green and 3 – 
Red, was replaced by stainless steel tubes that serve as support to 
aluminum composite (ACM) panels, with the information in adhesive 
plaster. In addition to providing visual communication, those tubes also 
serve as support for maps, operating panels and advertisement. They 
are all in a standard (1.25 x 1.25 meters) size and very light. They 
can also be changed according to operating requirements. Therefore, 
advertisements may be changed or displaced, depending on the 
agreements made or on the need for better  visibility. To ensure such 
displacement, the Metro developed panel fastening by means of braces 
with a single screw, making installation and removal quicker and easier. 

The stainless steel tubes located on platforms also support benches 
that include special seats for the obese, in the same material and 
specially designed for Line 4 – Yellow. Fire extinguishers and waste 
containers had their standard projects modified to adapt their fastening 
to tubes.

Conjunto de equipamentos e 
comunicação visual
Equipment assemblage and 
visual communication

Túnel na Estação Butantã
Túnel na Estação Butantã

Nova comunicação visual da Linha 4
New Line 4 visual communication
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Iluminação natural da Estação Butantã
Natural lighting at Butantã Station

Transparência | Transparency

Uma das novas premissas do Metrô é a busca de transparência 
nas estações, principalmente para trazer luz natural para o interior 
daquelas enterradas, mas também para integrar ambientes e, 
consequentemente, melhorar a segurança. Desta forma, o vidro 
acabou sendo utilizado como um material de integração entre os vários 
ambientes. Isto, desde os peitoris de vidro laminado de segurança com 
estruturação de aço inox, até a cúpula sobre os poços das estações 
Luz e Butantã, para que a iluminação natural chegue até a plataforma. 
As coberturas também são de vidro laminado submetido a tratamento 
especial para controle de raios ultravioleta e infravermelho, para o 
conforto dos usuários e, principalmente, dos funcionários, evitando o 
aquecimento do ambiente.

No caso da Estação Butantã, todo o fechamento externo junto à 
Avenida Vital Brasil e na Rua Pirajussara é de vidro laminado de 
segurança e caixilharia de aço inox. As outras estações da linha 
também apresentam acessos com vidro laminado.

A Metro’s new premise is the search for transparency in stations, mainly 
to allow natural lighting to reach the interior of buried stations, but also 
to integrate environments and consequently improve security. So, glass 
was used as an integrating material within the various environments. 
That is, from laminated glass parapets with a stainless steel framework, 
to dome coverings on station shafts, at Luz and Butantã, so natural 
lighting can reach the platforms. Roofing is also made of specially-
treated laminated glass to block ultraviolet and infrared rays for 
passenger and mainly employee comfort, preventing the environment 
from warming up.

In the case of Butantã Station, all of its external closure along Avenida 
Vital Brasil and Rua Pirajussara is made of safety laminated glass 
and stainless steel sash.  Other stations along that line also feature 
accesses in safety laminated glass.

Iluminação natural da Estação da Luz
Natural lighting at Luz Station
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Portas de plataforma | Platform Doors

Toda a Linha 4 – Amarela já foi inaugurada com portas de plataforma 
de vidro em suas estações. Elas abrem automática e simultaneamente 
com as portas dos trens e permitiram que esta fosse a primeira linha 
totalmente automatizada e sem condutores no Brasil. As portas de 
plataforma são muito importantes, pois evitam que usuários caiam ou 
desçam à via para buscar algum objeto, e podem impedir eventuais 
casos de violência ou tentativas de suicídio. Além disso, reduzem a 
queda de sujeira nos trilhos, resultando em economia em limpeza. 
Atualmente, os novos projetos devem ser pensados sempre a partir 
dessa configuração, já que a colocação dessas portas modifica a 
percepção do espaço das plataformas.

The entire Line 4 – Yellow was inaugurated with glass platform doors in 
its stations. They open automatically and simultaneously with the train 
doors. This line became the first fully automated line without conductors 
in Brazil. Platform doors play a very important role in preventing 
passengers from falling or going down to the track to pick up an object. 
They can also prevent eventual cases of violence or suicide attempts. 
In addition, they reduce the amount of dirt falling on the rails, resulting 
in cleaning economy.  Currently, new projects should always be devised 
having that configuration in mind, because the installation of that type 
of platform doors modifies the perception of space on platforms. 

Vista interna da plataforma da Estação Faria Lima
Internal view of Faria Lima Station platform

Vista externa da plataforma da Estação Faria Lima
External view of Faria Lima Station platform
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Vista aérea da Estação Butantã
Aerial view of Butatã Station

Aço inox | Stainless Steel 

Na busca de materiais de alta durabilidade e baixa manutenção, o aço 
inox foi o mais utilizado na Linha 4 – Amarela. Apesar da crença que 
seu custo seja alto, ele se mostrou altamente competitivo em relação 
a outros materiais, inclusive o alumínio. O aço inox, além de ser usado 
em diversos itens das estações, foi o material escolhido para revestir 
a fachada da Estação Butantã. A espessura e o peso das peças foram 
reduzidos graças a um sistema de chapas dobradas que aumentaram 
a resistência, diminuindo o peso e facilitando a fixação na estrutura. 
Essa alternativa ainda gerou economia de custos.

In our search for highly durable and reduced maintenance materials, 
stainless steel was the most utilized material in Line 4 – Yellow. While 
regarded as a costly material, stainless steel was very competitive in 
comparison with other materials, including aluminum. Besides being 
used in a number of station items, it was the material of choice to line 
the Butantã station facade. The width and weight of the parts were 
reduced thanks to a folder plate system that increased resistance, 
reduced weight and facilitated fastening to the structure. That option 
was also cost saving.

Vista interna da Estação República
Internal view of República Station
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Revestimentos e cores  | Lining Materials and Colors

Nos ambientes internos de todas as estações da Linha 4 – Amarela 
foram usadas cerâmicas coloridas. Nas faces maiores optou-se por 
cores claras e neutras, intercaladas com vibrantes nos detalhes, 
como pilares, correspondendo às cores da estação, sendo que, para 
cada uma delas foi desenvolvido um conjunto cromático diferente. 
Por exemplo, na Estação Butantã, a cor vibrante é a vermelha; na 
República, a verde; na Luz, a laranja; e, na Faria Lima, a lilás. Foram 
utilizadas cerâmicas de cinco por cinco e dez por dez centímetros e 
essa escolha foi determinada pela sua durabilidade e resistência, fácil 
limpeza e reposição.

A cor vibrante de cada estação está presente desde as entradas até 
as plataformas. Nos projetos, criou-se uma continuidade de cores que 
começa nos rodapés dos acessos, continua pelo poço nos painéis 
de ACM (chapas de alumínio com núcleo de polietileno, chamado 
de alumínio composto) e pelas faixas na plataforma, até finalizar 
em sua cabeceira. Esse ponto final, que deveria ser apenas uma 
composição cromática, auxiliou a cobrir as instalações de sistemas, 
fechando visualmente a passagem de enormes cabos alimentadores 
da catenária.

Quebrando um paradigma, as laterais de todas as escadas rolantes 
das estações foram revestidas com ACM colorido em substituição 
ao inox, multiplicando assim a possibilidade de cores. Na Estação 
Butantã, o ACM azul foi utilizado na composição de cores no ambiente 
dos bloqueios, formando um tipo de anel que reveste um de seus 
corredores técnicos.

Color ceramics were used in the interior of all stations of Line 4 – Yellow. 
Bright an neutral colors were used on larger surfaces and intercalated 
with vibrant colors on details, as pillars, to correspond to the colors of 
the station. A different set of colors was developed for each station. 
For example, in Butantã station, red is the vibrating color; in República 
station, green, in Luz station, orange and, in Faria Lima station lilac. 
The stations used ceramic tiles measuring five by five and ten by ten 
centimeters, being that choice determined by factors as durability, 
resistance, easy cleaning and replacement.

The vibrating color of each station is present from entrances to platforms. 
The station projects created a continuity of colors that begins on the 
skirting-boards of accesses, going on through the shaft on the ACM 
panels (aluminum plates with a polyethylene core, called aluminum 
composite) and the platform strips ending at its head. That final point, 
which should only be a color composite, helped covering the system 
installations, visually closing the passage of huge cabling to feed the 
overhead catenaries.  

Breaking a paradigm, the side walls of all station escalators were 
lined with color ACM, replacing the stainless steel and multiplying the 
color possibility. At Butantã station, blue ACM was employed in the 
color composition in its barrier environment, forming a type of ring that 
surrounds one of its technical corridors.

Pilares revestidos com cerâmica verde na Estação República
Pillars lined with green ceramics at República Station

Revestimento em ACM colorido nas laterais das escadas rolantes
Colored ACM paneling on escalator sides

ACM colorido na Estação Butantã 
Colored ACM paneling at Butantã Station
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A Linha 4 – Amarela também 
priorizou o uso de elevadores 
de vidro para reduzir ao 
máximo a interferência na 
paisagem urbana, sobretudo 
os que estão em áreas 
próximas a bens tombados.

Outra inovação para auxiliar os deficientes visuais é um totem para 
mapa tátil. Lá existem informações da planta da estação, com a 
localização de elevadores e plataformas, e sobre a conexão com 
outras linhas.

Another innovation for the benefit of the visually impaired is a tactile 
map totem. A tactile map display the station diagram, locating elevators 
and platforms, and connections with other lines. 

Line 4 – Yellow also prioritized 
the use of glass elevators to 
reduce interference in the 
urban landscape as much 
as possible, especially 
elevators located in areas 
near a landmarked asset. 

Elevador na área externa da Estação República
Elevator in the external area of República Station

Totem para mapa tátil 
Tactile map totem

Escadas de emergência sob a plataforma
Emergency stairs under a platform 

Outra mudança foi a implementação de escadas de emergência para 
possibilitar uma rota de fuga a partir dos túneis. As escadas ficam 
embutidas sob a plataforma e, quando necessário, são armadas para 
retirar os usuários que vierem pela via. O desenvolvimento desse 
equipamento foi necessário devido ao novo tipo de trem dessa linha, 
que possui passagens entre os vagões e saídas de emergência pelas 
portas centrais em suas extremidades.

The implementation of emergency stairways to provide a escape route 
from tunnels was also another change. The emergency stairs are 
enclosed under a platform and can be assembled, if necessary, for 
passengers coming from tracks to retreat safely. A new type of train in 
that line, which has passageways between its wagons and emergency 
exits through central doors located on the sides made it necessary to 
develop that piece of equipment. 

Novos equipamentos | New equipment 

Já utilizadas há algum tempo, as bilheterias blindadas foram 
modificadas na Linha 4 – Amarela. Além de evitarem o prejuízo material 
dos assaltos, previnem um prejuízo ainda maior: o trauma psicológico, 
causado aos funcionários bilheteiros, que necessitam de vários meses 
de afastamento para tratamento depois de uma ocorrência.

Sob as escadas fixas e rolantes foram instalados guarda-corpos 
para evitar que os usuários se choquem contra partes inferiores das 
escadas, além disso, esses equipamentos servem como elementos de 
balizamento para os deficientes visuais.

Safety rails were installed under fixed stairways and escalators to 
prevent travelers to bump into their lower parts, in addition, safety rails 
serve as boundary marks for the visually impaired.

Having been used for some time, the shielded ticket booths were 
changed in Line 4 – Yellow. Besides preventing the material loss of 
an armed robbery, they also prevent an even greater inconvenient: 
ticket tellers sustain such an emotional trauma that they need to go on 
treatment leave for various months after an incident.

Bilheteria na Estação Luz
Ticket booth at Luz Station

Proteção sob a escada 
 Protection under stairways
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Estação Butantã
Butantã Station
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Legendas | Headings:

1- Hall de Bilheterias / Bloqueios | Ticket Booth Hall / Barriers

2- Circulação | Circulation

3- Acesso Terminal | Terminal Acess

4- Acesso Eng. Bianor | Eng. Bianor Acess

5- Plataforma | Plataform

6- Area Técnica | Technical Area

7- Salas Operacionais | Operating Rooms

8- Edifício de Apoio | Supporting Buildings

Mezanino | Mezzanine 

Circulação | Circulation

Plataforma | Platform

Seção Longitudinal | Longitudinal Section
Seção Transversal | Cross Section
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Mezanino | Mezzanine 

Plataforma | Platform

Seção Transversal | Cross SectionSeção Longitudinal | Longitudinal Section

Legendas | Headings:

1- Hall de Bilheterias / Bloqueios | Ticket Booth Hall / Barriers

2- Circulação | Circulation

3- Area Técnica | Technical Area

4- Salas Operacionais | Operating Rooms

5- Acesso Faria Lima | Faria Lima Access

7- Plataforma | Plataform

8- Ventilação | Ventilation
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Mezanino | Mezzanine 

Plataforma | Plataform 

Seção Longitudinal - Linha 3 | Longitudinal Sction - Line 3 

Seção Longitudinal - Linha 4 | Longitudinal Sction - Line 4 

Legendas | Headings:

1- Hall de Bilheterias / Bloqueios | Ticket Booth Hall / Barriers

2- Salas Operacionais | Operating Rooms

3- Ventilação | Ventilation

4- Plataforma - Linha 4 | Plataform - Line 4

5- Mezanino de Transferência | Transhipment Mezzanine

6- Plataforma - Linha 3 | Plataform - Line 3

7- Área Técnica | Technical Area
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Estação Luz
Luz Station
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Mezanino | Mezzanine 

Salas Operacionais | Operating Rooms

Plataforma | PlataformCirculação | Circulation 

Seção Transversal | Coss Section
Legendas | Headings:

1- Hall de Bilheterias / Bloqueios | Ticket Booth Hall / Barriers

2- Area Técnica | Technical Area

3- Circulação | Circulation

4- Transferência - CPTM | Transhipment - CPTM

5- Transferência - Linha 1 | Transhipment - Line 1

6- Salas Operacionais | Operating Rooms

7- Plataforma | Plataform
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Conclusão
Conclusion

O objetivo desse livro é compartilhar informações adquiridas em anos 
de experiência de projetos de metrô, presentes no arquivo pessoal 
e na memória de diversos profissionais. Percebemos, ao realizar 
pesquisas sobre o histórico desse importante meio de transporte de 
massa, a falta de bibliografia consolidada, pois praticamente não 
existem publicações sobre o assunto.

A partir de palestras sobre metrô, que realizamos em diversas capitais 
do país e também em universidades consagradas, constatamos o 
pouco conhecimento de estudantes, arquitetos e profissionais de 
outros segmentos sobre o assunto. Dessa forma, o livro foi escrito com 
o intuito de consolidar e criar uma referência mais abrangente sobre 
o tema, não apenas em relação ao metrô no Brasil, como também 
propiciar uma visão global desse meio de transporte.

Todavia em nenhum momento tivemos a pretensão de que o livro 
fosse a palavra final sobre o assunto, mas apenas um relato das 
experiências vividas em projetos e em pesquisas até a data de seu 
lançamento, mesmo porque, a tecnologia metroviária se moderniza a 
cada momento.

Como demonstrado no livro, obras de metrô são demoradas, e, em 
muitos dos casos, causam grande impacto – mesmo que temporário – 
no meio urbano. Contudo, tais obras são imprescindíveis para melhorar 
a mobilidade da população em grandes metrópoles. O sistema de 
transporte metroviário contribui, e muito, com a diminuição do trânsito 
de veículos e, consequentemente, com a diminuição da poluição do ar 
causada pela queima de combustíveis.

This book has the primary purpose of sharing information gathered 
throughout many years of experience in metro projects located in my 
personal files and in the memory of a number of professionals. On 
conducting research studies on the background of that important means 
of mass transport, we detected a lack of consolidated bibliography, as, 
there are practically no publications on the subject. 

In the metro lectures we delivered in several capitals in this country 
and in renowned universities, we confirmed our finding that students, 
architects and professionals in other fields have very little knowledge 
about the subject. Therefore, this book was written with the intention of 
creating and consolidating a more encompassing reference, not only 
regarding the metro in Brazil, but providing a global view on this means 
of transport. 

However, at no time we had any pretensions for this book to become 
the final word on the topic, but rather, an account of the experiences 
we gathered in projects and in research up to its launching date, even 
because metro technology modernizes itself each moment. 

As we have shown in this book, metro works take time, involve a 
complex construction and, in many cases, cause great impact – 
although temporary – in the urban environment. However, such works 
are indispensable to improve population mobility in large urban centers. 
The metro transport system makes a valuable contribution by alleviating 
traffic and reducing the air pollution resulting from fuel burning.   

Os metrôs do Brasil utilizam energia oriunda de hidroelétricas, 
minimizando o efeito estufa e o aquecimento global. Cada vez mais 
se busca a sustentabilidade, não só nessa questão, como também na 
reutilização da água, em um melhor aproveitamento da energia solar 
nas estações e em outras técnicas que evoluem constantemente para 
tornar os impactos ambientais menores, resultando em uma melhor 
qualidade de vida da população.

O avanço tecnológico nos sistemas metroviários permite intervalos 
cada vez menores entre trens e a ampliação da capacidade de 
transporte de passageiros. As grandes cidades brasileiras, com visíveis 
problemas de trânsito, necessitam de uma rede metroviária densa na 
área urbana, o que diminuiria consideravelmente a atual ocupação de 
pessoas por metro quadrado dentro dos vagões. Isso fica claro quando 
nos referimos à conceituação do sistema e demonstramos a relação 
de carga do metrô comparada à de outros meios de transporte.

No âmbito da inserção do sistema dentro da cidade, é imprescindível 
que os estudos de implantação de uma linha metroviária sejam 
feitos de forma integrada com o meio urbano. Isso determina o 
partido arquitetônico da estação e, conseqüentemente, os métodos 
construtivos.

Conclui-se, desta forma, que em todo o processo de estudos 
iniciais, projetos e construção, o arquiteto tem grande participação e 
importância, tornando mais humanizados, agradáveis, harmoniosos, 
seguros e simples, os espaços para o cliente final: a população.

Metros in Brazil use water energy produced by hydroelectric plants, 
curbing the greenhouse effect and global warmth. Sustainability is 
the most sought after commodity, not only in that matter, but also in 
water reutilization, making better use of solar energy in stations and 
other techniques that are in constant evolution to reduce environmental 
impact and provide the population with better quality living.   

Technological advancements in metro systems has allowed intervals 
increasingly smaller intervals between trains, and expansion of 
passenger transport capacity. Large Brazilian cities facing obvious 
traffic problems need a dense metro network in their urban areas, 
and that would bring about a considerable reduction in the current 
passenger occupation per square meter inside metro wagons. That 
is clearly evident when we talk about defining the metro system and 
demonstrate the metro cargo ratio as compared to other means of 
transport.

As far as inserting the metro system into a city, it is essential that studies 
to implement a metro line be conducted in an integrated fashion with 
the urban environment, which should determine the type of architecture 
for a station and, consequently, its construction methods.

This way, one may conclude that in the entire process of preliminary 
studies, projects and construction, the architect has a significant 
participation and an important role in humanizing  spaces, making them 
more pleasant, harmonious, safe and simple for its end customer: the 
population. 
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Tietê Bus Terminal and the following stations: Artur 
Alvim (and its city bus terminal), Marechal Deodoro, 
República (first phase) and Santa Cecília, and 
Bresser and Belém Urban Terminals, all belonging 
to Line 3 – Red; development of guidelines for an 
executive architectural/finishing project for Line 4 – 
Yellow; and was assigned head of the project unit 
in the matrix system, on behalf of the civil project 
management, of the Sumaré – Vila Madalena 
segment, stations included in Line 2 – Green and 
the commercial Shopping Santa Cruz undertaking.   

Between 2004 and 2010, now working for Tetra 
Projetos, he took on further tasks for the Metro, as 
in the executive architectural projects for Chácara 
Klabin, Sacomã and Tamanduateí Stations of Line 
2 – Green, and República, Luz, Butantã and Faria 
Lima Stations of Line 4 – Yellow. In addition, he 
took part in the development of preliminary projects 
for the architectural finishing of Ibirapuera and Vila 
Clementino Stations, of Line 5 – Lilac; executive 
architectural project for Caxingui Substation and 
projects for five Ventilation and Emergency Exit 
shafts, carrying on the last two assignments as a 
consultant for Themag . 

The author also participated in committees that 
developed three NBRs: 14.021 and 9050 on 
accessibility for people with special needs, and 6492, 
with reference to a norm to resubmit architectural 
projects.

He was granted a special Award in the Buenos Aires 
5th International Architecture Biennial, which was 
also granted to the whole Metro architecture team 
for the complex of all São Paulo Metro works, on 
9/1993. In 2003, he was an exhibitor in the 8th Week 
of Metro Technology with the theme “The Metro of 
the Future”. 

A directing partner and founder of Tetra Projetos, 
Marc Duwe is a Bachelor in Architecture and 
Urbanism through Universidade de São Paulo in 
1993 and has also attended special courses on 
concrete technology and on the use of steel in 
constructions. 

He has carried out a number of assignments for 
the São Paulo Metro since 2004. He coordinated 
the teams of executive architectural projects for the 
following Stations: Chácara Klabin and Sacomã, 
of Line 2 – Green, and Butantã, Faria Lima, Luz 
and República of Line 4 – Yellow. Furthermore, he 
coordinated preliminary architectural projects for 
Substation Vital Brasil, of Line 4 – Yellow. He also 
took part in the research and development of new 
materials to be used in Line 4.

In 2008, he coordinated the team of a preliminary 
project that won a contest to requalify Fonte 
Nova Soccer Stadium, sponsored by the State 
Government of Bahia for the 2014 World Cup, 
together with Schulitz & Partner Architekten, a 
German architecture office. Since then he has 
coordinated the architecture team for the preliminary 
and executive projects to reconstruct that stadium.

Having worked for nearly ten years, from 1995 
to 2004, at Setepla Tecnometal, an engineering 
company, he was in charge of a number of 
assignments, as the development of a preliminary 
project for the Luz Bus Terminal; coordination of an 
executive architectural project and authorship of 
The executive project for Francisco Morato Booster; 
and a number of expansion and remodeling projects 
for all General Motors factories in Brazil. In addition, 
between 1993 and 2003, he took on several 
assignments as a self-employed architect. 
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É sócio-fundador da empresa Tetra Projetos 
e graduado em arquitetura e urbanismo pelas 
Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, em 2004, 
e pós-graduado em administração de negócios pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 2007. 
Também participou de cursos complementares 
de gerenciamento e marketing de projetos e 
treinamento avançado em maquete eletrônica.

Entre 2005 e 2011, trabalhou na elaboração 
do projeto básico de arquitetura, acabamento, 
urbanização, paisagismo e comunicação visual das 
estações do Metrô de São Paulo: Vila Clementino 
e Ibirapuera, da Linha 5 – Lilás; Luz, República, 
Butantã, Faria Lima e do terminal de ônibus da 
Estação Butantã, da Linha 4 – Amarela; e Chácara 
Klabin, Sacomã e Tamanduateí, da Linha 2 – Verde. 
Entre 2003 e 2004, estagiou no Departamento de 
Arquitetura do Metrô de São Paulo.

Participou da pesquisa e produção de novos 
materiais contemporâneos e características de 
acabamento a serem adotados, e da elaboração de 
Projetos Padrão novos para a Linha 4 – Amarela, 
com o desenvolvimento de uma série de detalhes e 
elementos que simplificam, modernizam e facilitam 
o processo de construção e fixação do acabamento 
das estações.

Em 2008, participou da elaboração do projeto 
preliminar vencedor do concurso para a 
requalificação do Estádio da Fonte Nova, do 
Governo Estadual da Bahia, para a Copa de 2014, 
juntamente com o escritório de arquitetura alemão 
Schulitz + Partner Architekten. Desde então participa 
da equipe de arquitetura para os projetos básico e 
executivo da reconstrução do estádio. Além disso, 
desde 2004, trabalhou em diversos projetos na 
área de transportes, como o BRT Rio (Bus Rapid 
Transit), ao longo da Avenida Brasil, na cidade do 
Rio de Janeiro; Binário de Ligação de Corredores 
Ônibus em Santo Amaro; Corredor Ouro Verde da 
cidade de Campinas e projeto ProPolos de estações 
de parada de ônibus em 66 municipios das regiões 
metropolitanas de Santos, Campinas e São Paulo.

Fundada em 2005, a Tetra Projetos surgiu para preencher a lacuna 
da falta de departamentos de arquitetura das grandes empresas de 
engenharia no projeto da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo. 
Atualmente, além de projetos de Metrô, a empresa atua na área de 
transportes em projetos de corredores e terminais de ônibus, VLTs 
e BRTs. Também está envolvida em projetos esportivos, sendo o 
principal, o projeto da reconstrução do Estádio da Fonte Nova em 
Salvador para a Copa do Mundo de 2014. Possui experiência também 
em projetos institucionais e industriais.

A equipe atual é formada pelos seguintes profissionais:

Durante os projetos do Metrô de São Paulo, também contou com a 
colaboração dos seguintes profissionais: André Sumida, Larissa 
Basso, Maria Eli Okamoto, Patricia Spilborghs e Thais Hessel

A directing partner and founder of Tetra Projetos, 
Eduardo Velo de Oliveira is a Bachelor in Architecture 
and Urbanism through Faculdades Metropolitanas 
Unidas – FMU (2004), and has a post-graduate 
degree in Business Administration through 
Universidade Presbiteriana Mackenzie (2007). 
He has also attended complementary courses on 
project management and marketing and advanced 
training in developing electronic maquette.

Between 2005 and 2011, he worked in the 
development of a preliminary architectural, 
finishing, urbanization, landscaping and visual 
communications project for the following São Paulo 
Metro stations: Vila Clementino and Ibirapuera, 
of Line 5 – Lilac; Luz, República, Butantã, Faria 
Lima and the bus terminal at Butantã station, of 
Line 4 – Yellow; and  Chácara Klabin, Sacomã and  
Tamanduateí, of Line 2 – Green. Between 2003 
and 2004, he was a trainee in the São Paulo Metro 
Architecture Department.

He took part in research and production studies 
of new contemporary materials and finishing 
characteristics to be adopted, and in the 
development of new Standard Projects for Line 4 
– Yellow, with the production of a series of details 
and elements that simplify, modernize and facilitate 
the construction and fastening process of finishing 
materials in stations. 

In 2008, he participated in the development of a 
preliminary project that won a contest to requalify 
Fonte Nova Soccer Stadium, sponsored by the 
State Government of Bahia for the 2014 World Cup, 
together Schulitz & Partner Architekten, a German 
architecture office. Since then he has taken part 
in the architecture team for the preliminary and 
executive projects to reconstruct that stadium. 
In addition, since 2004, he has worked in several 
transport projects, as the BRT Rio (Bus Rapid 
Transit), along Avenida Brasil, in the city of Rio de 
Janeiro; a Connection Binary for Bus Corridors in 
Santo Amaro; and the Ouro Verde Corridor in the 
city of Campinas, plus a ProPolos project for bus 
stop stations in 66 cities in the metropolitan areas of 
Santos, Campinas and São Paulo. 

Tetra Projetos was founded in 2005 and was established to fill the gap 
caused by a lack of departments of architecture in large engineering 
companies that were working in a Line 4 – Yellow line project for the 
São Paulo Metro. Currently, in addition to Metro projects, the company 
works in the transport segment through projects for bus corridors 
and terminals VLT and BRT). It is also involved in sporting projects, 
especially the project for reconstructing Fonte Nova Soccer Stadium for 
the 2014 World Cup. The company is also experienced in institutional 
and industrial projects.

Its current team comprises the following professionals: 

On the occasion of the São Paulo Metro projects, it could also count 
on the support of the following professionals: André Sumida, Larissa 
Basso, Maria Okamoto, Patricia Spilborghs and Thais Hessel.
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Neither Tetra Projetos nor this book would exist  without Marc Duwe and Eduardo Velo, their daily work, 
determination and belief in their growth. I thank them for letting me take part in their team. I extend my thanks to 
our entire team for their work that enrich our professional life experiences.   

During the years I remained in the Metro Architecture Department,  I had the challenge of having  plenty of work 
and the opportunity to learn lots of things. From the very beginning it was clearly established that the users of 
the metro system would be our end customers, regardless of the architectural solution for colors or concrete; a 
concept that is still a key element at Tetra. 

Send my special thanks to the VJ team for the support and trust they granted us since the beginning in their talks, 
believing in our work and in the novelty of the theme, making this book viable. 

Arno Hadlich Filho

First of all, I would like to thank Arno and Edu for believing, as I have, in this project and contributing to materialize it.

I thank the VJ team for their trust and support in the development of this book.

The Tetra team could not go unmentioned; despite the fact that not all members made a direct contribution to this book, 
they carried on with the projects at the office so we could dedicate our efforts to this project.   

My obvious thanks to my beloved family for the encouragement and patience during that period. At last, I send my 
special thanks to engineer Duwe for having taught me most of what I know, for having opened many doors, and always 
granted me his support and guidance, but mostly for letting me grow professionally on my own: thank you, father.
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Desejo principalmente agradecer o apoio e a confiança demonstrados desde o início em nossas palestras pela 
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Meus agradecimentos à equipe da VJ pela confiança e apoio na elaboração do livro. 

Também tenho que citar a equipe da Tetra que, mesmo não tendo todos participado diretamente do livro, 
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