
 
 

ViaQuatro opera linha da integração e contribui  

para a mobilidade urbana em São Paulo 
 

Interligada a seis linhas metroferroviárias, a Linha 4-Amarela de metrô permite  

rapidez e segurança no deslocamento de seus passageiros 

 

Responsável pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo, a 

ViaQuatro cumpre um papel fundamental no transporte público e na melhoria da mobilidade 

urbana da metrópole. Integrada ao sistema metroferroviário, a linha transporta atualmente 

cerca de 700 mil usuários por dia útil. Em 2014, foram transportados 194,3 milhões de 

passageiros. 

 

Com uma frota de 14 trens, diariamente a linha faz em média 700 viagens entre as estações  

Butantã e Luz, percorrendo aproximadamente 6.500 quilômetros.  

 

A Linha 4-Amarela começou a operar plenamente em outubro de 2011 com seis estações 

(Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Paulista, República e Luz), que integram a primeira fase de 

operação. A segunda fase foi iniciada com a entrega da estação Fradique Coutinho, em 15 

de novembro de 2014. Seguem em construção quatro novas estações (Higienópolis-

Mackenzie, Oscar Freire, São Paulo-Morumbi e Vila Sônia). 

 

Quando concluída essa fase, a Linha 4 terá 12,8 quilômetros de extensão e 11 estações, 

ligando a região da Luz, no centro da cidade, ao bairro de Vila Sônia, na zona oeste. Serão 

29 trens em operação para atender à demanda estimada em cerca de 1 milhão de 

passageiros por dia útil. 

 

Integração - Um dos maiores benefícios da Linha 4-Amarela para o transporte na capital 

paulista é a sua integração com as demais linhas de metrô e de trem, fazendo com que todo 

o sistema funcione em rede. O usuário pode fazer conexões na Estação Luz com as linhas 

1-Azul do Metrô, 7-Rubi e 11-Coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos); 

em República, com a Linha 3-Vermelha do Metrô; em Paulista, com a Linha 2-Verde do 

Metrô, e em Pinheiros, com a Linha 9-Esmeralda da CPTM. 

 

Reconhecimento – A Linha 4-Amarela figura entre os 100 projetos mais inovadores em 

infraestrutura do mundo, de acordo com a publicação Infrastructure 100 World Cities Edition, 

editada pela KPMG. Em 2013, foi escolhida a melhor PPP (Parceria Público-Privada) da 

América Latina e Caribe pelo Internacional Finance Corporation (IFC), entidade financeira 

ligada ao Banco Mundial.  

 

Em 2014, a ViaQuatro recebeu o Prêmio Ferroviário Padrão, categoria Transporte de 

Passageiros, da Revista Ferroviária, com a campanha Embarque Consciente e também o 



 
 

Prêmio Melhor do Brasil na categoria Transporte Ferroviário de Passageiros, concedido pela 

Maiores & Melhores do Transporte, da OTM Editora.  

  

Tecnologia de ponta – Os trens da Linha 4-Amarela são equipados com o que há de mais 

moderno em operação metroviária. A tecnologia driverless de seus trens permite a operação 

automática, sem a necessidade de condutor. Por esse sistema também é possível 

programar a velocidade e o intervalo dos trens, o número de viagens, o tempo de abertura 

das portas e incluir mais trens na linha, quando necessário. 

 

A modernidade e o conforto também estão presentes nas estações. A Linha 4-Amarela foi a 

primeira na América Latina a entrar em funcionamento com divisórias de vidro separando a 

plataforma dos trilhos. As portas se abrem juntamente com as do trem, que estaciona no 

ponto exato da entrada e saída dos usuários, contribuindo de maneira expressiva para a 

diminuição de acidentes e interrupções no transporte metroviário de São Paulo.  

 

Os trens da Linha 4 possuem ar-condicionado, passagem livre entre os carros, baixo nível 

de ruído e comunicação direta com o Centro de Controle Operacional (CCO). As câmeras de 

monitoramento acompanham, em tempo real, o movimento em toda a extensão da linha, no 

interior dos trens, nas estações e no pátio de manutenção e estacionamento.  

 

Investimento e pionerismo – A Linha 4-Amarela é a primeira Parceria Público-Privada 

(PPP) do País. Isso a torna a primeira linha de São Paulo operada por uma empresa 

privada, a ViaQuatro. Para garantir o atendimento a seus usuários, a ViaQuatro investiu US$ 

450 milhões entre sistemas, equipamentos e trens. Nos 30 anos de operação, os 

investimentos vão somar mais de US$ 2 bilhões. 

 

Sobre a ViaQuatro: A ViaQuatro é a concessionária responsável pela operação e 
manutenção da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo, considerada a mais moderna da 
América Latina e o primeiro contrato de PPP - Parceria Público-Privada assinado no país. 

No continente latino-americano, a Linha 4-Amarela é pioneira no uso do sistema driverless, 
operação automática sem a presença de condutor dentro do trem, que permite a supervisão 
permanente de velocidade, conferindo mais segurança e precisão à operação. A 

concessionária tem seu capital social dividido entre o Grupo CCR, com 58%, a Montgomery 
Participações, com 30%, a Mitsui, com 10%, a RATP Developpement e a Benito Roggio 
Transporte, com 1% cada. 
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