
 

 
 

Linha 4-Amarela de metrô ultrapassa a  
marca de 500 mil passageiros/dia 

 
Esse volume, esperado para o final do ano, foi registrado apenas dois meses 

após a inauguração das Estações República e Luz 

 
A concessionária ViaQuatro, responsável pela operação da Linha 4-Amarela de 
metrô de São Paulo, informa que, na última sexta-feira, dia 4 de novembro, 
cerca de 510 mil passageiros foram transportadas pelas seis estações da linha: 
Luz, República, Paulista, Faria Lima, Pinheiros e Butantã.  
 
A expectativa da concessionária era de que este volume fosse atingido até o 
final do ano. Em comparação com o dia 14 de setembro – véspera da 
inauguração das estações Luz e República – o crescimento registrado pela 
ViaQuatro foi de 238%. Naquela data, foram 214.300 passageiros 
transportados. Já comparado à primeira sexta-feira (30/09) em que as seis 
estações operaram em horário pleno (das 4h40 à meia-noite), o crescimento foi 
de 18%, com 433 mil em 30/09 contra os 510 mil atuais.  
 
A previsão da concessionária é de que, em 2012, a média de passageiros 
cresça gradativamente até atingir a marca de 700 mil por dia. 
 
A Linha 4-Amarela integra o sistema metroferroviário da cidade. Ela se liga à 
Linha 2-Verde na Estação Paulista, à Linha 9-Esmeralda da CPTM na Estação 
Pinheiros, à Linha 3-Vermelha na Estação República e às Linhas 1-Azul do 
metrô, 7-Rubi e 11-Coral da CPTM na Estação Luz.  
 
Sobre a ViaQuatro: A concessionária tem seu capital social dividido da seguinte 
maneira: 58% são detidos pelo Grupo CCR, 30% pela Montgomery Participações S.A., 
10% pela Mitsui & Co. Ltda, 1% pela RATP Developpement S.A. e 1% pela Benito 
Roggio Transporte S.A. Assinou em novembro de 2006 o primeiro contrato de Parceria 
Público-Privada com o governo do Estado de São Paulo, para operar e manter a Linha 
4-Amarela do metrô. Cabe à concessionária adquirir os trens previstos no contrato (14 
para a primeira fase e até 15 para a segunda), os sistemas de sinalização, centro de 
controle operacional e comunicação móvel.   

 

  


