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RESUMO  

No final do ano de 2013 foram iniciadas no estado de São Paulo as obras da Linha-

13 Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A construção do 

novo trecho ferroviário foi projetada para ligar a capital paulista ao aeroporto 

Internacional de Guarulhos (Governador André Franco Montoro), em Cumbica. Este 

projeto visa identificar o meio de transporte que os usuários de São Paulo 

atualmente utilizam para chegar ao aeroporto internacional de Guarulhos: Uber, 

Táxi, Ônibus executivos ou intermunicipais (EMTU), se eles conseguem observar 

alguma vantagem na construção da nova linha, se optariam por sua utilização e se 

atende as necessidades dos passageiros. O estudo será documentado por meio de 

uma pesquisa, realizada através de um questionário disponibilizado em sites e 

páginas da web. Somente após a finalização completa das obras da Linha-13 Jade, 

será possível apresentar os dados quantitativo-qualitativo da pesquisa com os 

passageiros.  

 

INTRODUÇÃO  

O Brasil é o país com uma das maiores extensões territoriais do planeta, o qual, por 

sua vez, na cidade de São Paulo se concentra um dos maiores aglomerados 

urbanos do país. Dentro dessa megalópole se contempla Guarulhos, o segundo 

munícipio com maior população do estado, local de operação de um dos maiores 

aeroportos da América Latina, o GRU Airport – Aeroporto Internacional de São 

Paulo. Segundo dados do último resumo de movimentação aeroportuária (RMA), 

somente no mês de junho de 2017 a movimentação de passageiros foi de 1.808.000 

passageiros domésticos e 1.905.000 internacionais, tendo os ônibus intermunicipais 

como o principal meio de transporte público destes viajantes. Por causa desse 

grande fluxo de usuários o governo do estado de São Paulo, a fim de realizar a 

interligação entre essas duas cidades, por meio de trens regionais, investiu 1,8 

bilhões de reais dos cofres públicos no projeto da Linha-13 Jade da CPTM, visando 

criar uma opção de transporte rápido, eficiente e barato para beneficiar essas 

pessoas. 

 

OBJETIVOS  



Identificar a percepção dos usuários das várias regiões do estado de São Paulo 

sobre a implantação da Linha-13 Jade da CPTM, bem como documentar o meio de 

transporte que eles utilizam para se descolocar até o terminal de embarque, visando 

registrar de forma quantitativa-qualitativa a aderência dos passageiros, a fim de 

responder a seguinte questão: Quais as perspectivas de utilização dos possíveis 

usuários da Linha-13 Jade que atenderá ao aeroporto? 

 

METODOLOGIA 

Será realizada pesquisa bibliográfica, a partir de sites disponíveis, decorrente do 

amadurecimento da ideia de implantação da Linha-13 Jade, criada pelo governo do 

estado de São Paulo e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. A partir daí 

será disponibilizado o questionário na web, onde os usuários do Aeroporto 

Internacional de Guarulhos, poderão registrar a opinião sobre sua aderência a nova 

opção de transporte para chegar ao aeroporto. Segundo (ROCHA, 2015), o 

levantamento dessas informações e o registro dos dados coletados, se fazem 

necessários para uma maior aceitação do projeto científico. 

 

DESENVOLVIMENTO  

A implantação da linha 13-Jade, por trens regionais, é vista como um investimento 

de grande importância na região metropolitana de São Paulo por diversos aspectos, 

por exemplo, a expansão da malha ferroviária no estado, a mobilidade urbana no 

maior centro econômico do país e o desenvolvimento que possivelmente ocorrerá 

nos locais de construção e de reforma das novas linhas.  

A nova linha beneficiará tanto os moradores da capital como de Guarulhos, 

particularmente, os usuários do transporte público e do aeroporto 

internacional. A demanda projetada indica que a Linha 13 deverá atender 

inicialmente cerca 120 mil passageiros por dia útil. (CPTM, 2016, s.p). 

A conclusão do projeto estava prevista para 2014, o governo postergou esse prazo 

por três vezes, sendo a primeira para 2016, adiada pela “demora na remessa de 

recursos do governo federal para duas obras” e pelo problema de contaminação do 

terreno no campus da USP Leste (VALLE, 2014). Porém, em meados de 2015, a 

entrega da obra foi novamente prorrogada com previsão para 2017, tendo como 

justificativa o atraso do governo federal no repasse de verbas do PAC (Programa de 



Aceleração do Crescimento), agora uma nova mudança foi feita e a conclusão do 

projeto está definida para janeiro de 2018 (SANTIAGO, 2015).  

Segundo o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Clodoaldo 

Pelissioni, o custo adicional e o novo atraso foram provocados pela demora 

nos processos de desapropriação de imóveis e por causa de ajustes em um 

dos viadutos da futura linha (LEITE, ITALIANI, 2016. s.p). 

O motivo desse último atraso deixou a obra 101 milhões de reais mais cara. Para os 

usuários fica a expectativa de um meio de transporte coletivo, rápido, seguro e 

eficaz, que melhore a logística operacional do Aeroporto Internacional de Guarulhos 

(Governador André Franco Montoro), comprometida por causa do constante 

congestionamento das vias de acesso no estado de São Paulo.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

A pesquisa identificará a perspectiva dos usuários do Aeroporto Internacional de 

Guarulhos em relação a utilização da Linha-13 Jade da Companhia Paulista de 

Trens Metropolitanos. A pesquisa encontra-se na fase de revisão bibliográfica. 
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