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RESUMO 

 

Esta dissertação de mestrado estuda a poluição atmosférica no município de São 
Paulo como consequência da predominância dos veículos automotores nos meios 
de deslocamentos tal como sua influência no clima urbano compreendendo um 
período atual a partir da década de 1980. Esta análise tem como fundo a 
urbanização e a introdução da indústria automotiva fomentando o uso do 
transporte rodoviário coletivo e individual. A preocupação com a qualidade do ar 
e do clima, fizeram dos veículos outrora sinônimo de progresso econômico e 
característica de uma identidade socioeconômica uma preocupação ao ambiente 
urbano, razão pela qual foram criados mecanismos de promover um controle 
viário. Na década de 1980 foram criadas as diretrizes para o controle de poluentes 
autmotivos, na década de 1990, foi introduzido o Rodízio Municipal o qual não 
apresentou os resultados esperados na redução das emissões na atmosfera, 
então, somente em 2008 foi introduzida a inspeção veicular obrigatória na cidade 
de São Paulo como consequência do compromisso firmado entre os países que 
ratificaram o Protocolo de Kyoto em 1997, cuja intenção era reduzir entre 2008 e 
2012 as emissões de gases em pelo menos 5,2% em relação aos níveis da 
década de 1990. De acordo com o Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) a ação humana é a principal responsável pelas alterações da qualidade 
do ar e do clima e caso os países alcancem as metas propostas, será possível 
reduzir a temperatura global entre 1,4°C e 5,8°C até 2100. Para alcançar o 
objetivo da pesquisa foram analisadas séries temporais, estudos das tendências 
globais, os principais tratados e protocolos sobre as questões ambientais e 
emissões antrópicas. Ficou evidenciado que de acordo com a evolução urbana de 
São Paulo na esfera dos deslocamentos foi priorizado o transporte rodoviário, 
desse modo, as emissões veiculares de materiais particulados na atmosfera estão 
vinculadas às alterações do clima citadino e diversos problemas de saúde, 
sobretudo no inverno quando o ar poluído se dispersa com mais dificuldades, 
embora seja difícil quantificar e qualificar os reais danos. Em razão disso, há a 
necessidade de repensar os meios de deslocamentos estabelecendo prioridades 
para planejamento urbano e ambiental. Nesse caso, a inspeção veicular mostrou-
se ineficiente pois o controle viário embora seja rígido, muitos veículos sem 
condições mecânicas continuam em circulação principalmente nos bairros 
periféricos influenciando diretamente nos dados sobre a qualidade do ar. 
 

Palavras chave: Urbanização, poluição urbana, inspeção veicular 
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ABSTRACT 

 
This thesis of Master's Degree studies the air pollution in São Paulo as a result of 
automotive vehicles's predominance, taking as an example its influence on urban 
climate, comprising a period that started on the 1980s and  is still in force. This 
analysis has as background the urbanization and the introduction of the automotive 
industry fomenting the use of collective and individual road’s transports. Concerns 
about air quality and climate have turned the vehicles, once synonymous of 
economic progress and  connected to a socio-economic identity,a worry for the 
urban environment and, as a solution, mechanisms to promote a road control were 
created. In the 1980s the guidelines were created for the control of automotive 
pollutants, in the 1990s, it was introduced Municipal rotation which has not 
produced the expected results in reducing emissions in the atmosphere,, then, only 
in 2008 was added the mandatory vehicle inspection in the city of São Paulo as a 
result of agreement between the countries that have ratified the Kyoto Protocol 
in1997 whose intention was to reduce between 2008 and 2012 greenhouse gas 
emissions in at least 5.2% compared to 1990s levels. According to the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) human action is the main 
responsible for the changes in air quality and climate and, if the countries achieve 
their goals, the pollution and global temperature could be reduced in between 
1.4°C and 5.8°C until 2100.The study revealed that according to the urban 
development of St. Paulo in the field of displacements was prioritized road 
transport, this way, vehicular emissions of particulate materials in the atmosphere 
are connected to changes in the city climate and several health 
disorders,especially in winter when the polluted air disperses with difficulty 
although it is hard to quantify and qualify the real damage. As a result, there is the 
need to rethink the means of establishing shifts priorities for urban and 
environmental planning. In this case, the inspection car proved to be inefficient 
because, although the road contro it's hard, many vehicles without mechanical 
conditions remain in circulation mainlyin the suburbs directly influencing the data 
on air quality. 
      

Keywords: Urbanization, urban pollution, vehicle inspection 
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 A poluição atmosférica e o clima urbano: um olhar sobre a 
inspeção veicular no município de São Paulo 

 

INTRODUÇÃO 

  

A pesquisa tem como objetivo analisar a poluição urbana na cidade de São 

Paulo e a inspeção veicular ambiental como medida adotada pela prefeitura, tendo, 

entre outros aspectos, mitigar os impactos no ar e no clima. O crescimento urbano 

veio acompanhado de um problema que há muito assola a cidade, os meios de 

deslocamentos. Seguindo modelos de urbanização, sobretudo dos EUA, a 

predominância de locomoção da cidade tornou-se rodoviário, aumentando ano a ano 

a quantidade de veículos para o transporte coletivo e individual, deixando em segundo 

plano as linhas férreas como os trens e metrôs.   

 Segundo Jacobs (2000) uma cidade caótica e agitada é uma cidade com 

vida, porém há uma tendência em depreciar as cidades propondo diversas formas de 

limitar seu crescimento. Nesta análise a densidade habitacional elevada é responsável 

pelo insucesso, por esse motivo as cidades-jardim surgiram como uma alternativa de 

configurar uma mescla cidade-natureza, e, contribuir para uma melhor qualidade de 

vida.  

 No aspecto climático, os ambientalistas mais radicais e também os 

defensores da precaução afirmam que a ação antrópica é a responsável pelas 

alterações climáticas do planeta, e, os veículos automotores, uma das principais 

fontes móveis causadoras do maior impacto por meio dos materiais lançados na 

atmosfera. Inúmeros trabalhos acadêmicos fazem duras críticas ao meio urbano 

atribuindo à dinâmica das cidades o aumento nas temperaturas do planeta e da 

poluição, desse modo, se faz necessário compreender as relações entre a 

urbanização e os transportes rodoviários.  

A preocupação com as alterações climáticas por meio da ação antrópica 

não é um fenômeno recente, mas no mundo contemporâneo, tem ganhado 

notoriedade, principalmente por ser usado como meio para serem elaboradas políticas 

públicas em escala global. Os críticos desse modelo apresentam uma abordagem 

onde pontuam que a cidade é uma magnífica construção humana capaz de solucionar 
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os problemas ambientais. Para os mais otimistas, o homem tem a capacidade de 

alterar o clima em escala local apenas, e, quando comparadas à totalidade do planeta, 

representam uma ínfima parcela. Em relação aos poluentes, o avanço das tecnologias 

pode contribuir para sanar os problemas.  

A escolha da cidade de São Paulo para a realização desta dissertação 

deve-se ao fato de uma característica particular em relação à mobilidade urbana:  

possuir uma série de mecanismos para o controle viário como o rodízio de veículos e, 

posteriormente, a inspeção veicular. O deslocamento rodoviário é vital no setor de 

bens e serviços no qual os veículos têm um papel crucial. A cidade demanda grande 

circulação que se dá por diversos fatores: economia local, produção, expansão da 

mancha urbana; a localização geográfica em relação ao Porto de Santos vital para o 

escoamento produtivo; os bens de consumo que chegam e passam por São Paulo 

para serem distribuídos em outros estados e a oferta de transportes coletivos, que não 

atende a dinâmica da cidade, contribuindo para o aumento da frota de veículos 

individuais que, em especial, trouxe a preocupação com a qualidade do ar e as 

possíveis alterações climáticas que podem ocorrer por meio de materiais lançados na 

atmosfera.  

  A inspeção veicular foi uma medida adotada na cidade de São Paulo a partir 

de 2008, que seguindo diferentes critérios de acordo com o ano de fabricação e tipo 

do veículo, objetiva verificar apenas as emissões dos veículos registrados na cidade. 

Essa medida foi uma das formas de ação para conter os impactos no ar e no clima, 

resultado, também, de protocolos e conferências os quais o Brasil aderiu.  

São Paulo, a cidade com a maior frota de veículos do país, foi a primeira a 

adotar a inspeção veicular, no entanto, é importante entender os caminhos que 

levaram a essa medida a partir do seu processo de urbanização e os fatores 

responsáveis pela predominância rodoviária. 

 Assim, a pesquisa analisará os fatores responsáveis pelo estímulo à 

predominância rodoviária na cidade de São Paulo e a preocupação com a qualidade 

do ar, em especial, a partir da década de 1980. A mobilidade urbana e a 

predominância do transporte individual serão os pressupostos que ajudarão a 

compreender, por meio de estudos de Climatologia Urbana, a inspeção veicular e sua 

proposta em relação aos poluentes e as medidas para reduzir os impactos nocivos no 

ar e no clima da cidade.  
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a montagem deste trabalho recorreu-se à abordagem quantitativa por 

meio da observação e estatística para a análise dos fenômenos climáticos e dados 

demográficos da cidade de São Paulo durante seu processo de urbanização, do 

aumento dos transportes individuais na primeira metade do século XX até o período 

atual para compreender as variações antes e após a predominância do transporte 

rodoviário na cidade e a possível relação entre eles. A representatividade desses 

elementos se deve ao fácil acesso na obtenção de dados registrados sobre 

urbanização, poluição e clima, assim como a interação desses elementos, 

consequentemente, pretende-se uma abordagem teórica que para Eco (2010, p. 39) 

é: “Uma tese que se propõe encarar um problema abstrato que pode já ter sido ou não 

objeto de outras reflexões”.  

A proposta inicial foi obter dados urbanos para compreender sua relação 

com os veículos automotores, com destaque a partir da década de 1930 quando surgia 

a vocação rodoviária remontando à primeira metade do século XX e início do atual, 

no qual, os veículos automotores respondem pela maior parte dos deslocamentos na 

cidade. Para atingir os objetivos propostos observou-se o roteiro: Levantamento junto 

aos órgãos relacionados: IBGE – Dados demográficos da Região Metropolitana de 

São Paulo, IBGE – expansão da mancha urbana e dinâmica demográfica, CETESB – 

Ar da cidade e qualidade do ar, dados da emissão veicular e redes de monitoramento 

a partir de 1980, emissões veiculares em outros países e análise dos dados 

ambientais de acordo com suas peculiaridades e os meios de controle viário.  

O trabalho está dividido em três capítulos, no primeiro, foi realizado um 

levantamento bibliográfico com o objetivo de apoiar o embasamento teórico da 

pesquisa. Foram selecionados materiais de autores que contribuíram nos campos da 

Geografia Urbana, em especial, da cidade de São Paulo. Foram verificados os fatores 

que impulsionaram a urbanização em escala global e como se deu este processo na 

metrópole paulistana, assim como a dispersão de sua mancha urbana.   

 No segundo capítulo, há a relação entre o processo de urbanização, 

mobilidade urbana e os problemas que a cidade enfrentou para garantir os 

deslocamentos. Analisar estes processos é fundamental para a compreensão da 
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predominância do meio de transportes rodoviário na cidade e sobretudo o transporte 

individual.  

 Por fim, no terceiro capítulo, aprofundou-se os estudos sobre a poluição e 

a climatologia urbana e suas vinculações com a inspeção veicular como meio de 

minimizar os impactos no ar e no clima da cidade.  
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Capítulo 1 – A urbanização e suas características  

  

1.1 O avanço da urbanização mundial  

  

  A ideia de urbanização deriva-se dos estudos do engenheiro catalão 

Ildefonso Cerdá, responsável pelo projeto de ampliação de Barcelona na década de 

1850. Apesar de jamais ter usado o termo urbanismo, Cerdá cunhou o termo urbe 

para designar de modo geral os diferentes tipos de assentamento humano e o termo 

urbanização é então a ação sobre a urbe, o local onde se assentam as cidades. Nesse 

sentido, o processo de urbanização é a ação humana sobre a urbe. Nas últimas 

décadas o mundo tem se tornado cada vez mais urbano e alguns dos fatores da 

transição rural/urbana são: a industrialização contribuindo para uma mecanização do 

campo, as melhores condições de sobrevivência que as cidades oferecem e a 

mudança nos bens de consumo que nas cidades são industrializados fomentando a 

necessidade de uma mão de obra específica para a produção desses materiais, sendo 

estes, resultado de um desenvolvimento tecnológico e científico.   

                 Platão observou, há 2.500 anos, que qualquer cidade embora pequena, é 

dividida em duas: uma para os pobres e outra para os ricos. Mesmo assim, o meio 

urbano favorece os mais pobres, pois, até mesmo os que vivem em comunidades, têm 

melhores condições dos que moram em áreas rurais, isso explica porque 80% do 

mundo é urbano, já que, em um comparativo de índices de riqueza e pobreza, as 

áreas rurais, hoje, dominam o problema de pobreza global. (GLAESER, 2011).  

  No mundo contemporâneo, a maior parte da população mundial reside em 

áreas urbanas e, bem provavelmente esse número irá aumentar nos próximos anos, 

principalmente se considerarmos que além da população local, migrações 

internacionais ocorrem não para áreas isoladas dos países e sim para locais onde 

existe uma vasta gama empresarial e industrial; essa variedade é típica e exclusiva 

das cidades. A superação da população urbana em relação à rural pode ter ocorrido 

em 2007. O professor de economia PUC-RIO Eduardo Pegurier afirma que:  
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Ultrapassamos uma data importante na última quarta-feira. Em 23 de maio 
de 2007, a população urbana ultrapassou a rural. Os especialistas calculam 
que 3.303.992.253 pessoas vivam nas cidades, enquanto que 3.303.866.404 
estejam no campo. Esses números são imprecisos porque não derivam de 
um censo, mas de projeções feitas por especialistas. Mesmo assim, é grande 
a força simbólica do evento. (PEGURIER, 2007, p.1).  
 
 

 No Brasil, a partir da década de 1950, ocorreram as intensas migrações, e, 

São Paulo estava na rota de fluxo de destino dos migrantes, na análise de Pereira; 

Tuma Filho, (2011): 

 

Durante a década de 50 registram-se as maiores taxas de migração interna 
da história do país, de acordo com os mesmos movimentos que se 
desenhavam nas décadas anteriores. Os estados do Rio de Janeiro e de São 
Paulo figuravam como os dois maiores centros de atração dos migrantes 
originários, principalmente, dos Estados do Nordeste. (PEREIRA; TUMA 
FILHO, 2011) 
      
 

 De acordo com dados demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), na década de 1960, acentuou-se a transição demográfica 

rural/urbana tabela 1, seguindo a tendência global e, no início da década de 2000, a 

diferença já era de 81% nas das pessoas nas cidades e 19% nas áreas rurais. 

“Atualmente a população brasileira vive predominantemente em áreas urbanas. 

Segundo o censo do IBGE, o índice que era de 81% em 2000 aumentou para 84% em 

2010”. (YAMAWAKY, 2011, p. 45). Isso porque as cidades oferecem maiores 

benefícios sociais e econômicos do que as áreas rurais.  

    

 Em São Paulo, cidade foco desta pesquisa, a transição rural/urbana trouxe 

uma série de alterações, sobretudo na distribuição de serviços, pessoas e na sua 

locomoção fazendo-se necessário repensar sua organização de acordo com suas 

peculiaridades. Com o rápido crescimento econômico, surgiram na cidade de São 

Paulo pelo menos dois sérios problemas a serem solucionados em relação à 

locomoção: em primeiro lugar, a oferta do transporte coletivo não atende à demanda 

existente há, pelo menos 50 anos, e, em segundo lugar, o incremento dos transportes 

individuais de modo que o transporte coletivo e privado acirram uma disputa cada vez 

maior pelas vias de circulação.  
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Tabela 1 – População rural e urbana: Brasil 1960-2010  

 

 

 

 População rural    População urbana (Legenda modificada para este trabalho)   

Fonte: IBGE, (2010).   
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 Em diversos estudos sobre o meio urbano, as cidades são associadas a 

algo negativo; na descrição de Hall (2013) as cidades no final do século XIX eram 

caracterizadas por cortiços insalubres causando degradação social. Mesmo com os 

inúmeros avanços que as cidades tiveram em dois séculos como a energia elétrica, 

água canalizada entre outros que melhoraram a qualidade de vida no meio urbano, 

ainda assim, muitos autores insistem em passar a impressão de que ao viver no 

campo nossa vida seria mais feliz e mais saudável.  

 

 Esses estudos, tomados por um saudosismo de um passado camponês ou 

de uma urbanização incompleta, fazem-nos crer que a ausência de fábricas e de 

muitos carros garantiam uma boa qualidade de vida ignorando os benefícios que as 

cidades foram capazes de trazer, e que apesar de toda a fumaça, caos e uma 

infindável circulação humana, trouxeram mais benefícios a saúde quando analisados 

outros aspectos como o acesso a mais alimentos, tecnologia aplicada à medicina e o 

saneamento básico.  Essa perspectiva nos faz crer que as crianças livres nas ruas 

eram mais felizes como na afirmação:   

  

[...]As saudades dos “velhos tempos” em que os adultos ainda podiam colocar 
cadeiras nas calçadas e ver as crianças brincando - jogando bola, pulando 
corda...em que até se podia sentar e “esperar a vida passar”, como ainda 
ocorre nas pequenas cidades do interior [...] (CARLOS, 1994, p. 58).   

  

   

 Segundo o filósofo David Hume, em 1754, citado por Lomborg (2002, p. 

53): “O hábito de culpar o presente e admirar o passado está profundamente arraigado 

na natureza humana e influencia até as pessoas dotadas da melhor capacidade de 

julgamento e dos mais extensos conhecimentos”.  Apesar dos avanços tecnológicos, 

as cidades são acusadas dos males que nos cerca, como; problemas ambientais, 

congestionamentos e excesso de pessoas nos transportes coletivos. Esse, talvez seja 

o custo do desenvolvimento que por fim contribui inclusive para a vida no campo, 

aumentando a demanda por recursos que este produz. Congestionamentos e 

transportes coletivos cheios são alguns dos problemas urbanos mais comuns 

veiculados nos meios de comunicação os quais influenciam o nosso olhar sobre o 

meio em que vivemos.  
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 Mostrar as tragédias e problemas nos lugares são mais rentáveis como 

descreve Lomborg (2002, p. 51) ao comentar a respeito de um livro didático para 

jornalistas: “uma boa reportagem geralmente envolve uma má notícia”. As 

perspectivas positivas nos mostram que o meio urbano alterou muito mais de forma 

benéfica a vida do homem em escala global oferecendo melhor qualidade de vida, 

integração comercial e uma expectativa de vida jamais vista como na atualidade.  

  

 A evolução tecnológica vem se acentuando desde a Primeira Revolução 

Industrial nas cidades inglesas e por volta de cem anos mais tarde nos EUA as cidades 

foram responsáveis pela Segunda Revolução Industrial. As cidades podem ser uma 

das maiores criações humanas, segundo observa Santos (2009, p.11): “As metrópoles 

contemporâneas são os maiores objetos culturais jamais construídos pelo homem”. 

Cidades atraem pessoas, o desenvolvimento urbano é uma consequência da 

integração de ideias como na análise:  

  
As cidades densas aglomerações que pontilham o globo, têm sido os motores 
da inovação desde a época de Platão e Sócrates discutindo em um mercado 
ateniense. As ruas de Florença nos deram o Renascimento, e as ruas de 
Birmingham nos deram a Revolução Industrial. (GLAESER, 2011, p.1).  
  
  

 A expansão urbana em direção às periferias pode ser um dos fatores de 

prosperidade e a luz para sair da pobreza, tornando a cidade rica, saudável e 

sedutora. O meio urbano é um misto entre riqueza e pobreza e na sua paisagem a 

nitidez das desigualdades sociais. Isso não é um problema, justamente porque as 

cidades não tornam as pessoas mais pobres, atraem pessoas pobres, o que 

demonstra de certo modo sua força e sua variedade tornando-a mais divertida, 

Glaeser (2011). O maior desafio para as pessoas no meio urbano é o investimento em 

qualificação, o que é denominado de externalidade do capital humano, isso quer dizer 

que as pessoas se tornam mais produtivas com qualidades específicas no trabalho e 

quando trabalham em torno de pessoas capacitadas. Desse modo, quanto mais 

investimento no capital humano, mais prósperas serão as cidades. Glaeser (2011) 

verificou que:   
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Algumas novas tecnologias, como a informática aumentaram os retornos para 
quem possuísse melhor formação. Outras novas tecnologias, como a robótica 
em montadoras de automóveis, reduziram a necessidade do trabalho não 
qualificado. Não apenas a tecnologia em si mesma, mas também o ritmo da 
mudança tecnológica favorece os mais qualificados. (GLAESER, 2011, p. 28).   
 

 

1.2 A urbanização paulistana  

  

 A fundação da cidade de São Paulo fez parte de um processo de ocupação 

portuguesa a partir do século XVI. As características geográficas do então planalto de 

Piratininga, em uma colina alta e plana, faziam as terras parecerem seguras, a 

temperatura local e a qualidade das águas dos rios Tamanduateí e Anhangabaú que 

a cercavam pareceram agradáveis. Segundo AZEVEDO (1958, p. 6) “a temperatura 

média anual da cidade de São Paulo oscila entre 17 e 18°C, com mínimas médias de 

13°[...] isto acontece por influência do fator altitude”. Essas características 

favoreceram de certo modo todo o processo de ocupação. Os jesuítas se fixaram no 

local que posteriormente viria a se tornar o povoado de São Paulo de Piratininga, que 

em 1560, tornou-se uma vila.  

  

 A distância em relação ao litoral, o relevo que os separava e o solo 

improdutivo impediam o crescimento, fatores esses que limitaram a vila ao que hoje 

conhecemos por centro velho.  Somente em 1711, São Paulo foi elevada à categoria 

de cidade e sua expansão ocorreu nos arredores dos principais rios. Com o 

crescimento demográfico, o primeiro sinal de preocupação com os traços da cidade 

aconteceu em 1825 com a criação do primeiro jardim público de São Paulo, o atual 

Jardim da Luz.  

  

 A urbanização e crescimento do município de São Paulo é o resultado da 

combinação de uma série de fatores. Segundo Azevedo (1958) são eles: a expansão 

da cultura cafeeira; a multiplicação das vias férreas; o extraordinário incremento da 

imigração; o afluxo de capitais estrangeiros; a criação do parque industrial paulistano; 

o consequente êxodo de populações rurais e o loteamento de grandes propriedades. 

Certamente outros aspectos poderiam ser mencionados para descrever o crescimento 

da cidade, porém estes favoreceram a diversidade de trabalhos urbanos os quais são 

dependentes de infraestrutura tais como: água, esgoto, eletricidade e serviços 
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urbanos de transporte e de educação e a industrialização recente contribuiu de forma 

significativa para o crescimento demográfico em função da oferta de trabalho.  

   

 A urbanização foi intensificada no município principalmente com introdução 

da cafeicultura no Oeste paulista e posteriormente com a industrialização do município 

a frente de todas as outras cidades do país. A extensão da cidade também foi um fator 

que contribuiu para a distribuição de indústrias, ao mesmo passo, se tornava um 

grande desafio distribuir os serviços públicos de modo a atender as necessidades da 

população. O destaque para a cidade aconteceu no início do século XIX com a 

instalação da sede de uma academia de direito, atraindo intelectuais de diversas 

partes do país permitindo a expansão de atividades culturais.  

    
 No final do século XIX, a cidade já demonstrava sua grandeza, ocorreram 

mudanças causadas pela expansão da lavoura cafeeira; pode-se destacar a 

introdução das linhas férreas levando a produção até seu ponto de escoamento em 

Santos e também o vertiginoso aumento da população imigrante para trabalhar nas 

lavouras em substituição à mão de obra escrava, mais precisamente no ano de 1888. 

A demanda do café obrigou repensar a distribuição geográfica dos deslocamentos 

trazendo, consequentemente, uma série de melhorias em outras áreas, na saúde por 

exemplo, estas mudanças inseriam São Paulo entre as cidades de interesse global, 

assim;   

 
Com o café vinha não apenas a riqueza do ouro verde, mas também a 
necessidade de investimentos em infraestrutura, em melhoria de condições 
higiênicas e na demanda por apropriados meios de deslocamento sobre 
ainda o desqualificado território. A ferrovia era a inovação tecnológica que 
despontava e, naquele momento, o instrumento de desenvolvimento 
necessário à exploração e ao povoamento de todo o território paulista. 
(RODRIGUES, 2010, p. 25).   
  

 

 O primeiro grupo estrangeiro a chegar foi o italiano. Dos quase 900 mil 

imigrantes que passaram por São Paulo entre os anos de 1888 e 1900, 70% eram 

provenientes da Itália. Para se ter uma dimensão desse crescimento, pontua-se que 

a população do município em 1890 era de aproximadamente 64.934 habitantes e com 

a soma dos imigrantes chegou a 239.820 em 1900, um crescimento de 
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aproximadamente 369% em apenas dez anos, tabela 2.  Conforme Soares, Marques 

e Faria (2011, p. 175-176): 

 

O fluxo migratório de italianos para o estado paulista era composto por 
grandes famílias que pertenciam ao universo dos meeiros, dos pequenos 
proprietários e arrendatários do norte italiano; desse ano em diante, 
predominaram as famílias menores e cresceu a participação dos imigrantes 
procedentes do sul da península itálica. Fato é que dos imigrantes 
internacionais, os italianos que se transferiram para o Brasil ao longo do 
período 1870-1920, cerca de 1,4 milhão, 70% concentrou-se em São Paulo. 
(SOARES, MARQUES E FARIA, 2011, p. 175-76). 
 

 

 

Tabela 2 – Evolução demográfica no município de São Paulo 1890- 1900 

  

                 ANOS                POPULAÇÃO TOTAL (hab.)    TAXA DE CRESCIMENTO                  

 

1890                                    64.934                                        14,0 

 

1900                                   239.820                                        4,5 
 

                     Fonte: IBGE, 2010. 

 

 

 Esta explosão demográfica extrapolou os limites então ocupados 

fomentando a ocupação para novas áreas. Surgiram também as primeiras linhas de 

bondes, reservatórios de água e iluminação a gás. Essas transformações traziam em 

si os mecanismos propícios à instalação de parques industriais, criação de bairros e 

diversas atividades comerciais próximas aos trilhos. A urbanização aflorava a largos 

passos de modo que o Brás e a Lapa foram transformados em bairros operários, pois 

ali concentravam-se indústrias, e, a região hoje conhecida como bairro do Bexiga, foi 

ocupada principalmente por imigrantes italianos. Do ponto de vista urbanístico, a 

criação da Avenida Paulista em 1891 e a construção do viaduto do Chá em 1892 

permitiram a integração entre o centro velho e a cidade nova, aumentando as áreas 

densamente povoadas e os pontos de comércio no seu entorno, assim, a construção 

de prédios é inserida à paisagem da cidade de São Paulo. “Por volta de 1910, é que 

se inicia o processo de verticalização, que toma corpo na década seguinte, 
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particularmente com a construção de inúmeros edifícios de escritórios, localizados no 

centro da cidade”. (CABRAL, 1997, p. 45 - 46). 

 

Seu ponto mais alto – o espigão da Paulista – foi escolhido pelos barões do 
café e capitães da indústria nascente de São Paulo no início do século XX 
para sua moradia. Meio século depois, sobre ela se instalaram as torres 
envidraçadas dos anos do milagre econômico, levando o espigão para uma 
altura ainda mais elevada. (ROLNIK, 2009, p.9). 
 

 

 

 A década de 1920, mais precisamente o ano de 1929, surpreendeu o 

mundo com a quebra da bolsa de Nova Iorque1, o café, até então principal produto da 

economia, deixava de ser exportado já que a crise ocorrera em escala global. No Brasil 

as consequências foram drásticas, mais de 500 fábricas foram fechadas no Rio de 

Janeiro e em São Paulo, deixando aproximadamente dois milhões de 

desempregados, governo em crise, fome, miséria e fazendeiros sem rumo, pois com 

o declínio das exportações o café perdia o status de carro chefe da economia 

paulistana de uma forma avassaladora, o que se via era um quadro do caos. A 

indústria foi mais que uma alternativa, foi a salvação para que São Paulo continuasse  

a prosperar pois já existia uma infraestrutura e capital financeiro acumulado para ser 

investido no ramo industrial.  

 

 O capital e a infraestrutura citados foram decorrentes da cafeicultura, 

favorecendo a transição da economia tipicamente agrícola para a economia industrial, 

assim ficava para trás a era agroexportadora para uma nova era, produtora de bens 

de consumo industrializados. Com a redução da compra pelos Estados Unidos, os 

preços do café brasileiro caíram, fator que transformou a economia brasileira, pois a 

partir de então, muitos cafeicultores começaram a investir na indústria, setor que, 

                                                           

1 Com a diminuição das exportações para a Europa, as indústrias norte-americanas começaram a 
aumentar os estoques de produtos. Grande parte destas empresas possuíam ações na Bolsa de 
Valores de Nova York e milhões de norte-americanos tinham investimentos nestas ações. A crise de 
1929 afetou também o Brasil. Os Estados Unidos eram o maior comprador do café brasileiro. Com a 
crise, a importação deste produto diminuiu muito e os preços do café brasileiro caíram. Para que não 
houvesse uma desvalorização excessiva, o governo brasileiro comprou e queimou toneladas de café, 
desta forma, diminuiu a oferta conseguindo manter o preço do principal produto brasileiro da época. 
Por outro lado, este fato trouxe algo positivo para a economia brasileira. Com a crise do café, muitos 
cafeicultores começaram a investir no setor industrial, alavancando a indústria brasileira.                    
Fonte: (Galbraith, 1988).  
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ainda carregado de incertezas, começara, e, precisava de espaço. O favorecimento à 

instalação industrial foi para Petrone (1958):   

  
A facilidade de obtenção de energia elétrica, a existência de um mercado 
consumidor interno, em face do crescimento da população da cidade e do 
estado; o afluxo de capitais tanto nacionais como estrangeiros; a 
disponibilidade de mão-de-obra operária, a princípio oriunda da imigração e 
posteriormente resultante da crise do café (1929-1930) e o intenso êxodo das 
áreas rurais; a existência de um mercado fornecedor de matérias-primas 
dentro e fora do estado e a importante rede de transportes”. (PETRONE, 
1958, p. 102). 
 

 

 Gradativamente a economia deixava o foco na exportação agrícola para 

produzir bens de consumo em terras brasileiras. Parte da riqueza adquirida com o 

capital acumulado da venda do café deu base a uma infraestrutura ideal para as 

instalações industriais. As mudanças causadas pela substituição da exportação do 

café pelo modelo industrial exigiam também um novo ordenamento urbano, era 

necessário agora um modelo capaz de integrar os bairros onde se compravam e 

vendiam, também oferecer meios de locomoção para a mão de obra produtiva que 

agora não ficariam nas lavouras. As pessoas teriam que se deslocar para as fábricas 

distantes de suas casas, pois os lugares beneficiados com a infraestrutura de 

transportes, água, luz e outros, eram próximas às moradias das famílias que tinham o 

status de elite econômica, assim, morar distante, era a saída uma vez que esses 

lugares ainda não estavam sujeitos à especulação imobiliária, em contrapartida, eram 

desprovidos de infraestrutura e entre esses o transporte para o deslocamento o que 

passou a ser um problema. Paralelo a esses processos, na década de 1940 a 

população se aproximava a 1,5 milhões de pessoas. 

 

Os anos 40 foram ainda caracterizados pelo crescimento acelerado da 
industrialização paulista, devido ao processo de substituição de importações 
determinados pela II guerra. Nesse período houve um novo pico de 
desenvolvimento urbano em São Paulo, marcado pela compactação e 
expansão da área edificada, através do enorme crescimento vertical da 
cidade na área central e bairros adjacentes, a ocupação desenfreada dos 
terrenos baldios e um grande número de novos loteamentos. (CABRAL, 1997, 
p.46).     
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 A cidade se tornou metrópole industrial tendo, já na década de 1950, 

20.000 estabelecimentos industriais, com 440.000 operários produzindo mais da 

metade da produção industrial do país. Azevedo (1958) observou que de acordo com 

recenseamento realizado em 1 de julho de 1950, a população da cidade era de 

2.198.096 habitantes colocando-a entre as 14 ou 15 cidades mais populosas do 

planeta. A mais importante cidade para a economia do país e uma das mais 

importantes para o mundo contemporâneo, ainda está em processo de construção; 

na descrição de Santos (2009, p. 15): “Metrópole de um país subdesenvolvido 

industrializado, São Paulo é, certamente, o melhor exemplo no Terceiro Mundo, de 

uma situação de modernidade incompleta”. 
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1.3 A evolução da mancha urbana 

    

     
 A medida em que os locais recebem uma infraestrutura como a 

pavimentação, rede de saneamento básico, facilidades nos deslocamentos além de 

outros recursos que proporcionam melhor qualidade de vida, tornam-se mais caros 

tanto para a moradia financiada como também os aluguéis o que favorece a expansão 

da mancha urbana. Na definição de Lombardo (1985): 

 

A mancha urbana é a expressão espacial do processo de metropolização, 
resultante do crescimento demográfico que a cidade sofreu desde o final do 
século XIX até a Segunda Guerra Mundial. A partir da década de 40, ocorreu 
um processo de hipertrofia na área metropolitana, com a expansão horizontal 
e vertical (LOMBARDO, 1985, p. 68).   

 

 Com isso, a lógica de investimentos públicos e distribuição dos recursos na 

cidade precisam ser repensadas a fim de atender os novos bairros. Rolnik (2009, p. 

34) diz que “Para atender toda a necessidade popular era preciso reconhecê-la, mas 

para isso faltava um elemento essencial: Um estatuto jurídico- urbanístico para essa 

cidade autoconstruída”. A expansão urbana em São Paulo aconteceu principalmente 

nas décadas de 1920 e 1930 em razão da diversificação da produção industrial e da 

organização da indústria, porém Yamawaky (2011, p. 16) analisou que “foi a partir da 

década de 1950 que houve um grande incremento populacional nas áreas urbanas”.     

 A urbanização e o crescimento populacional trouxeram consigo novas 

necessidades estruturais e a criação de mecanismos para que fossem superados 

problemas higiênico-sanitários como em todas as cidades, os quais contribuíram para 

a redução da taxa de mortalidade contribuindo ainda mais para a expansão 

demográfica.  Segundo Azevedo (1958, p. 11), com o aumento demográfico na cidade, 

a mancha urbana na década de 1950 chegava a 15 km do seu entorno, figura 1. 
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Figura 1 – O crescimento de São Paulo 

 

Fonte: Azevedo, 1958, p. 11. 

 

Cabe destacar, entretanto, que não foi somente o surto industrial a mola 
propulsora da expansão da cidade, pois outros fatores também foram 
fundamentais para que isso viesse ocorrer: o contínuo desenvolvimento 
econômico do Estado de São Paulo, o papel consequente e concomitante do 
setor comercial e também a relevância político-administrativa da cidade, com 
seu status de capital, dentro do cenário nacional. (CABRAL, 1997, p. 50).   

  

   

 A expansão urbana sem planejamento teve como uma das diversas 

consequências construções em locais com estruturas físicas complexas. Com a 

expansão demográfica, se exigia agora o acesso à moradia, saneamento e transporte 

público eficiente já que no período industrial os trabalhadores foram cada vez mais 

morar distante dos locais de trabalho, vítimas, em especial, da especulação imobiliária 

e também como uma fuga dos aluguéis mais altos, o que tornou insustentável a vida 

das famílias de baixa renda nos locais aparelhados com diversidade em infraestrutura, 

um dos fatores para a dispersão demográfica para as periferias.  
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 As pessoas se sujeitam a comprar, a prestações, lotes para construírem 

seus próprios imóveis, em muitos casos há ocupação irregular em terrenos sem 

interesse da especulação por razões legais a exemplo dos mananciais e também por 

estarem em “áreas de risco”. Segundo a observação de (CABRAL, idem, p. 53): 

“Enquanto os lotes vagos somam mais de 25% da área urbana, mais de 800 favelas 

ocupam várzeas sujeitas à inundação, e encostas íngremes, onde se desenvolvem 

escorregamentos e erosão”.  É possível verificar na figura 2 como se deu o processo 

de expansão da mancha urbana em um período histórico entre os anos de 1881 até 

1995, inclusive ultrapassando os limites do município abrangendo a atual área da 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).  

 

 Desse modo é possível observar que os fenômenos urbanos variam, mas, 

giram em torno de um comportamento demográfico, grau de modernização, 

distribuição dos transportes, nível de industrialização e seus grupos sociais 

envolvidos. Por conta desse conjunto de fatores, Santos (2012a, p. 74) considerou um 

erro comparar o modelo de urbanização brasileiro com a urbanização em outros 

países, já que, em cada lugar, os fenômenos possuem características peculiares, pois 

os processos históricos não se repetem.   
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Figura 2 – Expansão da mancha urbana: município de São Paulo 1881 – 1995  

 

Fonte: Deák, 2000. 
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Capítulo 2 – A mobilidade urbana 

 

2.1 A era dos trilhos  

  

 A noção de mobilidade no meio urbano é algo multidimensional garantindo 

não só os deslocamentos de materiais e de pessoas para a produção destes, mas 

também possibilita o relacionamento entre indivíduos (WBCDS, 2004). Com a 

chegada dos trilhos a mobilidade urbana foi rearticulada, até então, os deslocamentos 

na cidade eram feitos por carroças. Usar este meio de transporte era desagradável 

devido às condições das vias com pavimentações sem um padrão específico tornando 

os trajetos demorados e perigosos. Nesse sentido, o modo de vida (trabalho, produção 

e consumo) interferem diretamente na configuração da malha urbana. Segundo 

Vasconcellos (2001), o meio urbano está dividido em áreas funcionais: setorização 

por atividades para atender as necessidades associadas à produção econômica e à 

reprodução social que se conectam por espaços de circulação. No entanto, a 

distribuição nas cidades ocorre de forma heterogênea de acordo com as prioridades 

e as necessidades, consequentemente, a divisão do espaço de circulação tem 

impacto direto nas condições de transporte e circulação, divisão que é definida muito 

mais em função de interesses políticos que técnicos. 

  

Os processos de deslocamento na cidade de São Paulo de pessoas e de 
cargas, até o último quarto do século XIX era realizado basicamente por 
carros e carroças puxados por duplas de bois, “Veículos” responsáveis pelos 
prejuízos tanto nas ruas existentes, mal aparelhadas e tortuosas, quanto 
naquelas que já recebiam benfeitorias. Este panorama perdurou até meados 
de 1872, quando surgiu, de fato, o primeiro modo de transporte coletivo 
regulamentado da cidade. A chegada da ferrovia revolucionou a condição e, 
consequentemente, a organização dos processos de circulação, que não 
poderiam mais agravar o contraste entre carros de boi e máquinas a vapor. 
(RODRIGUES, 2010, p. 37).   

  

  

 A São Paulo Railway Company (SPR) foi a primeira ferrovia construída em 

São Paulo e a segunda no Brasil. Financiada com capital inglês, sua construção foi 

iniciada em 1860, enfrentando muitas dificuldades técnicas durante a implantação, 

principalmente no trecho da Serra do Mar, figura 3. A empresa teve o privilégio de 

exploração da linha por um período de 90 anos, o que lhe garantiu a condição de 
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maior empresa ferroviária do Brasil e em volume de carga. A inauguração da ferrovia 

aconteceria em 1867 e a denominação Estrada de Ferro São Paulo Railway Company 

se manteve até o ano de 1946.  Com 159 km, a ferrovia ligava o município de Santos 

à Jundiaí, tendo como ponto de passagem a cidade de São Paulo; cruzava os 

municípios de Cubatão, Santo André, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, 

novamente Santo André (área central) e São Caetano do Sul até chegar à capital 

paulista. “A ligação com o porto e o entreposto, entre o campo e as exportações, fez 

da cidade o lugar preciso para o tão desejado desenvolvimento econômico” 

(RODRIGUES, 2010, p. 25).  

 

 A introdução da ferrovia pode ser a maior, ou se não, uma das maiores 

responsáveis pelo crescimento da cidade e expansão da exportação do café, pois, 

sem esse meio de transporte naquele momento, jamais seria possível atender as 

necessidades do mercado internacional, já que transportar as sacas de café até o 

porto de Santos por tração animal era inviável, a quantidade transportada era pequena 

e sem as vias pavimentadas a descida da serra geralmente era trágica, grande parte 

do café se perdia em acidentes com os animais ou até mesmo com a exposição por 

longos dias ao sol e chuva.   

  

 
Figura 3 – Ferrovia SP Railway: Serra do mar  

 

  

 
Obras de arte ajudam a ferrovia a vencer os grotões da serra do Mar, meados do século XX. 

Fonte: Ambiental, 2012, f. 755. 
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 Esta magnífica obra de engenharia desafiou o relevo em mares de morros2 

e pode ser compreendida como um desafio, principalmente por conta da diversidade 

física desse ambiente como verificou o geógrafo AB’SÁBER (2003, p.17): “o domínio 

de mares de morros tem mostrado ser o meio físico, ecológico paisagístico mais 

complexo e difícil do país em relação às ações antrópicas”.   

    

 A conclusão dessa obra permitiu que a produção do café fosse deslocada 

com maior rapidez e volume. Desse modo, foi possível a geração de riquezas e 

acúmulo de capital, que no início do século XX, foram responsáveis pela 

modernização e progresso da cidade, impulsionando também a vinda de imigrantes 

para o país.  A introdução da ferrovia foi, sem dúvidas, uma grande responsável pela 

mudança da paisagem urbana e do cotidiano na cidade, nesse momento, as linhas 

férreas eram o símbolo do progresso. Com a chegada dos trens, vieram também as 

melhorias nas vias e na sua largura norteando a uma adequação das ruas. Os 

estrangeiros ao visitarem São Paulo antes e após essas transformações, ficaram 

impressionados com as mudanças que indicavam um futuro promissor como relata 

um viajante descrito por Rodrigues, (2010):  

 
Olhando pela cidade e vizinhanças eu percebo muitos melhoramentos 
levados a efeito desde que estive aqui pela última vez. A própria cidade, bem 
como as ruas estão notavelmente limpas. As estradas nas imediações, que 
eram anteriormente brejos, foram aterradas [...] e estão agora em muito boa 
ordem; realmente, não podem haver dúvidas de que São Paulo está a 
destinado a progredir.... (RODRIGUES, 2010, p. 38).   

  

  

 A cidade de São Paulo tinha agora um misto entre a velocidade das 

grandes cidades com transportes mais seguros e rápidos, simultaneamente, 

perdurava a economia colonial e a necessidade de transportar o principal recurso 

agrícola, o café. A implantação de trilhos como meio de transporte não deixava 

dúvidas sobre o poder econômico da monocultura cafeeira de modo que.  

  

 

                                                           

2 A definição de mares de morros descrita pelo geógrafo Aziz Ab’Sáber é bastante complexa. Algumas 
das características para compreendermos sua morfologia são: “Florestas tropicais recobrindo níveis de 
morros costeiros, escarpas terminais tipo “Serra do Mar” e setores serranos mamelonizados dos 
planaltos compartimentados e acidentados do Brasil de Sudeste”. Fonte: (Ab’Sáber, 2003, p.16).  
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A paisagem urbana da Província de São Paulo e arredores com a 
implantação da Estrada de Ferro Santos Jundiaí, foi impactada de várias 
formas. As estações ferroviárias começam a concentrar as primeiras 
atividades urbanas, como oficinas, armazéns e depósitos, e propagam 
caminhos que interligam povoados, chácaras e sítios, vinculados a 
exploração mineral, florestal ou a produção agrícola. A centralidade da cidade 
de São Paulo é fortalecida - além de abrigar as famílias dos cafeicultores e 
os negócios do café, surgem às primeiras fábricas e indústrias que se 
tornariam a marca da metrópole paulistana por todo o século XX. 
(www.metro.sp.gov, 2012).   
  

  

 As estações tornaram-se centros irradiadores de ruas, avenidas e 

atividades urbanas – uma vocação para a polarização industrial e povoamento 

suburbano e já por volta da década de 1870, a economia paulista experimentava um 

desenvolvimento com proporções nunca antes vistas. Apesar de o Estado não atender 

as demandas no deslocamento, passaram a recolher tributos das empresas com 

interesses privados que vieram suprir os serviços. 

 
 
As obras de implantação dos trilhos dos bondes geravam diversas 
modificações na estrutura urbana, também fiscalizada pelo código3. Obrigava 
o município ao recolhimento de tributos das empresas de viação, de 
abastecimento de água e de gás quando da execução das obras de 
melhoramentos, com o objetivo de garantir a qualidade e a conclusão dos 
serviços. (RODRIGUES, 2010, p. 52).  

  

 

 As ferrovias passaram a ter um papel crucial na integração comercial e 

transporte, além disso, possibilitaram, de certo modo, a expansão da mancha urbana 

referenciada na figura 2. A Comissão geográfica tinha a responsabilidade de 

desafogar o tráfego na área central, grave problema que prejudicava o cotidiano 

paulista. A proposta, tinha como uma das características, ligar os bairros afastados da 

cidade com estações ferroviárias substituindo os antigos caminhos de tropas e 

boiadas.  

  

 

                                                           

3 Em 1885 foi criada a Comissão Geográfica e Geológica cujo objetivo era promover ações 
regulamentadoras capazes de sanar as grandes disparidades urbanas. O código foi instituído em 6 de 
outubro intitulado de “Padrão Municipal de São Paulo” contendo as diretrizes do comportamento e 
manutenção da cidade possibilitando o controle de atividades e do crescimento da cidade com a 
expansão econômica.  
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 O desenvolvimento ferroviário em São Paulo ocorreu entre 1880 e 1890 em 

função da economia agrícola cafeeira, consequentemente, com a expansão das linhas 

férreas, houve o povoamento no noroeste paulista e a partir de 1890, as ferrovias 

foram introduzidas em outros lugares do interior paulista com a intenção de expandir 

os locais de produção do café. Esta expansão foi possível por conta do excedente da 

mão de obra imigrante europeia em substituição à mão de obra escrava. O aumento 

na extensão das ferrovias e estações teve seu apogeu na década de 1940, São Paulo 

contava com 17 companhias ferroviárias com 8.622 quilômetros de trilhos, esse 

número só não foi maior, porque os pedidos de extensão das linhas não foram aceitos 

pelas autoridades por diversas causas: Restrições legais como o privilégio de 

construções em locais já outorgados e em alguns lugares havia problemas de 

inviabilidade técnica.  

 

 O que outrora parecia a solução para o deslocamento e símbolo de 

desenvolvimento, começava a gerar um certo incômodo. Se repetia uma história com 

agentes diferentes; muitos rios da cidade de São Paulo tiveram seu curso alterado, e 

para atender as necessidades de expansão, foram completamente canalizados dando 

lugar às vias de circulação como mostra um trecho do relatório apresentado à 

Assembleia Legislativa em 1886: 

 

Outro melhoramento urgente é o rio do Anhangabaú. O estado de immundice 
deste rio teria desde muito produzido os mais funestos effeitos sobre a saúde 
pública, si não fora a excellencia do clima de que se gosa aqui...é muito fácil 
remediar o mal de que trato, mediante a canalização sob coberta”.  
(RODRIGUES 2010, p.54)4.  

   

 

 As ferrovias, assim como os rios, começaram a apresentar problemas 

quanto às conexões aos pontos de interesse, alguns lugares ficavam cercados por 

linhas férreas dificultando o acesso a outros pontos como, por exemplo, os bairros da 

Mooca e Campos Elíseos. Os pontilhões e viadutos que em um primeiro momento 

lavariam os trens para além da área central trariam um problema a desconexão 

territorial na observação de Rodrigues (2010): 

                                                           

4 SÃO PAULO (PROVÍNCIA). Relatório apresentado à Assembleia Legislativa Provincial pelo 
presidente da Província João Alfredo Correia de Oliveira no dia 15 de fevereiro de 1886.  
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Diversos empreendimentos direcionavam-se para o setor oeste da cidade, 
em terras lindeiras à ferrovia, tendo interferências diretas nesta última. O 
bairro dos Campos Elíseos é um bom exemplo. O loteamento montado pelos 
alemães Nothman e Glete, em meados de 1880, necessitava de conexões 
com seu entorno, e a ferrovia mostrava-se um entrave para a expansão.  
(RODRIGUES 2010, p.50).  
  

  

 Em 1865 os troles5 (depois de evoluídos conhecidos como diligências) 

foram introduzidos como um novo e mais eficaz meio de transporte para as fazendas 

de café no interior, faziam viagens relativamente curtas comparadas aos trens. A 

criação desse veículo já demonstrava a intenção de desligar-se dos trilhos pela sua 

agilidade e sofisticação. A diligência era feita de chassi flexível com quatro rodas de 

aro fino, figura 4. 

Figura 4 – Diligência em carro de luxo 

  

  
  
Fonte: Rodrigues, 2010 p. 39.  
 

 

 

 

                                                           

5 Os troles foram construídos por ex-confederados estadunidenses extraditados da Guerra Civil que 
agora residiam em São Paulo.   
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2.2 A chegada dos bondes  
  

 Os Bondes de tração animal chegaram à Avenida Paulista em 1891, 

unificando todas as companhias de bondes das linhas centrais, surge então a Cia 

Viação Paulista. Depois de longas batalhas jurídicas e obter a concessão dos bondes, 

no dia 7 de maio de 1900, aconteceu a inauguração da primeira linha de bonde 

elétrico, da Cia Ligth and Power ligando o Largo São Bento à Alameda Barão de 

Limeira na Barra Funda, passando pelo bairro de Campos Elíseos, neste ano, a cidade 

tinha 240 mil habitantes. A população agora via os elétricos superarem a velocidade 

das charretes. Os antigos veículos puxados a burros desapareceram para sempre e, 

com eles, a São Paulo provinciana marcando a transição para uma cidade mais 

tecnológica com os meios de transporte urbano das grandes metrópoles mundiais. A 

cidade do futuro começava a ganhar novos traços, a necessidade de velocidade deu 

seus sinais e a cidade que se transformava era também alvo de críticas não só dos 

jornais, mas também da população em geral, devido aos preços e à qualidade dos 

serviços prestados.   

 A prefeitura, para acalmar os ânimos e atender a uma velha reivindicação 

da classe empresarial, obrigou a Light (empresa concessionária dos serviços de 

transportes coletivos na cidade de São Paulo no período de 1900 a 1947) a cumprir 

uma das cláusulas contratuais e colocar em circulação carros especiais para o 

transporte de operários pela metade do preço, já que, proporcionalmente aos salários, 

o preço das passagens era extremamente alto. Os “Carros para Operários” foram 

colocados definitivamente em circulação em 1909, pois já haviam sido tirados por duas 

vezes. Estes carros foram batizados de “Cara - Dura”, eram também usados por 

pessoas da elite econômica que pretendiam economizar 100 réis, assim, se 

sujeitavam aos olhares indignados dos demais passageiros. Contratualmente, 

poderiam fazer uso desses carros somente trabalhadores descalços e que portassem 

suas ferramentas de trabalho. Ainda em 1909, um acordo assinado entre a Prefeitura 

de São Paulo e a Light, fixou o valor das tarifas em 200 réis.  
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 O que, teoricamente beneficiaria a população, acabou por reduzir o lucro 

da companhia canadense que encontrou na CIA. City, a parceira ideal para tentar 

reverter esse quadro, participando ambas da especulação imobiliária. Fazendo uso 

de sua liberdade de estender linhas de bondes e serviços de eletricidade segundo 

seus próprios critérios, a Light o fazia em áreas de sua propriedade e da City, o que 

resultava em grande valorização de seus terrenos pela facilidade de transporte 

oferecida e pela disponibilidade de energia elétrica. Em contrapartida, a City dava a 

exclusividade dos serviços de transportes à Light, garantindo-lhe uma utilização 

mínima das linhas de bondes e ainda lhe pagava com terrenos de sua propriedade 

pela construção de novas linhas.  Este foi o marco da decadência do sistema de 

transportes coletivos na cidade, já que a ampliação e melhoria dos serviços tinha como 

fundo a especulação imobiliária, as necessidades reais da população foram colocadas 

em outro plano.   

  

 Uma série de fatores externos contribuiria fortemente para o agravamento 

das condições de transporte coletivo na cidade, a I Guerra Mundial impedia a 

importação de muitos dos componentes de reposição e a terrível estiagem ocorrida 

entre 1924 e 1925, levou à paralisação dos serviços de bonde obrigando a prefeitura 

paulistana a conceder licenças a particulares para operarem, os “Mamãe me leva”, 

como ficaram conhecidos os ônibus movidos a gasolina que operavam em caráter 

precário e emergencial.   

  

  A Light, que apesar de sua incursão, mesmo que não de forma oficial pelo 

ramo imobiliário, via seus lucros minguar dia a dia, e sua posição monopolista no setor 

de transportes estava ameaçada pelos ônibus, os responsáveis pela empresa 

tentaram reagir a essa situação apresentando em 1926 à Municipalidade, um projeto 

de integração de transportes que ficaria conhecido como o “Metrô da Light”, pois nele 

estavam contemplados trechos de linhas subterrâneas, linhas de trânsito rápido a 

serem integradas ao sistema existente, que deveria ser totalmente remodelado.   

    
 O plano da Light foi rejeitado numa época em que diversas tendências de 

desenvolvimento urbano se confrontavam, e este, por interesses políticos e 

particulares, estava na contramão das intenções da prefeitura, que tendia a priorizar 
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o transporte individual e assim fazer a abertura de grandes avenidas, além disso, o 

modelo de negócio proposto era inviável quanto aos custos. A concepção urbanista 

priorizando a circulação rodoviária se estabeleceu após 1930, durante o mandato de 

Prestes Maia, com o chamado “Plano de Avenidas”.  

  

  Os processos de transição entre um meio de transporte e outro foram 

rápidos, de modo que se via a junção de todos eles. Em 1929 a cidade já possuía 

mais de 800 mil habitantes que se espremiam dentro e fora dos bondes, agora, as 

vias tinham automóveis, carroças e ônibus. Os investimentos em linhas subterrâneas 

somente viriam a ser feitos décadas depois, desta vez com dinheiro público e numa 

cidade densamente ocupada, o que imporia altíssimos custos às obras além de 

maiores dificuldades técnicas. O novo traçado da cidade nasceu com a abertura de 

espaços para as grandes avenidas e seus automóveis e ônibus, dando-se ênfase ao 

consumo do petróleo desde o início do governo de Júlio Prestes em 1927. A partir de 

1937, a Light passou a manifestar seu desinteresse pelo serviço de viação urbana, já 

que restavam apenas quatro anos para o final do período contratualmente acordado, 

mas devido ao estado de guerra reinante nessa época, a empresa continuou a prestar 

os serviços.  

    
 O curto período dos bondes deixava agora por conta dos automóveis o 

destino da locomoção na cidade. Os bondes contrastavam com os ônibus, figura 5,  

oferecendo menos agilidade, além disso já não atendiam a demanda e eram de certo 

modo pequenos. Era necessário que transportes mais ágeis fossem postos à 

disposição dos cidadãos. Os carros começavam a exigir seu lugar na cidade, os 

bondes, menos versáteis e menos velozes que a frenética cidade, perdeu a corrida 

mas deixou seu legado na evolução dos transportes na cidade de São Paulo. O último 

bonde a circular foi em 1968 partindo da Vila Mariana com destino a Santo Amaro 

(Largo 13 de Maio), como na descrição: 
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como a maioria dos cidadãos paulistas, paulistanos e quiçá brasileiros e, 
principalmente, os santamarenses sabem, a última linha de bonde em São 
Paulo foi em nosso bairro, em 27 de março de 1968, a linha 101, Camarão, 
bonde nº 1543, que partiu do Instituto Biológico na Vila Mariana, às 20h, com 
destino ao Largo Treze de Maio, com uma comitiva de doze bondes, todos 
lotados pelo povo, sendo que em um deles estava o prefeito, na época Faria 
Lima, e o governador do estado de São Paulo: Abreu Sodré, justamente o de 
nº 1543.  (RYBCZYNSKI, 2014). 

 

 

Figura 5 – Bondes e ônibus, São Paulo - 1968 

  

  
 

Fonte: Silva, 2011.  
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 Curiosamente, de uma forma triste e ao mesmo com orgulho do 

desenvolvimento, o último bonde a circular na cidade trazia em sua lateral uma faixa 

escrita: Rendo-me ao progresso, viva São Paulo. Waldemar Correa Stiel, um 

importante pesquisador e com um vasto acervo de materiais sobre o transporte urbano 

na cidade registrou a saída do último bonde com destino a Santo Amaro, figura 6.  

 

 

 

Figura 6 – Último bonde, linha 101  
  

  
     

 Fonte: Rybczynski, 2014. 

  



31 

 

2.3 A predominância do transporte rodoviário  

 

 A demanda por transportes, o desenvolvimento da cidade e o aumento da 

densidade demográfica eram constantes, na década de 1940, a cidade tinha um 

pouco mais de 1 milhão de habitantes, já na década seguinte, somavam-se 2,5 

milhões de habitantes. O pau-de-arara, que era um meio de transporte típico das áreas 

campesinas do país, começou a ser usado no meio urbano, porém, não era visto com 

bons olhos pela elite. A luta (1952) mostra que esse transporte era, na verdade, uma 

nota dissonante na paisagem da cidade que se orgulhava do seu progresso. Em 

meados de 1950 o trânsito e as filas de espera por ônibus eram parte do cotidiano. 

 

 O problema do trânsito e congestionamentos torna-se contemporâneo a 

cada década, remetendo a uma solução tentadora, diminuir os transportes individuais 

priorizando o transporte coletivo, assim, ao pensar no coletivo, todos seriam 

beneficiados com menos prejuízos em seus deslocamentos. Para Jacobs (2000) 

existe um mito de que as ruas são impróprias para o uso intenso de automóveis, não 

pode haver inverdade maior pois, nos séculos XVIII e XIX nos EUA, já havia trânsito 

intenso de charretes. As ruas, eram de fato projetadas e adequadas para pessoas a 

pé, ou seja, trata-se de planejamento urbano. Este exemplo pode ser comparado em 

uma cidade grande como São Paulo, pois, em 1950 os congestionamentos eram 

intensos considerando que a densidade demográfica era aproximadamente 440% 

menor comparada a 2015. IBGE (2015).  

 

 Francisco Prestes Maia (1896-1965) entrou para a Escola Politécnica de 

São Paulo, em 1912, com sua formação, tornou-se engenheiro-arquiteto civil. Foi 

chefe da Secretaria de Viação e Obras Públicas da Prefeitura de São Paulo de 1926 

a 1930 quando elaborou um plano de reestruturação da cidade, que teve como 

proposta para o deslocamento dos transportes, um Plano de Avenidas remodelando 

todo o sistema viário com um modelo radial concêntrico, avenidas que em formato 

espiral aumentavam a medida em que se distanciavam do centro da cidade, figura 7. 
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Figura 7 – Plano de avenidas, Prefeito Prestes Maia, 1935  

  

  
Fonte: Rodrigues, 2010, p. 220.  

    

 

 A relevância desse projeto se dá principalmente por ser o primeiro plano 

urbanístico integrando o centro à periferia, este plano foi a base da estrutura viária ao 

longo das décadas posteriores e, a partir do projeto, afirmava-se na cidade, a 

predominância ao transporte rodoviário. Paulatinamente, os investimentos em trilhos 

reduziram. No final do ano de 1929, São Paulo recebeu a visita do arquiteto franco-

suíço Le Corbusier, um expoente da arquitetura moderna. Corbusier buscava 

sensibilizar a cidade para os problemas urbanos existentes como a concentração na 

área central e a falta de conexão com as áreas periféricas. “Para Corbusier, a cidade 

deveria ser coerente e racional para enquadrar arranha-céus e automóveis, 

legitimando um novo padrão de crescimento e decretando definitivamente o modelo 
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rodoviarista”. (RODRIGUES, 2010, p. 216).  Ao adotar este modelo, a cidade agora 

estava seguindo os passos das capitais desenvolvidas, nesse caso, a ideia de 

desenvolvimento tinha como referência, sobretudo, o uso de automóveis.   

  

 Prestes Maia traça a avenida de irradiação com base em exemplos já 

usados no continente europeu, assim, a uma certa distância do centro matemático da 

cidade, de modo a se apresentar como uma alternativa às avenidas convergem todas 

para um ponto central; sua função seria a de escape para que o tráfego não 

necessariamente passasse pelo centro de cidade como única alternativa. Para 

Prestes Maia, a função do plano teria cinco aspectos principais: 1) descentralizar a 

vida comercial, ampliando o centro; 2) desviar as correntes de passagem; 3) distribuir 

a circulação pelas ruas secundárias; 4) integrar no centro os setores segregados; 5) 

conservar o aspecto local, na medida do possível; Maia, (1930). 

  

 “Estamos, sob todos os pontos de vista, em um momento decisivo de 

nossa existência urbana. No centro, os arranha-céus se multiplicam. (...) A época é, 

assim, muito própria para o início dos melhoramentos”. (MAIA,1930, p.7). Com a 

execução do Plano, Prestes Maia buscava delinear um sistema ideal de ruas na 

cidade, cabe lembrar que modelos semelhantes ao de Maia já haviam sido 

implantados em outras cidades europeias, como em Moscou, Paris e Berlim conforme 

a figura 8.  
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Figura 8 – Modelo radial concêntrico –São Paulo, Moscou, Paris e Berlim 

 

  
 

Fonte: Rodrigues, 2010, p. 195.  

    

 As correntes principais conduziriam do centro à periferia e inversamente. 

Conforme sua importância, essas avenidas seriam chamadas de radiais principais ou 

secundárias, podendo criar outros centros ou até mesmo outras radiais. Esse sistema, 

pensado por si só, poderia gerar a concentração na área central, por isso seria 

necessário analisar cada trecho da cidade, adaptando-o e melhorando onde fosse 

necessário. As radiais, portanto, obedeciam às seguintes características: Possuir 

seção suficiente, bom calçamento e não possuir inflexões bruscas; estar 
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convenientemente dispostas no Plano e estabelecer as conexões necessárias, 

portanto chamar a si um tráfego considerável de veículos; não devem ser muito 

próximas umas das outras e por fim possuir sinais e indicações bem visíveis, para 

facilitar seu acesso e locomoção além de organizar, prever e facilitar o fluxo.  

  
Fica evidente a questão da circulação urbana, e a viação como ponto de 
partida para toda a estruturação do sistema, objetivo final na promoção da 
expansão do centro da cidade. A estrutura do perímetro é definida por uma 
larga avenida circular, o Perímetro de irradiação, que receberia o fluxo de 
várias vias radiais antes que estas chegassem ao centro antigo, solução 
preferível às outras propostas em debate. (RODRIGUES, 2010, p. 220).  
  

  

 A circulação de forma radial ocupava fundo de vales e excluía de vez as 

projeções para o uso de bondes elétricos. A intenção era adequar o tecido urbano 

preexistente, atrelando o crescimento de sua população, o número de automóveis em 

expansão, desenvolvimento industrial e territorial da economia, então, o transporte 

modal sobre pneus era o caminho. De acordo com o a Proposta de Le Corbusier, em 

1929 procurava-se a descentralização das atividades urbanas mantendo o centro 

histórico como foco e se utilizava a geografia do território como partida dessa ação, 

tendo por base a existência indispensável do automóvel como meio de deslocamento 

sobre a cidade.  

  

 No período de 1938 a 1945, o centro da Cidade de São Paulo passou por 

uma verdadeira revolução, sob o comando de Prestes Maia. Da noite para o dia 

sumiam casas, igrejas coloniais, praças, edifícios e ruas, e nasciam grandes avenidas 

como a Ipiranga e a São Luís. Fazendeiros deixavam seus casarões nos bairros de 

Higienópolis, Campos Elíseos e Pacaembu, para fugir do fluxo intenso de pessoas e 

da poeira indo para suas fazendas no interior do Estado. No final da década de 1930, 

a cidade já era o maior centro industrial da América Latina, com 4000 indústrias e uma 

população de 1,4 milhões de habitantes, e via circular pelas suas estreitas ruas mais 

de 500 bondes e 30.000 veículos automotores.   
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 O modelo de Prestes Maia se opunha a qualquer obstáculo ao crescimento 

urbano, e, com o surgimento das novas avenidas tornou-se possível os ônibus 

chegarem aos bairros periféricos com maior agilidade que os trilhos, já que estes 

possuem estruturas fixas. Esta substituição parecia uma boa alternativa considerando 

que os ônibus são mais flexíveis ao contrário dos bondes e trens cujo raio de influência 

era limitado pela distância entre as estações. Essa nova configuração acelerou a 

dispersão demográfica para outras áreas do município até então desabitadas o que 

aumentava a demanda por transporte público, por outro lado trazia a solução para a 

crise de moradia para os vendedores de imóveis evitando a desvalorização das 

regiões centrais com a construção de loteamentos nas periferias.    

  

 Para o Prof. Dr. e arquiteto da prefeitura de São Paulo Alexandre Delijaicov 

em sua exposição no documentário “Entre rios” (2009) dirigido por Caio Silva Ferraz, 

um erro de Prestes Maia atinge até hoje a mobilidade urbana, foi o de sonegar ou 

pular as etapas hidroviária e ferroviária no plano radial concêntrico. Os demais países 

com este modelo demonstrado na figura 8, tinham no entorno do anel rodoviário, um 

anel hidroviário e um anel ferroviário que possibilitavam alternativas de locomoção, 

assim, haveria uma distribuição dos usos eliminando a dependência de um único meio 

de locomoção, porém, Prestes Maia para atender interesses das indústrias pretendia 

que não houvesse competição entre embarcações trens e automóveis. 

  

 Em 1939, o Prefeito Prestes, disposto a planejar de vez os transportes 

públicos, criou a Comissão de Estudo de Transporte Coletivo, que apresentou seu 

relatório final, após minucioso estudo, em 1941. A proposta básica era a constituição 

de uma empresa de economia mista detentora de todos os modos de transporte da 

cidade, incluindo uma possível rede metroviária.  Havia grande dificuldade de elaborar 

tal sistema devido a dependência de equipamentos externos em plena 2ª Guerra 

Mundial, somente dois anos após o fim da guerra, em 1947 nasceu a CMTC 

(Companhia Municipal de Transportes Coletivos) que foi criada sob o Decreto-Lei 

Municipal número 365 de 10 de outubro de 1946, uma empresa de prestação de 

serviços de transporte no prazo de 30 anos.  
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 A CMTC assumiria a responsabilidade dos serviços de transportes 

coletivos no município, dando início à nova era da administração pública, onde Estado 

passa a ser o grande provedor dos serviços urbanos, ou seja, deteve o monopólio do 

atendimento de todas as demandas nos serviços de luz, água, telefone, gás e dos 

transportes coletivos, além de correios e telégrafos que para Jacobs (2000) é um erro, 

pois a cidade deve oferecer multiplicidade de escolhas para ter sucesso, nesse caso 

o controle do Estado sobre o transporte público não parece ser a melhor alternativa.   

O aumento da demanda e os problemas de importação contribuíram para um aumento 

nos custos, um ônibus que custava três mil cruzeiros teve aumento de 66,66% 

passando para cinco mil em apenas cinco anos.  São Paulo continuava a crescer em 

economia e quantidade de habitantes, no entanto surgia um contraste: Ao mesmo 

tempo em que a mão de obra para movimentar a máquina paulistana aumentava, essa 

mesma mão de obra se concentrava cada vez mais nas periferias.  

  

 Cabe analisar que não seria possível garantir as mesmas condições 

simultaneamente em toda a cidade, os pontos beneficiados com infraestrutura foram 

os mesmos que eram importantes durante o período do café, e foram aos poucos 

sendo equipados. As outras partes da cidade sem investimentos eram desabitadas e 

a rápida expansão urbana não permitia que os melhoramentos acompanhassem o 

ritmo do crescimento urbano.  

    

 O controle do Estado no transporte coletivo não permitiu um avanço de 

áreas a serem beneficiadas por pelo menos dois fatores: o Estado assume uma série 

de responsabilidades sem os mecanismos e recursos para atender a todas as 

demandas e a qualidade de um serviço prestado está relacionada à competição 

buscando favorecer o consumidor de um determinado bem ou serviço. O monopólio 

caminha na direção oposta, os serviços têm uma má qualidade e os preços tornam-

se abusivos uma vez que o consumidor não tem alternativas. Com o controle estatal 

nos transportes públicos a sociedade foi golpeada por um aumento no preço das 

passagens. Em apenas um mês após ter assumido os serviços, no dia primeiro de 

agosto de 1947, as tarifas dos ônibus e bondes tiveram um aumento de 150% de 200 

réis para 500 réis o que desencadeou uma onda de manifestações populares com 

violentos quebra-quebras. A luta, (1952) mostra que os ônibus não eram suficientes, 
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pois a oferta não acompanhava o ritmo vertiginoso da dinâmica urbana. A CMTC 

tentou de todas as formas sanar o problema de locomoção e em cinco anos aumentou 

em 100% sua frota. Os bondes dividindo espaço com os ônibus transportavam em 

média 1,5 milhões de passageiros e em 1952, 2 milhões por dia. Desse modo seria 

importante ampliar o acesso de linhas férreas na cidade, visto que os ônibus sozinhos 

não conseguiriam suprir a demanda diária.  

  

 Para não faltar peças, as oficinas da CMTC funcionavam dia e noite para 

não deixarem ônibus fora de circulação. O bonde ainda tinha sua importância, era o 

transporte mais usado da cidade por ser mais barato, os ônibus transportavam em 

1947, cerca de 35% da população e os 65% restantes cabiam ainda aos bondes e 

lotações. Embora esse ainda fosse o meio de transporte mais importante na 

locomoção pela cidade, os bairros mais distantes dependiam cada vez mais dos 

ônibus. Conforme Stiel (1978) a indignação em relação ao aumento no valor das 

passagens era o péssimo estado de conservação, situação a qual tornava o aumento 

das tarifas ainda mais injusto. Para os usuários, entretanto, o pior era a ausência de 

qualquer meio de transporte em vários bairros da cidade. Isso era sentido como um 

claro desrespeito, conforme nos depoimentos:  

  
  

Que se aumentem os ônibus dentro de uma base razoável, mas que se 
poupem os que se servem dos bondes, que não podem arcar com o aumento 
de 150% resolvido pelos gabinetes [...] os que se servem dos bondes é por 
não poderem usar outra condução melhor e mais rápida, como mais segura, 
e precisam se sujeitar aos rigores de uma viagem de bonde. Seus recursos 
não dão para tomar um ônibus ou lotação. Tem que ser no bonde mesmo, ou 
então a pé.  
  
Caso as autoridades competentes não tomem as devidas providências contra 
esse tubarão, procuraremos remediar a situação a nosso modo. 
Positivamente isso é um abuso. Se a CMTC tinha suas razões para elevar o 
preço das passagens, não creio que essa empresa tenha as mesmas 
justificativas, uma vez que, com estas latas velhas, desconfortáveis e 
desmanteladas ela já explorou o povo como quis, e o povo nunca teve direito 
de reclamar. Se reclamava, pelo menos nunca era ouvido. Agora também já 
é demais. (Correio Paulistano, 1.08.47, p.2; e Folha da Manhã, 1.08.47, p.10).  
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2.4. A indústria automobilística   

       

 Nas últimas décadas do século XIX e início do século XX, havia 

predominância do transporte ferroviário para atender as necessidades do modelo 

agroexportador dominante ligando as áreas produtoras aos portos exportadores, 

porém, com o advento da economia urbano industrial agravada pela crise do café, o 

transporte ferroviário entrou em decadência dando lugar a uma rede rodoviária de 

dimensões nacionais. 

 

 A implementação da indústria automobilística no Brasil aconteceu no 

governo de Juscelino Kubitschek (1956-60) com um plano de metas, no qual foi 

anunciado em seu programa de governo, 50 anos de progresso em apenas 5 de 

realizações, que ficou conhecido pelo slogan "Cinquenta anos em cinco”. JK 

estimulava dois setores importantes da economia brasileira: o da energia e o de 

transportes, neste contexto, a indústria automobilística simbolizava o progresso e a 

geração de trabalhos urbanos. As indústrias automobilísticas e as autopeças iniciaram 

suas instalações nos municípios vizinhos de São Paulo conhecidos de forma genérica 

como região do ABCD paulista ou simplesmente ABC: Santo André, São Bernardo do 

Campo, São Caetano do Sul e Diadema que se tornaram municípios tipicamente 

industriais como observou (ALMEIDA, 2008, p. 220): “Nos anos próximos e anteriores 

a 1956, o ABC paulista já havia se confirmado como centro essencialmente 

industrial...”. Apesar de o Plano de Avenidas de Prestes Maia ser de 1935, Cordeiro 

(1989) diz que somente; 

 

A partir da década de 50, o sistema rodoviário passa a dominar em todos os 
níveis, ampliando-se as redes urbana e intermunicipal. Crescem os subúrbios 
dos loteamentos periféricos, sobretudo no município de São Paulo. Também 
aí, “bairros jardins” são criados para atender as exigências da nova burguesia 
industrial”. (CORDEIRO, 1989, p. 101).    
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 Em função da predominância do transporte rodoviário, houve novamente 

um ordenamento urbano para os deslocamentos, São Paulo deveria ser “a Chicago 

da América Latina” tendo o estilo de vida americano (American way of life) como 

referência de organização social, ou seja, além de um aspecto cultural o carro tornou-

se característica de uma identidade social e econômica.  

  

 São Paulo, por conta da prosperidade econômica e importância diante do 

mundo dependia agora de rapidez e facilidade de comunicação para ampliar suas 

relações comerciais. Em meados dos anos 50, por conta das indústrias 

automobilísticas, chegavam na cidade outras atividades de diversos setores; houve 

crescimento nos mercados de ferro, aço, vidros, tecidos couros, algodão e outras 

matérias primas para a produção dos carros. Além dos recursos naturais, a indústria 

agora necessitava de mão de obra qualificada, pois algumas peças eram feitas sob 

medida com equipamentos específicos e controle de qualidade além dos testes para 

avaliar o produto oferecido. Eliminar o uso de trens e bondes estava evidente. 

    

  Os bondes, como dizia Noel Rosa em sua canção “São coisas nossas”: 

parece uma carroça, coisa nossa, muito nossa, os bondes agora eram símbolo do 

atraso; “E lá estava o almofadinha galante, andando de bonde enquanto outros países 

já tinham entrado na era automobilística”. De um dia para o outro (1964).  Fica 

evidente a necessidade e o incentivo ao uso dos carros, carregado também de uma 

visão progressista, característica daquele período. O automóvel era agora, sem 

dúvidas, orgulho de progresso nacional e a indústria meio de caminhar para o 

desenvolvimento econômico. A aquisição do transporte individual era uma 

necessidade social principalmente no que tange ao conforto durante a locomoção. Até 

então, os veículos em circulação eram importados o que os tornava acessível para 

poucas pessoas e a reposição de peças demasiadamente demorada por conta das 

importações, e, com a indústria nacional “a transformação foi empolgante e repentina, 

como quem passa do preto e branco ao colorido. O brasileiro passou de um dia para 

o outro a fabricar os seus automóveis” (DE UM DIA PARA O OUTRO, 1964). Depois 

de rígidos testes, o primeiro carro nacional, para chegar ao público, enfrentou dois 

anos e 500 mil quilômetros em testes para ser adaptado às estradas brasileiras; Como 

nasceu o primeiro carro brasileiro, (1962). 
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 De um dia para outro, o automóvel deixava de ser um luxo para ser um 

meio de conforto livrando as pessoas dos males do transporte coletivo, os impostos 

arrecadados permitiram por sua vez a abertura de novas estradas integrando ainda 

mais cidades e estados, resolvendo de certo modo o problema da distância em um 

país com dimensões continentais.  

  

 Pode-se dizer que a produção nacional foi impulsionada não somente pelo 

plano de governo de JK, mas, a II Guerra Mundial deixou os países industrializados 

arrasados na esfera econômica, como também houve grande redução das 

importações brasileiras, com isso, São Paulo agora tinha todos os mecanismos 

necessários para uma produção interna: capital acumulado, mão de obra com 

conhecimento industrial, território para as instalações e matéria prima disponível.   

  

 Como nasceu o primeiro carro brasileiro (1962) acrescenta a necessidade 

de se livrar do transporte coletivo, é enfatizado que a cidade desperdiça energia 

produtiva. Além da demora, era necessário correr para conseguir seu lugar no 

transporte e as filas de ônibus eram desesperadoras. Os atrasos no trabalho 

tornavam-se constantes deixando explícito que o problema dos transportes, além da 

questão produtiva, é um problema humano e social. A baixa produtividade, 

certamente, deve-se às péssimas condições de locomoção dos empregados das 

indústrias, o que legitimava ainda mais a necessidade do salto para o uso do 

transporte individual no qual, além da qualidade de vida, o trabalhador poderia 

aproveitar os tempos de ócio com a família livre da disponibilidade de horários de 

funcionamento do transporte coletivo.  

    

  A cidade precisava não só adequar-se à economia urbana, mas criar postos 

de trabalho superando o setor primário da economia, o que justificou a importância do 

setor automotivo pois, com uma produção brasileira, a mão de obra e consumo 

passavam a ser internos e ainda, em cada milhão de cruzeiros faturados, acima de 

30%, eram convertidos em impostos, movimentando a economia e produzindo 

riquezas.  
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 As indústrias automobilísticas pioneiras do país foram a Volkswagen, Willis 

e Mercedes Benz instaladas em São Bernardo do Campo. O município, que era 

cortado pela Rodovia Anchieta tinha uma posição estratégica, na figura 9, é possível 

verificar o trajeto da Rodovia Anchieta começando em São Caetano do Sul, passando 

por São Bernardo do Campo até o município do Guarujá, onde está localizado o Porto 

de Santos. 

 

 

Figura 9 – Trajeto São Caetano do Sul – Porto de Santos  

 

  

  
     Fonte: Maps, 2015.  
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 No aceleradíssimo crescimento da cidade, todas as iniciativas e todas as 

pessoas dependiam dos transportes sobre rodas, que contribuiu inclusive para 

acelerar a produção agrícola, uma vez que houve aumento na demanda e escoamento 

produtivo. Seguindo padrões suecos da SCÂNIA, o Brasil desenvolveu a produção 

dos veículos de grande porte, nesse momento, a superação econômica precisaria 

seguir o trinômio: estrada, produção e transporte. “Vamos ampliando as frentes 

econômicas da libertação, o resto é literatura”; (O CAMINHO DO PROGRESSO, 

1965).  

 

 Fica evidente que a ideia, nesse momento, era abrir espaço para os 

automóveis, assim atender o interesse das indústrias automobilísticas instaladas em 

meados da década de 1950, com isso a inserção dos veículos no cotidiano do 

paulistano foi carregada de sentidos e significados para a economia e a sociedade. 

Na esfera econômica o trabalho nas indústrias automotivas empregava inúmeras 

pessoas em São Paulo garantindo uma vida melhor para sua família, para a elite da 

sociedade, significava o status em possuir seu próprio meio de transporte.  

  

 Por conta das distâncias entre trabalho e moradia, os trabalhadores na 

década de 1950 não queriam mais continuar convivendo com a precariedade do 

transporte coletivo, o trajeto era enfadonho e demorado, além disso, os países 

europeus desenvolvidos e os EUA já estavam em meio ao que chamamos de II 

Revolução Industrial, caracterizada, sobretudo, pela siderurgia e indústria automotiva. 

São Paulo, a cidade que agora era um modelo para o desenvolvimento, não podia 

ficar para trás.  

 

  A integração do mercado nacional avançou durante a década de 1960, no 

entanto, a partir de 1970, devido a política de incentivos regionais houve grande 

estímulo para a migração de capitais das regiões desenvolvidas, principalmente para 

o Norte e o Nordeste. Esta política de desenvolvimento regional fez parte do plano de 

governo militar iniciado no Brasil em meados de 1964, que em 1970, uma das 

características na esfera econômica, era fomentar o crescimento industrial do Brasil 

por meio de uma forte política econômica de desconcentração industrial, 

principalmente de São Paulo para o restante do país.  
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 A complexidade da organização econômica contribuiu para a expansão de 

serviços administrativos e financeiros bem como o crescimento dos investimentos 

imateriais, estes, foram intensificados a partir da década de 1980. Os setores como o 

comércio e a prestação de serviços tornaram o transporte rodoviário ainda mais 

intenso.   

 

 Organismos institucionais do Governo Federal contribuíram para que esse 

processo ocorresse: o Conselho Nacional de Planejamento Urbano (CNPU), o 

Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI) e o Conselho de Desenvolvimento 

Econômico (CDE), restringiram a concessão de incentivo às indústrias que pretendiam 

se instalar na Região Metropolitana de São Paulo. Para Sobral (1996), a busca por 

locais que ofereciam vantagens tributárias para a alocação da empresa e com menos 

restrições ambientais também foram propulsoras à dispersão industrial. Tais medidas 

reduziram a participação de São Paulo no setor produtivo, porém, mesmo com a 

desconcentração industrial, não houve redução significativa do PIB no setor terciário, 

fator que favoreceu os circuitos locais de comércio e de transportes. A predominância 

do setor terciário influenciou também a dinâmica populacional, de acordo com 

Chesnais (1996), trouxe alterações sociodemográficas, aumentando a participação 

feminina ativa no mercado de trabalho e o envelhecimento da população que 

demandam serviços pessoais. Durante a década de 1980, a elevação dos preços dos 

automóveis contribuíra para a redução da produtividade no setor, dado o monopólio 

com incentivo do Estado, denominado por Lomborg (2008) de crony capitalism 

(capitalismo de amizade) pode se verificar que: 

 
A indústria automobilística brasileira ficou estagnada nos anos 80, após a 
euforia de seu desenvolvimento ao longo das duas décadas anteriores. O 
fechamento do mercado para a importação nos anos 80, tendo em vista o 
desenvolvimento autônomo da indústria nacional, criou uma situação 
especial no país. As indústrias automobilísticas, em particular as quatro 
gigantes – as americanas General Motors e Ford, a alemã Volkswagen e a 
italiana Fiat –, dominavam o setor e estavam protegidas pela reserva de 
mercado, que, assim, afastou a concorrência. Com isso, elas praticavam 
preços abusivos, oligopolizavam o mercado e não investiam em tecnologia.  
(SILVA, 2003, P. 60).  
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 Somente na década de 1990, a indústria automotiva voltou a crescer com 

a reforma neoliberal e estabilidade econômica permitindo a ampliação da 

concorrência internacional aumentando a produtividade, competitividade e consumo. 

Com a redução das tarifas de importação, além da reabertura do mercado para a 

importação de carros, houve estímulo para outras montadoras se instalarem no Brasil 

de modo que entre 1996-97 o governo federal isentou em dois bilhões de dólares as 

montadores e autopeças. O capital estrangeiro do setor automobilístico foi introduzido 

no Brasil não apenas para investir em novas fábricas e produtos, mas também para 

comprar as empresas nacionais de autopeças que não conseguiam resistir à 

reestruturação do setor. A força produtiva também foi um grande atrativo para a 

dispersão das indústrias neste período. 

 

É importante salientar ainda que o preço da força de trabalho no Brasil tornou 
o país muito atraente para as montadoras. O trabalhador da região do ABC 
já oferecia uma força de trabalho com remuneração até quatro vezes mais 
baixa que a de trabalhadores europeus-ocidentais, estadunidenses e 
canadenses. (SILVA 2003, p. 64).  
 

 

 A desconcentração industrial nesse contexto aumentou ainda mais o 

interesse das montadoras devido à disparidade salarial em outras regiões do país. De 

acordo com Botelho (2000, p. 85), a renda mensal de um metalúrgico do ABC paulista 

é de 1.500 reais; em Betim (MG), 800 reais; e em Resende (RJ) é de 400 reais. Com 

o Plano Real e a queda da inflação em 1994, muitos projetos industriais no setor 

automotivo foram negociados e o país se apresentou, em termos estratégicos, como 

um mercado em potencial e de grande interesse externo. Para Rattner (2000), desde 

1994 o Brasil se tornou um dos mais importantes alvos dos investimentos diretos 

estrangeiros em todo o mundo.  

 

 A estabilização da economia influenciou a abertura de setores econômicos 

essenciais, e a consolidação do Mercosul, um dos principais fatores do crescimento 

dos investimentos diretos externos (IDE) no Brasil, teve na indústria automobilística 

um de seus principais receptores.   
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 Na década de 1990, o toyotismo começou a ser adotado na indústria 

automobilística brasileira alterando o meio de produção. Esse paradigma 

organizacional veio acompanhado de novas tecnologias, com isso, o uso da robótica 

substituiu uma parte do trabalho manufaturado levando a uma grande dispensa de 

força de trabalho provocando demissões em massa.  

 

 Com o advento da Internet no Brasil em meados dos anos de 1990, 

ampliou-se ainda mais a prestação de serviços demandando grande necessidade da 

circulação rodoviária na cidade, no entanto, assim como no período industrial, os 

pontos de trabalhos fixos de escritórios comerciais com maiores ganhos para o 

trabalhador continuam concentrados na região central. Houve uma migração parcial 

para o Bairro do Brooklin na Av. Eng. Luís Carlos Berrini a qual foi projetada no final 

da década de 1970 como alternativa para o setor empresarial por causa dos altos 

preços de aluguéis nas proximidades da Av. Paulista. A especulação imobiliária, 

nesse sentido, pode ser um dos fatores para a migração do setor de serviços e 

também para a expansão das moradias em bairros localizados nas periferias, 

moradias cada vez mais distantes do centro, tornando mais longos os deslocamentos 

para os ambientes de trabalhos, universidades e centros de formação, como na 

descrição da pesquisa sobre origem/destino do metrô: 

 
 
Enquanto a população cresce na periferia, a oferta de emprego cresce no 
centro. O fenômeno não é novo, mas a mais recente pesquisa 
Origem/Destino do Metrô, divulgada ontem, mostra que ele se intensificou na 
última década. Com isso, os deslocamentos ficaram ainda mais demorados 
em média, 71 minutos por trajeto no transporte coletivo, 13% a mais do que 
em 1997-, o que prejudicou ainda mais o trânsito. Essa tendência de 
centralizar o emprego e afastar a população reforça a necessidade de 
aumentar a oferta de transporte de massa - mais ônibus, mais metrô, mais 
trens, etc.- para viagens longas, o que, para especialistas, é a principal causa 
de congestionamentos e queda da qualidade de vida.  
(FOLHA DE SÃO PAULO, 2009). 

  

 

 A consequência negativa desse processo está no fluxo origem/destino pois, 

durante o dia as periferias se esvaziam em direção ao centro e a noite o processo é 

inverso.  Para o diretor de planejamento da expansão do Metrô Marcos Kassab, em 

entrevista concedida à Folha de São Paulo em 2009, embora o objetivo do plano de 

expansão seja conciliar o desenvolvimento urbano nos locais onde as pessoas moram 
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com a chegada do transporte de massa a regiões extremas, a prioridade imediata é 

atender à demanda atual.  

  

 “A política de desenvolvimento do transporte não pode ficar a reboque do 

modo como a cidade se desenvolve. Se você só facilita o acesso à periferia, estimula 

que as pessoas morem cada vez mais longe", diz o professor da Unicamp Carlos 

Alberto Bandeira Guimarães em entrevista à Folha de São Paulo. "A solução é levar 

emprego para a periferia e trazer gente para morar no centro. Para o urbanista 

Candido Malta o que foi feito nesse sentido não surtiu efeito algum". Malta foi autor de 

uma tese de doutorado de 1973 que sugere o estímulo ao adensamento populacional 

das regiões próximas às linhas de trem como melhor política para o desenvolvimento 

da cidade.      

 
Se tivesse sido feito o adensamento nos eixos das linhas de trem como sugeri 
em 1973, não teríamos tantos congestionamentos e os deslocamentos 
seriam menores." Ele diz que levar a população para morar perto das linhas 
de trem é uma boa opção, porque é mais barato fazer metrô nessas regiões. 
E ainda é possível fazer isso6  
 
 
 

 Atualmente, o transporte coletivo enfrenta problemas semelhantes 

reclamados em 1947, a malha ferroviária teve poucos avanços, predominam os 

transportes sobre rodas e a qualidade do transporte coletivo vinculada aos preços das 

passagens gerou uma série de manifestações em 2013:  

  
 
Desde o início do mês de junho de 2013, protestos contra o aumento dos 
preços do transporte público em São Paulo passaram a tomar importantes 
ruas da capital paulista. Indignadas com o acréscimo de R$ 0,20 ao preço da 
passagem de ônibus e metrô, milhares de pessoas se organizaram pela 
internet e ocuparam a cidade. Dessa vez, de forma real. No entanto, além 
dos centavos de aumento — que, como indicam especialistas fazem muita 
diferença para a grande maioria da população outras insatisfações da 
sociedade vêm à tona. (R7, 2013).  
 

  

 

                                                           

6 (FOLHA DE SÃO PAULO): Expansão da periferia amplia tempo de locomoção. São Paulo, 2009.  

 



48 

 

 Para muitos especialistas em planejamento urbano, entre eles Glaeser 

(2011), é mais viável manter o transporte rodoviário e evitar os investimentos em 

linhas férreas, pois têm um custo elevado e são obras fixas. Ainda assim ter 

abandonado esses investimentos não foi a melhor alternativa, pois as grandes cidades 

do mundo, apesar de terem adotado um modelo rodoviário, primeiramente tiveram 

uma expansão das linhas férreas de trens e metrôs às quais continuam em 

funcionamento atendendo muitas pessoas durante o dia, ou seja, a proposta de 

Jacobs (2000) indicando que a multiplicidade de escolhas é o motor que faz a cidade 

se movimentar, se mostrou na prática, São Paulo ficou para trás nas múltiplas opções 

tendo um dos menores investimentos na composição metroviária como mostra a 

tabela 3.  

 

 Para Santos (2009), o transporte individual é necessário, pois somente o 

coletivo, não tem a infraestrutura para comportar todos, o que faz necessário planejar 

as formas para o deslocamento de todos. Na compreensão de linhas férreas em São 

Paulo fazemos a distinção entre Metrô e trens da Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM) o que não acontece em outros países, ainda assim ao 

estabelecer uma relação de proporção entre a quantidade de ambas e a demanda 

existente esse número é baixo, pois o metrô proposto no Plano Urbanístico Básico de 

1968, idealizado com uma abrangência de 650 km de construção não aconteceu 

devido ao elevado preço de 110 milhões de dólares por quilômetro, Sobral (1996).

  

  

Tabela 3 - Extensão do metrô em quilômetros - 2011  

 

 

 
Fonte: Duarte, 2011. 
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 Na tabela 4, é possível observar o aumento da frota de veículos na cidade entre 

1980 - 2010, no entanto, em maio de 2015 a frota da capital paulista ultrapassou a marca 

de 7,5 milhões de veículos registrados, com base no número de novos emplacamentos 

diários feitos pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), fechou em 7,98 milhões 

de veículos. A pesquisa realizada por Márcio Pinho aponta que, 

 

O avanço da frota ao longo dos anos tem impacto direto em problemas como 
congestionamentos e acidentes. Também em uma comparação com 2011, o 
trânsito no horário de pico foi nos primeiros quatro meses de 2015, 14% maior do 
que o verificado há quatro anos, chegando a picos de 109 km de lentidão, (PINHO, 
2015, p. 1). 

 

Tabela 4 - Frota de veículos em são Paulo por ano – 1980 – 2010 

 

                                                ANO                     FROTA DE VEÍCULOS 

 

                                       

 

 

 

 

 

                               Fonte: Pinho, 2015, p. 1. 

  

 O Estado, ao se modernizar, vê-se obrigado a melhorar a rede de 

transportes por causa das exigências da população, consequentemente, uma 

mudança estrutural, assim, Santos (1990, p.11) entende a respeito das cidades que 

“elas trabalham em compasso com o ritmo do mundo, na medida em que a realidade 

da globalização se impõe sobre o processo secular de internacionalização. Desse 

modo, essas metrópoles funcionam e evoluem segundo parâmetros globais”.  No caso 

brasileiro, o estado de São Paulo hoje detém cerca de 40% da frota automotiva do 

país (CETESB, 2013), fator responsável pela atenção com a poluição e o clima 

urbano.  

 

1980 1.604.135 

1991 3.614.769 

2000 5.128.234 

2001 5.318.888 

2002 5.491.811 

2003 5.649.318 

2004 5.807.160 

2010 6.954.750 
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Capítulo 3 – Os veículos, a poluição e o clima urbano 

 

3.1 A poluição atmosférica nas áreas urbanas  

 

.  A emissão de poluentes na atmosfera não é um fenômeno contemporâneo, 

registros históricos apontam que materiais lançados na atmosfera eram um fator de 

preocupação muito antes da era industrial. A poluição atmosférica pelo chumbo já 

existia há 6000 anos. Em 500 a. C., o teor de chumbo na Groelândia era quatro vezes 

maior do que antes das civilizações europeias começarem a fundir metais. Segundo 

Lomborg (2002, p. 195), “na Roma antiga, o estadista Sêneca7 queixou-se do fedor, 

fuligem e ar pesado”. Em 1257, a rainha da Inglaterra, em visita a Nottingham, achou 

tão desagradável o forte cheiro da fumaça resultante do carvão que deixou a cidade 

temendo pela própria vida. 

 Agravando-se os problemas com o ar de Londres, em 1285 o rei Eduardo I 

criou a primeira comissão de poluição atmosférica do mundo, proibindo 22 anos 

depois, a queima de carvão, no entanto, essa proibição não surtiu efeito, Brimblecomb 

(2011). O smog8 londrino, como ficou conhecido, é causado não só pela fumaça, mas 

também por condições atmosféricas, sobretudo no inverno, como observou Lomborg 

(2002): 

Devido à fumaça, o ar da cidade, em especial na época do inverno, torna-se 
mui insalubre, pois quando não venta, especialmente quando faz muito frio, 
a cidade é coberta por uma espessa nuvem, que a força do sol no inverno 
não consegue dispersar, fazendo os habitantes sofrerem sob um frio de 
rachar, totalmente privados do calor e conforto do dia. Mas para quem está a 
apenas uma milha da cidade, o ar é puro, claro e saudável, e o sol 
reconfortante (LOMBORG, 2010, P. 196). 

 

 

 

 

                                                           

7 Sêneca foi um advogado, escritor e um grande intelectual do Império Romano, nasceu na Espanha 
em Córdova no ano 4 a. C. e viveu em Roma na Itália onde faleceu no ano 65 d. C. 
 
8 Smog, em termos genéricos é um nevoeiro contaminado por fumaças. O termo resulta da junção das 
palavras da língua inglesa "smoke" (fumaça) e "fog" (nevoeiro). 
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 Os níveis de poluição em Londres eram tão elevados que o poeta Percy 

Bysshe Shelley escreveu: “O inferno deve ser como Londres, uma cidade esfumaçada 

e populosa”. (MILLER, 2004, p. 466). Esta cidade inglesa, sem dúvidas, pode ser um 

dos maiores exemplos urbanos que mais enfrentaram problemas causados por 

poluentes gerados pela queima de carvão que se agravou durante o século XVIII na 

Primeira Revolução Industrial. O episódio mais famoso de poluição atmosférica 

segundo Bell (2004) ocorreu em Londres, Inglaterra, em 5 de dezembro de 1952, uma 

terça-feira. Relatórios médicos, nas semanas seguintes, estimaram que até 08 de 

dezembro de 4.000 pessoas morreram prematuramente e 100.000 adoeceram em 

decorrência dos efeitos da poluição atmosférica e pesquisas mais recentes sugerem 

que o número total de vítimas mortais foi consideravelmente maior, em cerca de 

12.000. 

 Diversos estudos apontam para uma maior preocupação sobre as 

emissões de gases na atmosfera e suas consequências ao ambiente, ao clima e 

também à saúde humana. A poluição é um problema ambiental que vem se agravando 

nos grandes centros urbanos destacando-se atualmente nos países em 

desenvolvimento, algo de se chamar a atenção, considerando que nestes países 

estão concentradas as maiores densidades demográficas, em especial China e Índia. 

No Brasil, os veículos automotivos são um dos grandes responsáveis pela 

concentração de poluentes. Os problemas de saúde causados pela poluição do ar em 

grandes cidades variam desde irritação nos olhos a problemas respiratórios, causando 

custos diretos e indiretos para a sociedade. Para Chiquetto e Galvani (2005), o ônus 

social em relação aos poluentes está associado a instalação de indústrias. Os 

poluentes, no caso brasileiro, chamam a atenção em especial a partir da década de 

1960 quando a industrialização se expandia no país, assim observa-se que; 

 
A poluição do ar dos grandes centros urbanos começa a ser um problema no 
século XX, por volta da década de 50. Nos países industrializados, antes 
mesmo disso já havia ocorrido acidentes (como na Bélgica em 1930), mas no 
caso dos países em desenvolvimento, a situação só se agrava por volta da 
década de 60. O Brasil foi um exemplo típico deste caso; onde o crescimento 
da economia por vezes se impunha às ações de restrição, redução ou 
encarecimento das atividades produtivas e poluidoras (CHIQUETTO e 
GALVANI, 2005, p. 4735).  
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3.2 A preocupação ambiental 

 

 O Clube de Roma foi uma organização fundada em 1968 com a proposta 

de discutir os dilemas atuais e futuros do homem. Em 1972, a organização divulgou 

um estudo pessimista sobre os limites do crescimento que apontou a maioria dos 

problemas ligados ao meio ambiente sendo de natureza global, VECCHIA, (2010). A 

fim de legitimar as dúvidas decorrentes das discussões entre os membros do clube, 

uma equipe do Massachusetts Institute of Technology (MIT) em Cambridge nos EUA, 

foi contratada pelo Clube de Roma e usou os modelos matemáticos. A partir dos 

resultados, sugeriu-se que a Terra não teria a capacidade de atender a todas as 

demandas dado o crescimento econômico e a pressão sobre os recursos naturais. O 

relatório ficou conhecido como “Os limites do crescimento”, a partir deste, foi proposto 

então um crescimento zero para a sociedade humana a fim de evitar a elevação da 

taxa de mortalidade e a redução da produção de alimentos. 

 

 Em 1972, o primeiro passo foi dado para a criação de regras para o meio 

ambiente com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada 

em Estocolmo, Suécia e secretariada pelo canadense Maurice Strong, um dos 

maiores idealistas na liderança ambiental global. Houve um fórum de debates entre 

os países do Norte que propunham a limitação do desenvolvimento econômico dos 

países subdesenvolvidos para preservar os recursos naturais, e os do Sul por sua vez, 

atribuíam aos países desenvolvidos os principais danos à natureza. A conferência não 

só resultou nas bases para o desenvolvimento sustentável como também foram 

discutidos temas incluindo a catástrofe africana representada pela grande seca do 

Sahel9. No ano de 1977, aconteceu a primeira conferência internacional sobre 

Desertificação, em Nairóbi, Quênia no qual foi proposto um plano mundial de ação e 

combate à desertificação e os decorrentes problemas em áreas situadas nas regiões 

de clima árido, semiárido e sub úmido seco. Em relação ao clima, no ano de 1988 um 

grupo de cientistas reunidos no Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas 

(IPCC), iniciou uma série de pesquisas que estabeleceram parâmetros para as 

                                                           

9 A região do Sahel pode ser geograficamente definida como a faixa de território que separa o Magrebe 
da África subsaariana, ligando a costa atlântica ao Mar Vermelho, e que inclui – total ou parcialmente 
Estados como o Senegal, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigéria, Chade, Sudão, Etiópia, 
Eritreia, Djibuti e Somália. Fonte: (Pinto, 2014, p. 5).  
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emissões de gases na atmosfera, em especial o CO2, que, de acordo com as 

pesquisas, contribuem para o efeito estufa. Os veículos automotores nesse contexto 

são inseridos em uma esfera de preocupação global, mesmo não ocupando o lugar 

de destaque quando comparados a outras atividades como a agricultura e a queimada 

das matas. As pesquisas realizadas culminaram em uma série de reuniões e acordos 

governamentais que se estenderam ao longo da década de 1990. 

  

 No Brasil em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, a cargo novamente de 

Maurice Strong, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (CNUMAD) 

também chamada de cúpula da Terra ou ECO 92 teve a participação de 179 países 

(VECCHIA, 2010). As decisões e acordos internacionais discutidos por quatorze dias 

estão descritos na Resolução 44/228 e na Agenda 21. Em meio aos temas 

relacionados à questão ambiental, foi atribuída aos países desenvolvidos a grande 

responsabilidade em combater a poluição considerando esses países como os 

maiores causadores dos danos ao ambiente. Foi também nesta conferência criada a 

Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, assinada por 155 países, 

com o objetivo de estabilizar os gases do efeito estufa de modo a não interferir no 

sistema climático. 

 

 Durante a ECO 92, ficou estabelecido que os países deveriam inventariar 

suas emissões e criar programas nacionais de controle. Os Estados Unidos, até então 

era o país responsável pela maior quantidade de poluentes originário de fontes 

antropogênicas, 24% das emissões de CO2; esperava-se então na conferência que o 

presidente George Bush incluísse os EUA nas metas de responsabilidade ambiental, 

o que não aconteceu já que as metas não eram de caráter mandatório. Para dar 

sequência aos trabalhos realizados na ECO 92, foi criada também a Conferência das 

Partes (COP), órgão da Convenção-Quadro de das Nações Unidas sobre Mudanças 

do Clima, a qual os países participantes devem reunir-se anualmente. Em 1996, a 

segunda reunião da COP ocorreu em Genebra, Suíça, onde os governantes 

propuseram um protocolo de cumprimento obrigatório para definir políticas e metas 

específicas para controlar a emissão de gases. No ano seguinte no mês de dezembro, 

realizou-se por onze dias no Japão em Quioto a terceira COP voltada à questão 

energética e a poluição gerada pelos combustíveis fósseis. 167 países constituíram o 

documento posteriormente conhecido como Protocolo de Quioto, sendo este 
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considerado o primeiro acordo político mais abrangente a fim de estabelecer limites 

mais rígidos para a emissão de gases. 

  

 O protocolo entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005 após ratificação 

da Rússia, a proposta estabelecida para os países desenvolvidos era alcançar a meta 

de reduzir a quantidade de gases poluentes em pelo menos 5,2% até 2012 em relação 

aos níveis de 1990. Caso os objetivos fossem alcançados, a temperatura global 

poderia reduzir em 0,7 e 1,7°C até 2060.  Pesquisadores do IPCC indicam que o 

Protocolo de Quioto não teve os efeitos esperados no clima e a previsão para a 

década de 2050 é que a redução da temperatura seja de apenas 0,055°C, se todos 

os países honrarem o compromisso firmado, isto, por que houve aumento de 

emissões nos países em desenvolvimento como Brasil, Rússia, Índia e China.  

  

 A maior resistência dos países em desenvolvimento em controlar as 

emissões na atmosfera é a alegação de que devem atingir estágios mais avançados 

no desenvolvimento econômico para proporcionar o bem-estar aos seus cidadãos 

assim como nos países desenvolvidos, além disso, os países em desenvolvimento 

tiveram um aumento das emissões, pois em nome do avanço econômico aceitaram 

que os países desenvolvidos transferissem muitas de suas empresas e assim gerar 

emprego. Para efeito imediato há uma redução das emissões por fontes fixas por parte 

dos países desenvolvidos, o que não ocorre de fato, há apenas uma transferência 

para outro local onde serão produzidas. Essas emissões ocorrem principalmente pela 

queima de combustíveis fósseis e no cenário contemporâneo está longe de acabar: 

“é impossível dizer como poderemos romper nossa dependência do petróleo, do gás 

e do carvão, as três maiores fontes de poluição ambiental” (GIDDENS, 2010 p. 31). 

  

 Em Johanesburgo, na África do Sul, foi realizada no ano de 2002 a cúpula 

mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio + 10); nessa reunião, concluiu-se 

que as políticas ambientais para promoverem o resultado efetivo necessita de um 

envolvimento triplo: Governos, empresas e sociedade civil. A constatação de que as 

metas estabelecidas em 1992 não foram alcançadas e os indicadores ambientais 

pioraram nos dez anos seguintes, evidenciaram que em especial o Brasil, China e 

Índia reduzissem suas emissões de gases na atmosfera, no entanto, a China e a Índia 

alegaram que os danos ambientais, até o presente, eram de responsabilidade dos 
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países desenvolvidos, o Brasil não se contrapôs. Segundo Giddens, (2010, p. 229), “o 

Brasil historicamente é um país mais desenvolvido do que a China ou a Índia. No 

entanto, a cifra atual das emissões, situada em 6,2 toneladas per capita, é inferior à 

que seria de se esperar, graças a reação brasileira após a crise do petróleo de 1970”. 

Leis ambientais e metas para a redução dos poluentes atmosféricos ganharam força, 

além disso, o país investiu no uso do álcool como alternativa ao petróleo. 

 

 

3.2.1 A poluição e o clima urbano 

 

 Embora as emissões antropogênicas na atmosfera e seus impactos sejam 

preocupantes, a ação natural interferiu no passado de modo a trazer alterações no 

clima, podemos verificar o exemplo de Ur, que devido a ação natural teve seu clima 

modificado de forma abrupta interferindo diretamente em sua economia. Localizada 

entre o Bagdá e Golfo Pérsico, Ur foi um santuário da antiga Mesopotâmia, os 

senhores de Ur eram os mais poderosos da terra e seus rivais eram apenas os faraós 

egípcios. Por volta de 6.000 a.C., a abundância de chuvas e cheias tornaram o lugar 

propício à atividade agrícola de modo que Ur se tornou um dos pontos vitais para a 

vida humana. Por volta de 3.800 a.C., o trajeto da monção do Oceano Índico deslocou-

se para sul e o padrão das precipitações mudaram, as chuvas de inverno passaram a 

começar mais tarde e acabar mais cedo obrigando os agricultores a contarem apenas 

com a água do rio para as colheitas. Outro evento em Ur aconteceu por volta de 2.200 

a.C., quando uma erupção vulcânica lançou na atmosfera enormes quantidade de 

cinza fina, os detritos taparam o sol durante meses trazendo um frio fora de estação. 

Este fenômeno levou a economia de Ur à ruína e, segundo Fagan, (2007, p. 30), “Ur 

foi um ponto de viragem na história da Humanidade: a primeira vez que uma cidade 

inteira se desintegrou face a uma catástrofe ambiental”. 

  

 A poluição urbana pode trazer alterações atmosféricas e 

consequentemente para o clima das cidades, sobretudo, pelas concentrações de 

gases por fontes móveis e fixas criadas pelo homem. Para Monteiro e Mendonça 

(2003), a abrangência do sistema climático e do urbano inclui o espaço concreto e 

tridimensional onde há ação da atmosfera e os espaços relativos à compreensão do 

fenômeno urbano, o que irá causar a inter-relação clima-poluição. Os autores definem 
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por Sistema Clima Urbano (SCU) a estrutura natural e o modificado, esta interação 

torna possível sua compreensão e funcionamento. O clima das cidades apresenta 

características peculiares já que nelas estão contidas: Poluição, ilhas de calor e 

inundações do espaço urbano.  

  

 A poluição do ar apresenta uma série de efeitos que Branco e Murgel (1995) 

definem como estéticos, irritantes e tóxicos. O efeito estético é a aparência que 

envolve o ar, geralmente presentes em aerossóis, vapores e fumaça. Os irritantes são 

sentidos no organismo como irritação nos olhos e vias respiratórias, por fim os tóxicos 

são os que podem causar asfixia devido a uma quantidade elevada de um gás que 

substitui o oxigênio, como por exemplo uma quantidade elevada de gás carbônico em 

ambiente fechado, a intoxicação poderá levar a morte. 

  

 Conforme analisou Vecchia (2010), a primeira abordagem científica do 

aumento das temperaturas causados pela ação antropogênica manifestou-se por 

meio de um estudo do oceanógrafo norte-americano Roger Revelle, publicado em 

1957 pelo Scipps Institute of Oceanography, da Califórnia, que advertia sobre o 

acúmulo perigoso de CO2 na atmosfera provocado por atividades industriais e 

agrárias do homem; as consequências poderiam ser indescritíveis para a temperatura 

da Terra, assim sugere-se que há uma interação entre poluição e clima. Fagan (2007) 

atribui às emissões humanas a elevação de 0,4ºC a 0,8° C desde 1900 como 

consequência do uso de combustíveis fósseis. 

  

 Outra grande preocupação se deu com o avanço da industrialização em 

escala global com a prerrogativa de que o padrão energético dos países 

desenvolvidos não seria sustentável se difundidos para outros países cujas emissões 

até então eram baixas. Para Giddens (2010, p. 8), “o objetivo determinado na 

Convenção-Quadro de 1992 era estabilizar a composição atmosférica no nível 

adequado para impedir a interferência antropogênica perigosa no sistema climático”. 

Giddens afirma também que a mudança climática é a dimensão mais urgente, mais 

grave e mais profunda da crise ambiental do século XXI e para atender a meta, os 

padrões produtivos industriais sofreram profundas alterações. Os veículos 

automotores foram cada vez mais estigmatizados pelas emissões na atmosfera 
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poluição urbana e consequentemente um possível proliferador de doenças trazendo 

grande ônus social. 

  

 A poluição urbana é um problema ambiental que vem se agravando em 

diversos países em desenvolvimento. No Brasil, as concentrações de poluentes 

atmosféricos têm crescido rapidamente nas principais regiões urbanas. Esta 

expansão tem ocorrido principalmente devido ao crescente número de veículos 

automotivos em circulação. 

  

 Para a ONU (2007), as emissões de dióxido de carbono (CO2) e o metano 

(CH4) podem ser responsáveis pelas alterações climáticas. Como pode ser observado 

no gráfico 1, o aumento das temperaturas do planeta é vinculado às emissões de CO2, 

resultado de emissões antropogênicas. Para conter os diversos problemas 

relacionados às emissões veiculares, inúmeros países adotaram critérios para 

controlarem a emissão de poluentes, conhecida normalmente como inspeção veicular, 

uma medida para garantir que, o ar das cidades com muitos veículos em circulação, 

seja menos nocivo aos seus cidadãos. 
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Gráfico 1 - Dióxido de Carbono e temperatura 1856 – 2004 - escala global 

      

   
      Fonte: ONU, 2007, p. 32. 

  

 Para Lovelock (2006, p. 169), as emissões de combustíveis fósseis 

somados ao desmatamento e a queima de biomassa correspondem a 49% das 

emissões que contribuem para o aquecimento global - gráfico 2. Desse modo, as 

emissões de CO2, principalmente, precisariam ser reduzidas, para isso, inúmeros 

esforços para implementar limites de emissões nos países industrializados e em 

processo de industrialização têm sido realizados. No caso dos veículos automotores, 

tem sido cogitado, em alguns países, uma mudança no padrão cultural substituindo 

de forma crescente os veículos individuais por transporte coletivo e o incentivo ao uso 

de bicicletas. Nos países com potencial tecnológico, ocorrem alterações nas fontes de 

energia de modo que “Os automóveis poluem muito menos que antes, em parte devido 

a conversores catalíticos, mas também porque os veículos a diesel usam agora óleo 

diesel com baixo teor de enxofre”. (LOMBORG, 2002, p. 203). 
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Gráfico 2 – Contribuição para o aquecimento global 

 

 

 

Fonte: Lovelock, 2007, p.169. 

 

  

 Diante do quadro apresentado, as medidas de restrição à circulação de 

veículos a fim de conter os poluentes e a emissão de gases, possíveis responsáveis 

por alterações climáticas e causadores da poluição, vêm aumentando, no entanto, o 

padrão de restrição não é homogêneo; leva-se em consideração o tempo de vida útil 

da frota em circulação, quantidade de veículos registrados na cidade e padrões de 

emissões específicos. Na América Latina, serão analisadas algumas das grandes 

cidades e seus programas de redução das emissões veiculares. A capital mexicana, 

Cidade do México, Santiago, capital chilena e São Paulo, a cidade brasileira com 

maior quantidade de veículos. 
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3.3 A restrição veicular no México 

 

 O rodízio de veículos no México teve início em 1989 na capital Cidade do 

México, foi criado apenas para ser aplicado no inverno depois do período de chuvas, 

quando as inversões térmicas aumentavam causando grandes concentrações de 

partículas contaminantes no ar, o que levou o governo mexicano a adotar o rodízio 

como um meio de mitigar a poluição. Na Cidade do México, durante décadas, a 

poluição foi um grande problema, que, se agravou na década de 1990. Segundo 

Felício e Onça (2009), a condição natural também é responsável por colocar a Cidade 

do México como a segunda mais poluída do mundo. A sua situação geográfica e a 

presença de dois vulcões ativos dificultam a dispersão dos poluentes e contribuem 

acima das atividades antrópicas locais.  

 Para obter melhores resultados na qualidade do ar, a partir do inverno de 

1990, o sistema de rodízio tornou-se integral, e, entre a população, a medida ficou 

conhecida como “Hoy no Circula”. Em 1992 a qualidade do ar atingiu níveis aceitáveis 

em apenas 11 dias do ano, então, foi implantada uma inspeção veicular para medir e 

controlar os níveis de emissões de cada automóvel. 

 Além da restrição veicular, foram feitos investimentos em um tipo de diesel 

menos poluente e em linhas mais rápidas de ônibus oferecendo alternativas nos 

deslocamentos. Segundo estudo realizado por pesquisadores da Universidade 

Nacional Autônoma do Metropolitana (México), resultados positivos já puderam ser 

observados. Além das medidas mencionadas, a retirada de circulação dos veículos 

fora das especificações contribuíram para a redução de 149.000 de toneladas de 

materiais contaminantes; Álvares, Lara e Moreno, (2010, p.78). 

 Novas estratégias na capital mexicana foram adotadas em julho de 2014, 

dessa vez, a ideia era fomentar a compra de automóveis novos e restringir os carros 

mais antigos reduzindo a permissão de circular. Considerando que os veículos novos 

causam menos danos ambientais em suas emissões, o tempo de vistoria muda. O 

projeto, já em funcionamento, tem como referência o tempo de circulação de cada 

veículo. Carros com até 8 anos de rodagem, obtendo o certificado de revisão, podem 

circular todos os dias. Já veículos de 9 a 15 anos não poderão circular um dia semanal 

e em dois sábados do mês. Para carros com mais de 15 anos, o uso está proibido em 
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todos sábados e mais um dia da semana entre 5h e 22h. O governo estima que 560 

mil veículos deixaram de rodar por causa da medida. Caso a lei seja infringida é 

aplicada uma multa no valor de 1.614,00 pesos mexicanos México, (2014b),    

(equivalente a 276,00 reais). O sistema de rodízio na Cidade do México acontece 

conforme observado na figura 10. 

 

Figura 10 – Restrição veicular Cidade do México – Hoy no circula 

 

 Fonte: México, 2014a, p. 1. 
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3.3.1 A restrição veicular no Chile  

  

 No Chile, a restrição veicular teve início em 1986 em sua capital Santiago, 

cidade que responde pela maior quantidade de veículos em circulação. Embora os 

veículos automotores sejam uma das grandes preocupações do ministério do meio 

ambiente chileno, a concentração de gases e partículas na atmosfera não é causada 

somente por fontes antrópicas. A localização geográfica da capital chilena, assim 

como no México, impede os deslocamentos das massas de ar por conta da estrutura 

física do território e de seus arredores. A cidade está localizada em um vale, 

consequentemente, rodeada por montanhas que compõem a Cordilheira do Andes, 

as quais dificultam a circulação dos ventos, figura 11 agravando a situação, sobretudo, 

no inverno.  

       

Figura 11 – Santiago e cordilheira dos Andes 

  

 Fonte: Dínamo, 2015, p.1. 
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 Com uma população de aproximadamente 6,7 milhões, a região metropolitana 

de Santiago tinha, em 2012, 1,597 milhão de veículos motorizados, sendo 1,076 milhão 

de automóveis. A capital chilena adotou o modelo de circulação de veículos baseado 

no “selo verde”. Entre abril e agosto, a umidade do ar na cidade é mais baixa, logo, os 

carros e outros veículos automotores são proibidos de circular pela cidade, incluindo 

caminhões e ônibus pelas regiões de San Bernardo e Puente Alto em horários diferentes, 

de acordo com sua categoria e número final da placa. Em comparação ao rodízio aplicado 

em São Paulo, a maior diferença está no fato de ser mais abrangente. 

 Antigamente, a maioria dos carros chilenos não possuía catalisador para 

reduzir a toxicidade das emissões de gás de escapamento, após uma reforma 

ambiental, o governo local decidiu beneficiar quem possuía o catalisador e anulou o 

rodízio de seus carros. Em 2008, a medida concretizou-se e a maior parte dos veículos 

estava equipados com o dispositivo. Os veículos com catalisador possuem o selo 

verde e podem rodar todos os dias. Já os automóveis sem o dispositivo não podem 

circular em 2 dias da semana das 7h30h às 21h. Em casos de “emergência ambiental”; 

Cantillo e Ortúzar (2012). Quando a qualidade do ar está muito ruim, a partir de 1 de 

abril de 2015 o rodízio passou a funcionar para 2 finais de placa no dia vigente em 

carros com o selo verde e 4 finais de placas caso não tenham o selo segundo dados 

da UOCT (2015). Em entrevista ao jornal el dínamo o ministro do Meio Ambiente Pablo 

Badenier alertou que no ano de 2015 há grande probabilidade de aumento dos 

problemas de saúde causados pela poluição atmosférica: “es probable que este año 

tengamos uma mayor cantidad de episodios críticos por contaminación del aire, 

porque hoy estamos mitando el contaminante más dañino para la salud de las 

personas”. (DÍNAMO, 2015, p.1) 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

3.3.2 A restrição veicular em São Paulo 

 

 A cidade de São Paulo adotou o rodízio de veículos em 1995 com a 

proposta inicial de reduzir a carga de materiais na atmosfera. Os veículos, de acordo 

com o final da placa e dia da semana, não poderiam circular durante o dia inteiro. Em 

3 de outubro de 1997, foi regulamentada a lei municipal 12.490, com enfoque em 

especial à redução dos congestionamentos nos horários de maior circulação. Com a 

lei em vigor, os horários foram alterados: as restrições ocorrem de segunda à sexta-

feira entre 7h00 e 10h00de acordo com o final da placa e dia da semana (figura 12); 

após esse horário, os veículos podem circular normalmente e, a partir das 17h00 até 

as 20h00, o rodízio entra em vigor novamente para os mesmos finais de placas, ou 

seja, mesmo nos dias de restrição a circulação é permitida das 10h00 às 17h00.  

 

 A lei é válida respeitando a área de abrangência determinada pela 

Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que ficou conhecida como minianel 

viário10, em destaque na figura 13. De acordo com Departamento Nacional de Trânsito 

(DENATRAN), São Paulo tem a maior frota de veículos do país, ainda assim existe 

flexibilidade no funcionamento do rodízio comparado as cidades anteriores 

mencionadas. Em 2014, de 24 de dezembro a 12 de janeiro de 2015, a operação foi 

suspensa em razão da redução do fluxo de veículos comuns nesta época do ano, por 

conta das férias escolares e férias coletivas em diversos setores produtivos (o que 

ocorreu nos anos anteriores, porém existe variação nos dias).  

 

  

 

 

                                                           

10 O Centro Expandido da cidade de São Paulo é uma área da cidade localizada ao redor do centro 
histórico, e delimitada pelo chamado minianel viário, composto pelas marginais Tietê e Pinheiros, mais 
as avenidas Salim Farah Maluf, Afonso d'Escragnolle Taunay, Bandeirantes, Juntas Provisórias, 
Presidente Tancredo Neves, Luís Inácio de Anhaia Melo e o Complexo Viário Maria Maluf. 
Esta região da cidade concentra a maior parte dos serviços, empregos e equipamentos culturais e de 
lazer da cidade assim como a população de maior renda, salvo exceções. Dentro desta área, vigora 
desde 1997, uma restrição municipal à circulação de automóveis em função do número final das placas. 
Conhecida popularmente como "rodízio", esta restrição recebe formalmente o nome de Operação 
Horário de Pico. Desde 2007, as placas de ruas desta região são identificadas por uma tarja horizontal 
na cor cinza. (Fonte: cetsp.com.br) 



65 

 

 Como aponta o art. 2° da lei 12.490 alguns tipos de veículos estão isentos 

do rodízio, são eles: 

I - de transporte coletivo e de lotação devidamente autorizados a prestarem o serviço; 

II - motocicletas e similares; III - táxis, IV - de transporte escolar; V - guinchos;  VI - 

outros, empregados em serviços essenciais e de emergência, conforme definido em 

regulamento. 

 

Figura 12 – Rodízio de veículos em São Paulo 

  

Dia Segunda Terça Quarta Quinta sexta 

Final da 

placa 
1 e 2 3 e 4 5 e 6 7 e 8 9 e 0 

 
 Fonte: Cet, 2015. 
 

Figura 13 – Minianel viário da cidade de São Paulo 

  

 
Fonte: Cet, 2015. 
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3.4 A Poluição atmosférica em São Paulo 

 

 São Paulo situa-se em uma região de transição entre os climas quentes de 

latitudes baixas e os climas mesotérmicos das latitudes médias, consequentemente, 

a cidade está sujeita a um confronto de massas de ar durante todo o ano causando 

influência sobre a distribuição das chuvas e da qualidade do ar na cidade. No período 

de inverno, torna-se frequente a ocorrência de inversões térmicas causadas pela 

advecção e subsidência do ar oriundo do anticiclone subtropical marinho. Nessa 

ocasião, os índices de poluição são mais altos, há também a inversão de natureza 

radiativa em razão do resfriamento noturno e do aquecimento da superfície pelo sol 

durante o dia, e, quanto menor a altura da camada de inversão térmica, mais altas 

serão as concentrações de poluentes. 

  

 As análises sobre a poluição atmosférica na cidade tiveram início em 

1968 com a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), uma 

agência do governo estadual paulista responsável pelo monitoramento e 

gerenciamento da poluição em São Paulo. De acordo com dados da CETESB (2013) 

há registros em jornais da década de 60 e especialmente de 70, de episódios agudos 

de poluição do ar que levaram a população ao pânico devido aos fortes odores, em 

consequência do excesso de poluentes lançados pelas indústrias na atmosfera, 

causando mal-estar e lotando os serviços médicos de emergência, fator que motivou 

ainda na década de 1960 à criação da Comissão Intermunicipal de Controle da 

Poluição das Águas e do Ar.  

 

 Para verificar e medir a qualidade do ar na cidade, redes de medição foram 

espalhadas pelo município, em princípio, eram constituídas por 14 estações instaladas 

em 1972 para a medição dos níveis de dióxido de enxofre (SO2) e fumaça preta. A 

partir de então, os dados sobre a qualidade do ar eram divulgados à população por 

meio de boletins e da imprensa. Após a consolidação dos dados e a implementação 

da lei 997/76, aprovada pelo regulamento 8.468/76, a CETESB aplicou no final da 

década de 1970 um programa para a redução de emissões industriais. Em meados 

dos anos 70, a CETESB detectou altos níveis de monóxido de carbono na região 

central da cidade de São Paulo emitidas pelos veículos movidos a gasolina.  
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 Ainda na metade dessa década, a CETESB passou a desenvolver estudos 

para avaliar as emissões veiculares provenientes da adição de etanol à gasolina, 

verificando que essa mistura de combustíveis contribuía para a diminuição da emissão 

de CO. Em 1981 a CETESB introduziu novas estações de monitoramento automático 

que permitiram avaliar as emissões de SO2, material particulado inalável, 

MP10, ozônio (O3), óxidos de nitrogênio (NO, NO2 e NOX), monóxido de 

carbono (CO) e hidrocarbonetos não metânicos (NMHC). Além disso, tornou-

se possível a obtenção dos parâmetros meteorológicos como a direção e velocidade 

dos ventos, temperatura e umidade do ar. Com a adição do etanol à gasolina, ocorrido 

no início dos anos 80, em substituição ao chumbo tetraetila, os veículos deixaram de 

emitir chumbo na atmosfera da RMSP e, consequentemente, os níveis desse poluente 

na atmosfera, segundo avaliação da CETESB, em 1983, mostraram uma diminuição 

acentuada em comparação com os níveis de 1978. 

 

 Durante os anos 80, a CETESB desenvolveu as bases técnicas que 

culminaram com a Resolução nº 18/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), que estabeleceu o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 

Automotores (PROCONVE). Essas ações resultaram na redução significativa de 

emissão dos poluentes emitidos pelos veículos automotores. No final da década de 

1990, a CETESB, por meio de sua rede de monitoramento da qualidade do ar, 

registrava quedas dos níveis de CO na atmosfera da RMSP. (CETESB, 2014).  

  
 Monteiro e Mendonça (2003) sugerem que o centro da cidade, pelos seus 

atributos de massa de edificações, desenvolvimento vertical, grau de 

impermeabilização, concentração do tráfego de veículos e pessoas, aparelhagem de 

condicionamento interno de ar etc., venha a configurar-se como uma parte importante 

na estrutura do Sistema Clima Urbano (SCU), assim, “aquela porcentagem 

insignificante de gases e impurezas na massa dos componentes básicos do ar, que 

se manifestava com relativa constância na face da Terra, vê-se acentuada a ponto de 

tornar-se perniciosa” (MONTEIRO e MENDONÇA, 2003, p. 49). Em decorrência das 

alterações humanas no ambiente urbano, as condições do ar e temperatura são 

diferentes em relação às que possuem menos edifícios e circulação de veículos, e, 

nesse caso, estado de São Paulo concentra a maior frota de veículos em circulação 

no país. Conforme dados da CETESB (2013); 
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O Estado de São Paulo enfrenta uma situação particularmente preocupante 
por deter cerca de 40% da frota automotiva do país. A frota motorizada no 
Estado de São Paulo, em dezembro de 2013, calculada segundo metodologia 
do inventário estadual explicitada no Relatório de Emissões Veiculares da 
CETESB, é de aproximadamente 14,8 milhões de veículos, sendo 9,8 
milhões de automóveis, 1,9 milhões de comerciais leves, 540 mil ônibus e 
caminhões e 2,6 milhões de motocicletas. A frota da Região Metropolitana de 
São Paulo (RMSP) representa cerca de 7 milhões de veículos. A frota de 
veículos do ciclo Diesel (caminhões, ônibus, microônibus, caminhonetes e 
vans), no Estado de São Paulo, é composta por 885 mil veículos e na RMSP 
por 378 mil veículos. (CETESB, 2013).  

 

  

 Para reduzir as emissões dos transportes automotores e indústrias, 

parques industriais inteiros precisariam ser modificados e também as formas de 

deslocamento na cidade, neste caso, Lino (2009) complementa dizendo que reduzir 

as emissões de carbono significa reduzir a mola propulsora do desenvolvimento de 

modo que; 

 

Isto confere um caráter extremamente intervencionista às medidas 
relacionadas com a poluição atmosférica, pois modificar seu atual quadro 
numa cidade como São Paulo, significaria modificar estas atividades 
humanas, responsáveis por sua produção, bem como as formas como elas 
se organizam.  (CHIQUETTO E GALVANI, 2005, p. 4730). 

 

  

 Segundo Chiquetto e Galvani (2005), os níveis de poluentes superam as 

expectativas da CETESB e esses resultados correspondem à falta de planejamento 

urbano e ambiental trazendo inúmeras consequências danosas à qualidade de vida 

da população e “grande impacto sobre a configuração do clima urbano da cidade - 

vivido cotidianamente por milhões de pessoas”. (CHIQUETTO E GALVANI, 2005 p. 

4731). 
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 A respeito dos veículos automotores, a cidade de São Paulo possui a maior 

frota em circulação do país, o que enfatiza a necessidade de viabilizar estratégias de 

circulação.  

 

A interação da poluição com a atmosfera nos grandes centros 
urbanos pode ser observada através de diversos fenômenos. 
Estes sempre dependem de certas condições ambientais, na 
maioria dos casos, atmosféricas, para sua ocorrência, como 
determinada temperatura e umidade do ar, estabilidade 
atmosférica etc. Por isso, é importante compreender as 
características climáticas de um local, para que se possa 
entender a dinâmica da poluição em sua atmosfera. 
(CHIQUETTO E GALVANI, 2005, p. 4732). 
 

  

 Como já mencionado no capítulo 2, a expansão demográfica para as áreas 

periféricas da cidade deu-se principalmente por conta dos custos dos imóveis nos 

bairros centrais que concentravam as indústrias. Na década de 1970, o adensamento 

urbano e o preço das terras atingiam níveis nunca antes vistos, levando a indústria 

para as regiões mais afastadas da RMSP, do interior do estado ou até mesmo do 

Brasil, em áreas que ofereciam vantagens especiais Langenbuch (1971). 

  

 A desconcentração da indústria acompanhada pelo advento do 3º setor 

intensificou ainda mais a substituição das ferrovias pelas estradas, e, os automóveis 

são hoje as principais fontes móveis emissoras de poluentes da metrópole paulistana. 

Com a migração de parte das indústrias, as fontes fixas apresentaram redução nas 

emissões, porém em contrapartida, as emissões veiculares aumentaram. Com a saída 

de empresas da cidade de São Paulo, agora, muito do que é distribuído na cidade 

precisa ser trazido de cidades vizinhas. Um dos inúmeros exemplos é a Rodovia 

Anhanguera, que em Jundiaí, no Bairro Santa Gertrudes a aproximadamente 70 km 

da cidade de São Paulo estão localizadas duas grandes empresas: CBA, de cestas 

básicas, ao seu lado encontra-se o centro de distribuição das lojas Casas Bahia. Em 

ambas as empresas, o local de distribuição da maior parte dos seus produtos é o 

município de São Paulo, e os locais de destino dentro da cidade podem chegar a mais 

de 90 km de distância nos seus pontos extremos, o que contribui diariamente para 

uma grande circulação de veículos.  
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 Assim como nos casos da Cidade do México e Santiago, analisados nesse 

trabalho, São Paulo também concentra poluentes na atmosfera, em parte pela 

condição natural, para Sampaio (2000), o que aumenta a concentração de partículas  

dificultando a dispersão da fumaça são as serras que cercam a cidade. Na metrópole, 

a poluição atmosférica é provocada basicamente por duas fontes: primeiro, as fixas: 

chaminés das fábricas, a queima de óleo nas indústrias, os incineradores e usinas 

petroquímicas. A segunda são as fontes móveis, que são os diversos meios de 

transportes automotores. 

  

 Nas metrópoles situadas em regiões frias em que a população necessita 

do aquecimento doméstico, neste caso, as fontes estacionárias ou fixas são as mais 

significativas enquanto que, nos grandes centros urbanos tropicais e subtropicais 

muito industrializados como São Paulo, as fontes móveis são as maiores responsáveis 

pela poluição. Segundo o Prof. Dr. Tarik R. de Azevedo, citado por Carlos e Oliveira 

(2004), a produção de extensas áreas urbanas implica em alterações nos processos 

de armazenamento e troca de calor em superfície causando ainda outras 

modificações nos atributos climáticos da área urbanizada e de seus arredores. Para 

Monteiro (1976), “tão grande é a alteração que, já há algumas décadas, chamamos 

estes climas modificados, ou derivados de clima urbano”.  

  

 O processo de conurbação em São Paulo gerou uma das maiores manchas 

urbanas contínuas do mundo, de modo que, caracterizar o clima da cidade tornou-se 

uma árdua tarefa, de acordo com Tarifa e Armani (1985), na verdade as cidades 

maiores, como a Grande São Paulo, têm múltiplos climas urbanos, ou seja, as 

alterações do chamado clima citadino não pode ser vinculado apenas aos poluentes, 

mas, é modificado a partir da expansão urbana e também dos materiais emitidos por 

fontes móveis corroborando a análise de Monteiro (1976). Para Landsberg (1956), 

dentre as modificações climáticas relacionadas diretamente à urbanização a poluição 

atmosférica é a mais facilmente percebida. A quantidade de materiais lançados é 

demasiadamente diversificada de modo a abrigar centenas de gases, líquidos e 

sólidos, e devido a essa variedade, não há clareza sobre os reais impactos à saúde 

humana. 
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3.5 Os efeitos da poluição à saúde 

 

 As partículas em suspensão são demasiadamente pequenas e facilmente 

inaladas, penetrando profundamente no trato respiratório. Na análise de Branco e 

Murgel (1995, p. 27), “a mais genérica fonte de poluição do ar é o vento. Ele suspende 

partículas do solo ou gotículas de água salada do mar”. Este fenômeno natural pode 

causar irritações no sistema respiratório e até mesmo riscos reais à sobrevivência. As 

tempestades de areia no Saara são um grande exemplo desse processo, o vento 

transporta grandes quantidades de poeira que cruzam o Oceano Atlântico e são 

depositadas na floresta amazônica. Charles Darwin relatou em seu livro “viagem de 

um naturalista ao redor do mundo” que as nuvens de poeira no Oceano Atlântico 

vindas do continente africano chegam a escurecer o espaço produzindo irritação nos 

olhos.  

 Para melhorar a qualidade do ar na Região Metropolitana de São Paulo, a 

“Operação Inverno” foi instituída pela CETESB em 1976 como um conjunto de ações 

preventivas durante os meses de inverno, período mais crítico quanto aos poluentes 

primários. Nesse período, a dispersão dos poluentes torna-se mais difícil por conta 

das condições atmosféricas características da estação, além disso, a pluviosidade é 

menos intensa favorecendo a concentração dos materiais na atmosfera, assim, o 

principal objetivo da operação era proteger a saúde da população contra os episódios 

agudos de poluição do ar na RMSP e Cubatão, cidade localizada no litoral sul de São 

Paulo com intensa atividade industrial. Na RMSP, a avaliação diária da poluição 

atmosférica realizada pela CETESB mostrava que no inverno, poluentes como o 

monóxido de carbono e o material particulado, frequentemente atingiam altas 

concentrações. Em princípio as ações eram voltadas para a poluição industrial, de 

acordo com a CETESB, 2014; 

Até meados da década de 80, a Operação Inverno enfatizou ações de 
controle da poluição industrial, uma vez que essas fontes eram consideradas 
as principais responsáveis pelo problema da poluição atmosférica. Essas 
ações produziram reduções bastante significativas das emissões industriais 
ainda na década de 80. (CETESB, 2014). 
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 Entretanto, devido ao aumento contínuo da frota de veículos, estes 

passaram a ser as principais fontes de poluição do ar, assim, novos programas foram 

sendo implantados para minimizar o impacto da poluição de origem veicular, como a 

Operação Rodízio e a intensificação da fiscalização de fumaça preta em veículos 

pesados.  

  

 A partir do final dos anos 90, em virtude principalmente dos limites de 

emissão impostos pelo PROCONVE, para os veículos novos, observou-se uma queda 

significativa nos níveis de monóxido de carbono e material particulado. Assim, apesar 

de ainda haver algumas ultrapassagens dos padrões diários de material particulado 

no inverno, estas não justificam intervenções drásticas no tráfego de veículos. 

Atualmente, as ações desenvolvidas na Operação Inverno, na RMSP, são focadas, 

principalmente, na fiscalização da emissão de fumaça preta em veículos pesados e 

na orientação das pessoas para que reduzam as emissões de poluentes atmosféricos 

com medidas como a manutenção do veículo, dar preferência ao transporte coletivo, 

não queimar lixo, etc. Já em Cubatão, ações mais efetivas de controle das fontes 

estacionárias ainda são tomadas, além das ações preventivas de controle. Em 2013, 

as ações da Operação Inverno resultaram em cerca de 2.300 veículos autuados por 

emissão excessiva de fumaça preta na RMSP e cerca de 3.400 nas demais regiões 

do Estado de São Paulo.  

  
 O relatório publicado em 2014 com referência dos dados obtidos durante o 

ano de 2013, a CETESB divulgou a classificação da qualidade do ar e os efeitos 

nocivos à saúde quanto aos índices de poluentes conforme a figura 14. “Para 

simplificar o processo de comunicação dos dados de poluição do ar para a população, 

a CETESB utiliza o Índice de Qualidade do Ar (IQAr), o qual é obtido através de 

funções lineares que relacionam as concentrações dos poluentes com os padrões 

legais de qualidade do ar”. (CETESB, 2014).  
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Figura 14 – Classificação da qualidade do ar - RMSP 

 

Qualidade Índice Significado 

N1 – Boa 0 - 40 

 

N2 – Moderada 41-80 

Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com 

doenças respiratórias e cardíacas) podem apresentar sintomas como 

tosse seca e cansaço. A população, em geral, não é afetada. 

N3 – Ruim 81-120 

Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, 

cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de grupos  

sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e 

cardíacas) podem apresentar efeitos mais sérios na saúde.  

N4 – Muito Ruim 121-200 

Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como 

tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda falta  

de ar e respiração ofegante. Efeitos ainda mais graves à saúde de 

grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças 

respiratórias e cardíacas). 

N5 – Péssima >200 

Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de 

doenças respiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes 

prematuras em pessoas de grupos sensíveis. 

      

      Fonte: Cetesb, 2014, p. 7. 

 

  Para o professor Dr. Em pneumologia Marcos Abdo Arbex, em entrevista 

ao Jornal brasileiro de pneumologia no ano de 2012, o efeito da poluição atmosférica 

na saúde da população pode ser o causador de diversas doenças no sistema 

respiratório, “apesar dos efeitos da poluição terem sido descritos desde a antiguidade, 

somente com o advento da revolução industrial a poluição passou a atingir a 

população em grandes proporções” (ARBEX, 2012, p. 644). Devido à grande área de 

contato entre a superfície do sistema respiratório e o meio ambiente, a qualidade do 

ar interfere diretamente na saúde respiratória no qual os poluentes inalados atinge a 

circulação sistêmica através dos pulmões e pode causar efeitos deletérios em 
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diversos órgãos e sistemas. Na tabela 5, estão listados os principais poluentes, suas 

fontes, as áreas de ação no sistema respiratório e os efeitos sobre a saúde humana. 

 

 

Tabela 5 – Poluentes e efeitos a saúde 

 

 
Fonte: Arbex, 2012, p. 645. 
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 No Brasil, em 1952, em Bauru, uma indústria extrativa de óleos vegetais 

lançou grande quantidade de pó de mamona no mar, posteriormente foram 

registrados 150 casos de doenças respiratórias agudas (bronquites e afecções 

alérgicas com nove óbitos. Sabe-se que um único carro ou uma única fábrica não são 

suficientes para trazer danos à saúde, então, qual é o limite adequado de emissões? 

A partir de estudos toxicológicos foram determinados os níveis de exposição e seus 

possíveis efeitos à saúde definidos nos Padrões de Qualidade do Ar (PQAR).  

 

 

3.6 Histórico da inspeção veicular 

 

 A grande parte da poluição emitida pelos veículos origina-se com a 

combustão incompleta, assim a regulagem adequada de um veículo é fundamental 

para o aproveitamento da queima do combustível usado. Quando um veículo está 

regulado corretamente, as emissões serão de vapores d’água e CO2.  Caso o motor 

esteja indevidamente regulado, uma parcela dos combustíveis não queima 

completamente e são lançados na atmosfera em sua forma natural. Desde os 

primeiros programas de Inspeção e Manutenção (I/M) desenvolvidos no mundo, as 

análises de Monóxido de Carbono (CO) e de Hidrocarbonetos (HC) vêm sendo 

utilizadas para verificar se o processo de combustão está dentro do esperado, 

atualmente, a inspeção veicular foi adotada em mais de 55 países. 

  

 Nos Estados Unidos as emissões são medidas com métodos diretos, mais 

eficazes que os usados para certificação de modelos pelos fabricantes. Os 

procedimentos variam, de acordo com a região do país e modelo do veículo, 

aumentando a capacidade de detecção de problemas e falhas nos automóveis. Em 

Washington (DC), prevalece o ensaio em marcha lenta e acelerada que em alguns 

casos é complementada ou substituída pelo OBD II (onboard diagnosis), é o modelo 

mais atual de gerenciamento específico para os veículos com sistema eletrônico, o 

qual indica no painel do veículo, um problema de funcionamento detectado, e, 

devidamente armazenado em chips a luz volta a acender até que o problema seja 

solucionado. 
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 Introduzido em 1996, o OBD II vem sendo aprimorado para evitar o 

apagamento de códigos de falha. Para Branco (2012), a tendência é que seja usado 

nos EUA o OBD II, segundo o autor, este é mais eficaz no combate às fraudes que 

levam a resultados falsos. 

 

 A inspeção veicular na Suécia foi estabelecida em 1963, sendo que as 

inspeções se tornaram obrigatórias a partir de 1965. Começaram com 108 estações 

de inspeção e 500 funcionários. Realizavam 800.000 inspeções/ano. Hoje, possuem 

175 estações com 2200 empregados e realizam 4.000.000 de inspeções/ano. No total, 

há 610 baias de inspeção divididas em: 430 para veículos leves e 180 para veículos 

pesados, Sweden (2012). A agência de inspeção veicular é nacional e de capital misto: 

52% das cotas são do governo sueco, 12% das companhias de seguro, outros 12% 

da associação das empresas de reparo de veículos, 15% da associação dos 

motoristas e 9% de associações de empresas do ramo de transportes. Desde 01 de 

julho de 2010, a prestação de serviços para a inspeção veicular oficial na Suécia foi 

aberta à concorrência. Isto significa que qualquer empresa de inspeção de veículos 

pode ser acionada, para isso, a empresa precisa se credenciada pelo Conselho Sueco 

de Acreditação e Avaliação da Conformidade (SWEDAC). 

 

3.6.1 Avanços do programa na Europa 

  

 Semelhantemente aos EUA, os veículos europeus também sofreram 

evoluções tecnológicas, no entanto, o conceito de inspeção é diferente. Considera-se 

neste caso que o principal objetivo é promover e assegurar a manutenção adequada 

para preservar as condições originais de fabricação, acreditando ser o melhor 

compromisso ambiental. 

 No ensaio de emissão, a proposta é identificar as falhas de regulagens e ajustes 

do motor. O ensaio em marcha lenta avalia o ajuste automático da relação ar-

combustível sendo considerado satisfatório para os objetivos do programa. 
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3.6.2 A inspeção veicular no Brasil 

 

 O programa de inspeção e manutenção data da década de 1980 para 

controle de poluição do ar por veículos, no entanto a obrigatoriedade da inspeção 

veicular no Brasil foi definida pela lei 9.503/1997, porém a obrigatoriedade ainda não 

entrou em vigor, passados 29 anos. 

O programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em uso – I/M, 
estabelecido em 1993 pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA, foi originalmente previsto em 1986 por ocasião do Programa de 
Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE. 
(BRANCO, 2012, p. 13).  

  

 

 A resolução 18/86 abordou os principais objetivos da Inspeção e 

Manutenção de veículos assim como a importância em envolver a sociedade nesse 

tema. Os objetivos estabelecidos de acordo com o PROCONVE são: 

 

1- Reduzir os níveis de emissão de poluentes por veículos automotores, visando ao 

atendimento aos padrões de qualidade do ar, especialmente nos centros urbanos; 

2- Promover o desenvolvimento tecnológico nacional, tanto na engenharia 

automobilística, como também em métodos e equipamentos para ensaios e 

medições da emissão de poluentes; 

3- Criar programas de inspeção e manutenção para veículos automotores em uso; 

4- Promover a conscientização da população com relação à questão da poluição do 

ar por veículos automotores; 

5- Estabelecer as condições de avaliação dos resultados alcançados; 

6- Promover a melhoria das características técnicas dos combustíveis líquidos, 

postos à disposição da frota nacional de veículos automotores, visando à redução 

de emissões poluidoras da atmosfera. 

 
O I/M foi estabelecido pela Resolução CONAMA 07/93, posteriormente 
substituída pela resolução CONAMA 418/09, que também incluiu os 
motociclos e veículos similares no rol de veículos que devem ser abrangidos 
e estabeleceu a necessidade de atualização dos procedimentos existentes e 
a definição de um procedimento de medição de ruído do escapamento 
mediante a Instrução Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. Mais recentemente, essa 
regulamentação foi atualizada com a Resolução CONAMA 435/11. 
(BRANCO, 2012, p.14).  
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 O objetivo primordial do programa é consolidar uma cultura de manutenção 

preventiva e, quando necessário, corretiva dos veículos por seus proprietários e 

usuários, de modo a evitar que os esforços na redução da emissão de poluentes 

atmosféricos e de ruído por parte dos fabricantes se tornem inócuos, principalmente 

em decorrência de uma manutenção dos veículos em uso. Assim, a inspeção 

periódica dos veículos torna-se o caminho prático para se atingir esse objetivo, sendo 

essa a razão para a existência do I/M em mais de 55 países. (BRANCO,2012). 

 

 A concretização da inspeção tem como proposta, também, uma aceitação 

social, assim será feita de forma que não pareça uma imposição, mas que os 

proprietários de veículos acatem como uma necessidade para o bem-estar social. O 

objetivo fundamental é educar e estimular os proprietários e usuários de veículos à 

manutenção adequada e evitar que o desgaste de componentes resulte em aumento 

da emissão, ou que sejam adotadas práticas ilegais de descaracterização do veículo, 

ou de seus sistemas de controle de emissão. 

 

 A inspeção periódica da frota em circulação possibilita a identificação de 

veículos que apresentam emissões acima do normal para seu ano/modelo em razão 

da manutenção inadequada ou, também, alteração das suas especificações originais. 

Promovendo as correções dos problemas detectados, inibe o crescimento da frota, 

que apresenta padrões abaixo dos requisitos ambientais esperados para que possa 

circular. Uma característica importante do I/M é a possibilidade de detecção de 

desgaste excessivo ou mau funcionamento de certos componentes e sistemas que 

influenciam no controle de emissões. Nos veículos modernos atuais, apesar dos 

grandes avanços tecnológicos, ainda ocorrem problemas como os ocasionados pela 

formação de depósitos que emperram controles ou alteram sinais indicaados por 

sensores, especialmente a sonda de oxigênio (sonda lambda), mas que podem ser 

corrigidos por medidas simples, rápidas e de baixo custo, como a limpeza e remoção 

desses depósitos.  
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3.6.3 Aspectos regulatórios 

 

 Os padrões de verificação adotados são apenas referências para a 

comparação relativa entre veículos semelhantes nas mesmas condições de 

funcionamento. Devem refletir indiretamente os níveis de emissão de poluentes 

atmosférico e ruído, estatisticamente representativos para veículos em condições 

normais de operação, reconhecidos como possíveis de serem atendidos para cada 

tipo de veículo ou motor associado para cada ano-modelo sujeito à inspeção, de 

acordo com o método de avaliação utilizado, analisa Branco (2012, p. 20). 

 

 Os padrões e aspectos para regulagem dos veículos buscam harmonia 

com os itens estabelecidos na resolução CONAMA 18/86, que criou o PROCONVE, e 

estabelece, em seus Capítulos VI e VIII, que os limites de emissão para a inspeção 

de veículos em uso devem ser indicadores da correta manutenção, e, se basear nas 

especificações certificadas pelo fabricante junto ao IBAMA. 

 

“Cap. VI – Estabelecer os LIMITES MÁXIMOS DE EMISSÃO de poluentes do ar para 

os motores e veículos automotores novos”. 

 

4.3. Até o estabelecimento, pelo CONMETRO, dos métodos e procedimentos de 

ensaios aplicáveis, as garantias do fabricante, itens 4.1 e 4.2, poderão ser substituídas 

pela redução de 10% nos limites máximos de emissão estabelecidos por essa 

Resolução, exceto para o caso de monóxido de carbono em marcha lenta. O fator 

numérico, utilizado para efetuar esta redução, é denominado Fator de Deterioração 

da Emissão.  

 

 A partir de 1º de janeiro de 1987, os fabricantes de veículos automotores 

passaram a ser obrigados a fornecer ao consumidor por meio do manual do 

proprietário do veículo informações sobre a emissão de monóxido de carbono em 

marcha lenta expressa em porcentagem. 
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3.6.4 Procedimentos de avaliação      

 

 Para Branco (2012, p. 25), existe uma confusão conceitual entre o que 

significam limites de emissão certificados no âmbito do PROCONVE e PROMOT e do 

Programa de Controle de Ruído Veicular e os que estão estabelecidos no I/M. Essa 

confusão ocorre pelo uso indistinto da expressão “limites de emissão”.  

  
 Os limites de emissão têm, como objetivo primordial, promover a adoção 

de tecnologias para reduzir a emissão em massa dos poluentes regulamentados (CO, 

HC NOx, MP, aldeídos)11, além desses itens relacionados às emissões atmosféricas, 

outra parte da inspeção veicular está associada à emissão de ruídos, porém nessa 

pesquisa a intenção é verificar os aspectos relacionados à poluição atmosférica e 

alterações climáticas.  

  
 A conformidade a esses limites é verificada em testes realizados em 

laboratórios sofisticados, climatizados que utilizam complexos procedimentos de 

testes.  No caso dos padrões de verificação para veículos com motor ciclo Otto, são 

expressos em concentração, ou seja, porcentagem do volume de gás de exaustão 

para CO e partes por milhão (ppm) para HC. Para veículos com motor do ciclo Diesel, 

mede-se a opacidade da fumaça em aceleração livre, que é o indicador equivalente. 

A emissão alta de CO e HC, simultaneamente, indica excesso de combustível (ou falta 

de ar) na câmera de combustão, enquanto a emissão alta de HC, com valores normais 

de CO, atesta falhas de combustão provavelmente do sistema de ignição ou em razão 

da dosagem pobre em combustível, podendo também ser resultante da queima de 

óleo lubrificante causada por vazamentos pelos anéis ou guias de válvula.  

  

 A avaliação de CO e HC, em marcha lenta e em marcha acelerada a 2500 

RPM sem carga (two speed idle) ou TSI, é o ensaio de emissão mais simples e de 

mais baixo custo para veículos com motor do ciclo Otto. Esse ensaio foi inicialmente 

desenvolvido para veículos carburados, porém tem sido aprimorado para identificar 

problemas em sistemas eletrônicos e também problemas críticos relacionados com 

conversores catalíticos. Nesse procedimento, o motor é levado inicialmente a 2.500 

                                                           

11 CO = monóxido de carbono; HC = hidrocarbonetos; NOx = óxidos de nitrogênio e MP = material 
particulado 
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RPM para que o motor e o conversor catalítico estejam aquecidos e estabilizados 

sendo então feita a emissão em termos da concentração em volume de poluente no 

gás de escape. Essa condição é verificada pelas leituras das próprias emissões de 

CO e HC ou pelo tempo de três minutos nessa rotação e em seguida com o motor em 

marcha lenta as emissões são novamente medidas. De acordo com a proposta do I/M, 

é possível evitar a possibilidade de fraude pela diluição dos gases de escapamento 

por entradas falsas de ar, todos os resultados são corrigidos pelo fator de diluição 

utilizando a seguinte fórmula: 

 

                                                               CO2 _ estequiométrico 

                                                 F diluição  =             ____________________________ 

 

                                                                                               (CO + CO2) medidos 

                                 Fonte: Branco, 2011. p. 28. 

 

  

 Há um problema em veículos que fazem um percurso curto, estes acabam 

por adquirir uma formação de depósitos no sistema de admissão do motor que 

dificultam a estabilização da marcha lenta. A ocorrência desse problema é mais 

perceptível pela medição de gases, sendo importante dar atenção ao tempo decorrido 

entre o início da desaceleração do motor e as leituras de CO e HC. Normalmente os 

motores desaceleram em 3 a 4 segundos e estabilizam a RPM em até 8 segundos. 

Valores superiores são indicativos da ocorrência de depósitos e provocam resultados 

variáveis ora bons, ora ruins. A justificativa da eficácia e, portanto, a necessidade da 

realização da inspeção e manutenção veicular pôde ser verificada; 

 
Em estudo de correlação entre as medições de emissão por sensoriamento 
remoto no tráfego da cidade de São Paulo e de CO e HC nos centros de 
Inspeção do I/M -SP, foi detectada uma incidência de emissão alta de NOx 
de 2,7% entre os veículos aprovados no I/M - SP e de 20% entre os 
reprovados. Essa estatística demonstra claramente a capacidade do ensaio 
de CO e HC em marcha lenta e marcha acelerada para a detecção de 
problemas de manutenção associados à emissão de NOx, mesmo sem medi-
la. (BRANCO, 2012, p. 30). 
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 O manual de inspeção e manutenção veicular admite que erros e fraudes 

podem ocorrer durante os procedimentos. O acionamento lento e gradual do pedal 

acelerador pode afetar o resultado final, assim, o correto é que o acionamento da 

aceleração seja rápido. Os motores com gerenciamento eletrônico registram as falhas 

da operação durante o funcionamento indicando por meio de uma Lâmpada 

Indicadora de mau Funcionamento (LIM). O sistema eletrônico permite que seja 

diagnosticado o defeito e posteriormente o armazena na memória do processador. 

Quando efetuados os reparos, os códigos são apagados. Este sistema de diagnose a 

bordo conhecido como OBD (onboard diagnosis) poderia ser usado para inspeção 

anual, porém é sujeito a fraudes voltadas ao apagamento de defeitos sem as devidas 

reparações apenas com a desconexão da bateria antes da inspeção. A OBD ainda 

indica a adição exagerada de etanol à gasolina, cabe analisar que o proprietário do 

veículo é impossibilitado de verificar as porcentagens no momento do abastecimento 

por mais que seja um profissional químico podendo acarretar não só na reprovação 

da inspeção, mas também no funcionamento do veículo e tempo de vida útil dos 

componentes de motores.  

 

 No Brasil, somente a partir de 2007, os veículos com motor ciclo Otto 

começaram a ser dotados de protocolo com base no padrão OBD-Br1, indicando as 

falhas elétricas e dos sensores do módulo de gerenciamento. Entre 2010 e 2011, foi 

introduzido o padrão OBD-Br2 que deve detectar e registras as falhas de combustão, 

deterioração dos sensores de oxigênio primários e eficiência de conversão do 

catalisador, os veículos a diesel devem ser equipados com OBD a partir de 2012 

(pesados) e 2015 (leves) porém a eficácia das medidas não é confiável. 

 
 
Portanto, é extremamente desejável a inclusão do OBD como ferramenta 
complementar do I/M, mas até que os sistemas brasileiros comprovem tal 
eficácia, continuam indispensáveis as medições em marcha lenta e marcha 
acelerada (Otto) e da opacidade em aceleração livre (Diesel) para verificação 
básica da regulagem do motor. Dessa forma, a aplicação prática do OBD 
ainda carece de melhor avaliação quanto à sua real confiabilidade nas 
condições existentes no país, requerendo necessariamente treinamento, 
definição e divulgação dos parâmetros a serem avaliados.                    
(BRANCO, 2012, p. 36-37). 
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 O ensaio de aceleração simulada realiza-se em dois regimes estacionários 

conhecidos com 50/15, (50% da potência base e 15mph – milhas por hora) e 25/25 

(25% da potência base e 25mph). Este critério é utilizado para a certificação da 

emissão. Os gases são medidos durante 40 segundos em cada modo estacional, após 

a estabilização da velocidade. O resultado é a média da concentração nos últimos 30 

segundos para assegurar a amostra da linha da coleta em que são verificados 5 

gases: CO, CO2, HC, NOx e O2. 

 

 

3.6.5 A inspeção veicular no município de São Paulo 

  

 A cidade de São Paulo foi pioneira no Brasil em realizar inspeções em 

veículos desde 1962. Inicialmente, a inspeção era feita pelo Detran/SP até 1979. Em 

1997, após regulamentada pelas leis municipais nº 11.733/95 e 12.157/96. Em São 

Paulo, a empresa Controlar, foi a única responsável pela realização dos testes de 

emissões de gases em todos os veículos automotores até 201312. A empresa foi 

também a pioneira no Brasil em Inspeção Ambiental Veicular e seus especialistas 

visitaram diversos países, cujo controle de poluentes de veículos já era realizado, e 

trouxeram os padrões de inspeção para serem aplicados na cidade. 

  

 A controlar foi formada por grupos tendo por acionistas: CSS Participações, 

que atua nas áreas de energia, transporte, distribuição de gás natural, concessão de 

rodovias, projetos imobiliários e inspeção veicular; CCR, uma das maiores 

companhias de concessão de rodovias do mundo; BRISA, a maior empresa de 

infraestrutura de Portugal; e parceria técnica com a TÜV NORD, empresa alemã com 

experiência internacional em inspeção. Os objetivos da empresa são: Melhorar a 

qualidade do ar na cidade, contribuir com a saúde pública e reduzir as emissões as 

quais contribuem para o Aquecimento Global. 

 
 
 
 

                                                           

12 A empresa foi a única a realizar a inspeção veicular com base no controle de emissões na atmosfera. 
As atividades da empresa tiveram início na gestão do prefeito Gilberto Kassab em maio de 2008. Em 
11/10/2013 o então prefeito de São Paulo Fernando Haddad anunciou a suspensão do contrato com a 
empresa e a partir da segunda-feira 14/10/13 as atividades foram definitivamente encerradas. 



84 

 

O Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso I/M- SP foi 
definido pelas Leis Municipais nº 11.733 de 27 de março de 1995, n°12.157 
de 09 de agosto de 1996 e nº 14.717 de 17 de abril de 2008 e pelas 
resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA e está 
previsto no Artigo 104 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.  O Programa 
inspeciona todos os veículos registrados no Município de São Paulo e assim 
reduzir a poluição do ar melhorando a qualidade de vida de todos os 
paulistanos. (WWW.CONTROLAR.COM.BR) 
 

  

  

 De acordo com a empresa, a inspeção ambiental veicular é uma forma 

eficaz de controlar a emissão de gases poluentes liberados pelos escapamentos dos 

veículos. Atualmente, aproximadamente 50 países realizam a inspeção. O Programa 

mede nos automóveis e motocicletas os níveis de CO, CO2 e HC e nos veículos a 

diesel mede os valores de opacidade e de material particulado cujos limites são 

estabelecidos na Portaria 009/SVMA 2013. Implantado pela Prefeitura em 2008 a 

inspeção começou com toda a frota a diesel registrada na cidade. Em 2009 todos os 

veículos a diesel, todas as motos (exceto com motores de 2 tempos) e também os 

carros movidos a álcool, gás ou gasolina registrados na cidade de São Paulo entre 

2003 e 2008 foram obrigados a passar pela verificação de poluentes.  

 

 As mudanças continuaram devido ao questionamento dos proprietários de 

veículos novos, em grande parte alegando que na fabricação os veículos novos 

atendem as legislações sobre emissões de fumaça. Em 2013, foi aprovada a lei a qual 

prevê que seja realizada a primeira inspeção dos carros novos somente no quarto ano 

após o licenciamento e depois de dois em dois anos. A partir do décimo ano de uso, 

a inspeção passa a ser anual, no entanto os veículos movidos a diesel devem fazer a 

inspeção anualmente. Em relação aos valores pagos pela inspeção veicular entraria 

em vigor no ano de 2014 a suspensão de pagamentos a qual aconteceria caso o 

veículo fosse reprovado ou inscrito fora do município de São Paulo. 

  

 No município de São Paulo, o método de ensaio em operação sem carga 

também foi aprimorado para identificar fraudes comuns em veículos convertidos para 

uso de Gás Natural Veicular (GNV). Em muitos casos tais conversões abandonam a 

condição de operação em circuito fechado de motores modernos, degradando o 

controle de emissões estabelecidos pelo PROCONVE duas décadas atrás e, com 

isso, convertendo o motor a um poluidor a GNV. Tipicamente, as emissões de motores 
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convertidos funcionando com GNV são maiores do que com combustível líquido, como 

também é típico que a estatística do fator de diluição seja variável com GNV e estável 

com combustível líquido no processo de inspeção, o que denuncia a variação da razão 

ar- combustível.  

  

 Para o professor Paulo Saldiva, em entrevista à Associação Brasileira de 

Concessionárias de Rodovias (ABCR) a inspeção foi eficiente no sentido de reduzir 

significativamente os níveis dos poluentes atmosféricos em São Paulo, porém não é 

a solução definitiva. A solução é a mudança da forma de pensar a mobilidade na 

cidade. A inspeção veicular faz parte do elenco de medidas acessórias para melhorar 

a qualidade do ar. Já que existem veículos, é preciso que eles emitam menos 

poluentes possível. Abcr (2015). 

  

 Na sexta-feira, 11 de outubro de 2013, foi anunciado que as inspeções 

estariam temporariamente suspensas no município de São Paulo a partir da segunda-

feira, 14 de outubro. Segundo o prefeito Fernando Haddad, o prazo para a execução 

do trabalho pela empresa Controlar havia expirado em 2012 e sem a renovação do 

contrato com a prefeitura, a atividade torna-se irregular. Haddad garantiu que a 

atividade seria retomada com as seguintes mudanças: Os proprietários serão isentos 

de taxas para realizar o serviço, nos três primeiros anos de uso não haverá a 

necessidade da realização dos procedimentos, será realizada a cada dois anos caso 

o veículo tenha entre quatro e nove anos de uso. Por fim será realizada anualmente, 

caso o veículo seja movido a diesel ou tenha mais de dez anos de uso. Ainda segundo 

o prefeito o processo de licitação já está em análise e irá contemplar mais de uma 

empresa para a realização das inspeções veiculares no município de São Paulo. 
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3.6.6 A análise dos céticos 

 

 O ceticismo teve suas origens, enquanto doutrina, na Grécia clássica, pode 

se dizer que dois fatores em especial contribuíram para sua disseminação: A grande 

variedade de sistemas filosóficos que coexistiram durante o período clássico e no 

helenismo. Durante este último, a pluralidade de verdades gerava um desconforto em 

relação a própria noção do que é a verdade, momento propício em que os céticos 

surgiram como um paradoxo.  O ceticismo surge do maravilhamento com o diferente, 

com o plural de modo que, para os céticos, os nossos sentidos e razão não revelam 

nem o verdadeiro nem o falso sobre as coisas nos tornando impossibilitados de uma 

definição concreta. Este pensamento induz a manter a investigação, entretanto 

precavendo-se de conclusões que possam conduzir ao engano. 

  

 As pesquisas apresentadas ao longo deste trabalho apontam a ação 

humana como causadora dos efeitos da poluição atmosférica e alterações no clima 

urbano, porém em relação aos impactos humanos no ar e no clima, segundo os 

céticos, o erro está em atribuir somente à ação humana suas causas e efeitos o que 

pode conduzir a uma unilateralidade. Os mais cautelosos e opostos ao pensamento 

cético utilizam do Princípio da Precaução (PP), uma forma de entender que “é melhor 

prevenir do que remediar”. Para (GIDDENS, 2010, p. 82) “O PP concentra-se apenas 

num lado do risco: a possibilidade de danos”. Segundo o autor, o risco tem dois lados 

e o inverso da cautela é a ousadia e inovação, assim: 

 

Correr riscos é essencial para as ideias novas em todas as esferas, para o 
progresso científico e a geração da riqueza. Não haverá esperança de 
respondermos à mudança climática se não estivermos preparados para 
tomarmos decisões ousadas. Esse é o melhor exemplo de que “quem não 
arrisca não petisca” (GIDDENS, 2010, p. 82). 

 

  

 Para o Prof. Dr. Luís C. B. Molion em Lino (2009), o ambientalismo é 

passado para as sociedades com pessimismo. Ao atribuir as causas do aumento da 

temperatura ao CO2 Lino (2009) afirma que entre 1925 e 1946 ocorreu de fato um 

aumento de 0,4° C na temperatura média global o que corresponde em média a 70% 

do aquecimento até hoje, no entanto, o principal fator foi o aumento da atividade solar 

a mais intensa em 300 anos e não o CO2. (LINO, 2009 p. 10). Por outro lado, a 
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poluição atmosférica poderá reduzir com exemplos já adotados em alguns países. 

“Atualmente toda a gasolina dos Estados Unidos é sem chumbo, assim como mais de 

75% da gasolina vendida no Reino Unido” (LOMBORG, 2002, p. 205).  

  
 Os problemas ambientais não podem ser solucionados simultaneamente, 

o que requer estabelecer prioridades, Lomborg, (2008, p.18), diz que esta é uma tarefa 

difícil e desagradável, pois implica em deixar algo para segundo plano e “infelizmente 

as decisões políticas dificilmente levam em consideração os efeitos e custos 

envolvidos na resolução de um problema” (LOMBORG, 2008, p. 13). Lomborg (2008), 

acredita que as medidas para conter a poluição e impactos no clima não são confiáveis 

pois os dados veiculados podem atender muito mais a interesses políticos que um 

meio uma ferramenta para combater o problema e ainda consistem em três fatores: 

alto custo, sacrifício econômico e baixo retorno por meio de alternativas 

antieconômicas. 

  

 A melhor saída é oferecer alternativas ao uso de veículos; é preciso 

considerar a importância do setor para a economia e geração de empregos. Lomborg 

(2010), afirma que usando a alta tecnologia é possível produzir carros capazes de 

circular entre 50-100 km com um litro de combustível, o que já é uma realidade. O 

Citroen aircross produzido na China chega a um consumo médio de 58,8 km por litro.  

  

 Atualmente, a China tem sofrido com altos índices de poluentes na 

atmosfera, esse pode ser um dos fatores responsáveis por aplicar a tecnologia 

reduzindo o consumo nos veículos e consequentemente as emissões de poluentes, 

já a alemã Volkswagen iniciou em 2013 os testes com um veículo que promete rodar 

110 km consumindo apenas 1 litro de diesel e emitindo 21g de CO2 por km. Outras 

marcas também estão seguindo os mesmos passos para manterem-se no mercado e 

contribuírem com a redução da poluição. Essa provavelmente será a tendência ao se 

falar em veículos automotivos nas próximas décadas. 

  

 Lomborg (2010), diz que essa é a chave para resolver os problemas 

relacionados aos poluentes, explorar novas tecnologias; para isso, Glaeser (2011) 

aposta que é fundamental investir no capital humano, consequentemente os custos 

serão menores e com maiores resultados ao invés de sacrificar a indústria. Em relação 
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ao clima, os protocolos como o elaborado em Quioto tiveram um custo muito alto para 

os países com um retorno que se quer pode ser sentido, (LOMBORG, 2010). Segundo 

Fagan (2007), durante o último período glaciário o CO2 atmosférico saltou de 180 para 

300 partes por milhão por volume, e, (num mundo aquecido pela atividade humana 

está por volta de 365 partes por milhão), ao mesmo tempo que os CH4 aumentou de 

320 para 770 partes por milhão, no entanto, as razões do aumento desses níveis ainda 

é desconhecida. 

 

Graças a modernos instrumentos e a amplas bases de dados informáticas, 
sabemos que as temperaturas médias do planeta subiram entre 0,4 e 0,8ºC 
desde 1860, e 0,2 e 0,3ºC desde 1900 em algumas partes do globo. As 
temperaturas de Verão são agora iguais às leituras médias do Período 
Quente Medieval. Muitas pessoas acreditam que esta realidade é uma 
consequência dos combustíveis fósseis e outros poluentes humanos, e não 
parte das revoluções naturais das alterações climáticas. (FAGAN, 2007, p. 
312). 

  

  

 É importante que sejam estabelecidas prioridades para reduzir os 

poluentes na atmosfera e promover alternativas ao uso do transporte individual, como 

observou Lomborg (2008, p. 18) “é fácil desejar dar apoio a todas as boas causas, 

mas no mundo real isso simplesmente não é possível”. Assim, promover um controle 

viário por meio da inspeção veicular poderá contribuir com dados sobre a atual 

situação da frota em circulação e informar ao proprietário o item a ser resolvido, 

Controlar (2013), no entanto, mais do que isso, é necessário integrar o transporte 

coletivo apostando na tecnologia para resolver os problemas urbanos. 
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4 Considerações finais 

 

 Com o objetivo de finalizar este trabalho, serão feitas algumas 

considerações retomando os objetivos e hipóteses propostos inicialmente. As 

principais técnicas utilizadas sobre a análise da evolução urbana, devem-se aos 

registros do processo de urbanização a partir do século XIX afim de relacionar os 

meios a expansão urbana e os meios de deslocamentos. Para isso, registros da 

Comissão Geográfica e Geológica disponíveis em Rodrigues (2010) assim como 

dados do IBGE permitiram a compreensão desta inter-relação, sobretudo no decorrer 

do século XX. Por fim, foram analisadas as mudanças nos meios de transportes se 

acentuaram até a predominância do transporte rodoviário.  

 

 Para análise da poluição no município e as características do clima urbano 

de São Paulo, foram fundamentais os dados disponibilizados no trabalho realizado 

por Monteiro (1976) e também os registros divulgados pela CETESB, responsável 

pelos relatórios da qualidade do ar da cidade os quais auxiliaram na compreensão da 

evolução da poluição urbana e a influência dos veículos automotores como fonte 

geradora. 

  

 Os objetivos levantados foram em grande parte atingidos, pois com a 

análise do crescimento urbano pôde se verificar as razões pelas quais São Paulo se 

tornou a pioneira no processo de industrialização no país e as possíveis relações entre 

o incremento dos diversos meios de transportes para a expansão de sua mancha 

urbana. Os dados adicionais específicos caracterizaram a origem-destino dos 

migrantes e imigrantes que durante o século XX em especial contribuíram para o 

vertiginoso aumento da população na cidade trazendo a necessidade de repensar e 

reordenar os deslocamentos.  

 

 As hipóteses inicialmente levantadas foram comprovadas, durante a 

realização da pesquisa, foram estudados os elementos do Sistema Clima Urbano e 

como estão vinculados ao processo de expansão urbana assim como as emissões 

veiculares configurando um clima complexo no meio urbanizado. 
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 A intenção do trabalho foi estudar a relação da urbanização e a 

predominância do transporte rodoviário e como os automóveis a partir da década de 

1980 foram apontados como um vilão na questão ambiental, consequentemente 

trazendo impactos no ar, no clima e na saúde pública. Foram verificadas também 

medidas adotadas para reduzir as emissões veiculares. No caso de São Paulo, o 

Rodízio Veicular e posteriormente a Inspeção Veicular foram as principais ferramentas 

adotadas para atingir os objetivos, sendo a segunda, mais específica para alcançar 

as propostas dos acordos climáticos os quais o Brasil ratificou, entre eles o Protocolo 

de Quioto. Neste protocolo fica evidente que há uma interação entre as emissões 

antrópicas o aumento da poluição e as mudanças no clima em que as emissões 

automotivas pela queima de combustíveis fósseis podem ser um dos principais 

responsáveis. Sugere-se para estudos futuros, analisar o emprego das novas 

tecnologias na redução das emissões veiculares e as alternativas para o 

deslocamento urbano na cidade de São Paulo. 

  

 Foi possível observar no decorrer desta dissertação que o processo de 

urbanização da cidade de São Paulo e o incremento dos veículos automotores podem 

ser responsáveis pelas alterações causadas no ar e no clima, assim, São Paulo para 

manter seu desenvolvimento econômico no setor automotivo precisará investir em 

tecnologia para reduzir os impactos na atmosfera e retomar os investimentos nas 

linhas férreas para oferecer à cidade a multiplicidade de escolhas.  

 

 Em suma, espera-se que esta contribuição ao conhecimento da 

urbanização e das características do clima urbano da capital paulista possa ser uma 

ferramenta para os profissionais interessados pelo tema subsidiando um melhor 

planejamento urbano reduzindo os impactos ambientais para melhorar a qualidade de 

vida dos cidadãos da cidade de São Paulo. 
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