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RESUMO  

 

O intuito deste trabalho é estudar o anel viário Rodoanel, analisando o projeto 

como instrumento de desenvolvimento sustentável para a RMSP, identificando seus 

limites e contradições e sua importância e magnitude como investimento em 

transporte viário, num momento em que o país enfrenta gargalos em infraestrutura, 

além da proximidade de um grande evento na cidade que é a Copa do Mundo em 

2014. Neste contexto, vem à luz a discussão sobre o grave problema de 

infraestrutura de transporte na região e no Brasil, a preocupação da imobilidade nos 

grandes centros urbanos, além da necessidade de um planejamento urbano mais 

eficaz e sustentável. Dessa maneira, o Rodoanel, se apresenta como um projeto 

rodoviário, repleto de questões polêmicas, no âmbito socioeconômico e ambiental, 

com necessidade de grande aporte de recursos financeiros, além dos conflitos de 

interesses e incertezas quanto aos verdadeiros benefícios do projeto. 

 

 

Palavras-chave: Infraestrutura de Transportes, Sustentabilidade, Desenvolvimento, 

Planejamento Urbano 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to study the ring Beltway, analyzing the project as 

a tool for sustainable development in the RMSP, identifying its limits and 

contradictions and its importance and magnitude as investment in road transport, at a 

time when the country is facing bottlenecks in infrastructure, as well as proximity to a 

major event in the city that is the World Cup in 2014. In this context, the discussion 

comes to light on the serious problem of transport infrastructure in the region and in 

Brazil, the concern of immobility in large urban centers, plus the need for a more 

effective and sustainable urban planning. In addition, the Rodoanel, appears as a 

road project, full of controversial issues, the socioeconomic and environmental 

context, requiring large amount of financial resources, in addition to conflicts of 

interest and uncertainty about the real benefits of the project. 

 

 

Key words: Transportation Infrastructure, Sustainability, Urban Planning, 

Development 
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INTRODUÇÃO  

 

A grande motivação para realização deste trabalho é que um dos maiores problemas 

da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e de outras grandes cidades é a 

questão do transporte e da mobilidade e seus respectivos custos de deslocamento, 

ainda mais agora diante da proximidade de grandes eventos como a Copa do 

Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016, onde o poder público e a sociedade 

sabem que estão diante de umas das nossas maiores problemáticas e que apesar 

de tantas ideias e soluções que já se apresentaram pouco se fez para efetivamente 

resolver o problema. 

 

O planejamento urbano e de transportes principalmente entre os anos 1980 e 1990 

foi relegado ao segundo plano nas discussões econômicas no Brasil, onde a 

preocupação dos economistas se concentrava na premência da estabilidade 

macroeconômica. Depois de superado o período de hiperinflação, o país começou a 

ensaiar uma trajetória de crescimento mais consistente e os “gargalos” da 

infraestrutura afloraram. A elevada ineficiência logística do país, expressa nos 

consideráveis custos de transporte imputados ao preço final das mercadorias, 

fizeram-se sentir mais fortes com o aumento da atividade econômica. 

 

Frente aos desafios colocados pelo intenso processo de urbanização no Brasil 

ocorrido nos últimos 50 anos, as questões relativas às políticas urbanas, ambientais 

e de gestão das cidades adquiriram crescente relevância, colocando novos desafios 

para o campo de conhecimento e de formação profissional de diversas áreas de 

conhecimento (ALVIM, 2011). 

 

Para Borja e Muxí (2004, p. 212), a cidade é algo que deve realizar-se lentamente, 

discutindo e melhorando a cada intervenção, permitindo que a mesma dinâmica da 

cidade vá aos poucos evoluindo. 

 

Existe hoje um conflito potencial entre o transporte que é essencial para o 

desenvolvimento econômico do país, mas é também ao mesmo tempo, uma das 
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principais fontes de poluição, onde os impactos decorrentes da implantação de 

uma rodovia são nocivos e, em muitos casos, irreversíveis para a sociedade. 

 

Historicamente, a implantação de um conjunto de circulação de eixos ferroviários e 

rodoviários, ligando São Paulo ao interior do Estado, ao litoral e a outras regiões do 

país, foi determinante para a constituição de sua centralidade e consequente 

importância nacional, mas foi também para a expansão da sua mancha urbana, em 

direção às áreas mais frágeis, que abrigam importantes mananciais. Tal linha de 

pesquisa requer um pré-requisito conceitual, que é o da construção do quadro 

teórico do próprio espaço urbano, seus conflitos e interesses. 

 

Os congestionamentos causados tanto pelos automóveis como pelo transporte de 

mercadorias revelam a saturação das vias de conexão e dos terminais de 

transbordo. Temos uma clara competição pelas vias com caminhões, automóveis de 

passageiros, motociclistas e agora cada vez mais ciclistas, que disputam a malha de 

vias das cidades. Os trens de carga e os trens urbanos, por outro lado, dividem o 

mesmo leito ferroviário de maneira disjunta. As avenidas marginais dos rios 

Pinheiros e Tietê com seus congestionamentos diários são claros exemplos desse 

“litígio” entre os meios de transporte.  

 

Nesse contexto, segundo Maciel (2011) as obras do anel viário Rodoanel e do futuro 

anel ferroviário “Ferroanel” e acrescento também o projeto do “Hidroanel”, se 

apresentam mais do que necessárias, porém, estas obras são vistas, erroneamente, 

como “panaceias”, ou seja, capazes de resolver todos ou quase todos os nossos 

problemas de mobilidade, porém, estão muito longe disso. 

 

O Rodoanel tem sido a alguns anos objeto de intensas polêmicas que envolvem 

discussões sobre: a necessidade da obra; prioridade que lhe é dada dentre as 

políticas públicas promovidas pelo Governo do Estado de São Paulo e os impactos 

que intervenções desse tipo podem causar na dinâmica da ocupação do território, na 

produção do espaço urbano e no meio ambiente. 
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Atualmente, começa a ficar mais claro que os resultados positivos que se esperam 

de um grande projeto devem, fazer frente às suas externalidades, sobretudo os 

demais impactos urbanos, ambientais e sociais. Se, antes, eram comuns 

declarações como a do prefeito Robert Moses de que “You can not make an omelete 

without breaking the eggs”, os grandes projetos urbanos contemporâneos procuram 

ser reconhecidos como “no harm projects”, acreditando que estudos de viabilidade e 

medidas mitigadoras são capazes de reduzir impactos negativos da obra e mesmo 

de seu uso (ULTRAMARI e REZENDE, 2007b). 

 

De acordo com Romeiro (2001), o princípio da precaução tem por objetivo 

precisamente tratar de situações onde é necessário considerar legítima a adoção 

por antecipação de medidas relativas a uma fonte potencial de danos, sem esperar 

que se disponha de certeza científica, quanto, às relações de causalidade entre a 

atividade em questão e o dano temido.  

 

O objeto central do estudo é analisar o projeto do Rodoanel como instrumento de 

desenvolvimento sustentável dentro de um contexto de planejamento urbano para a 

RMSP, identificando seus limites e contradições como um modelo de infraestrutura 

de transporte sustentável. 

 

O trabalho propõe a sistematização da análise dos efeitos do Rodoanel 

Metropolitano sobre a mobilidade e a logística da RMSP, além de seus impactos em 

âmbito socioeconômico e ambiental, destacando-se os efeitos de curto prazo e 

discutindo-se eventuais efeitos de longo prazo. 

 

A fundamentação teórica abordará duas temáticas principais que são: os conceitos e 

critérios relacionados ao planejamento urbano sustentável aliado a necessidade de 

infraestrutura de transporte para as grandes cidades, além dos conceitos e 

avaliações do projeto como modelo de desenvolvimento sustentável para a Região 

Metropolitana de São Paulo. 

 

Este trabalho também pretende prover elementos para uma discussão que contribua 

na verdadeira necessidade de execução de outras obras de características 
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semelhantes, apresentando um comparativo com outros anéis viários pelo mundo. 

Assim, como um debate mais amplo sobre a continuidade de investimentos somente 

na ampliação da rede rodoviária, sem a preocupação de uma mudança drástica na 

redistribuição modal do país. 

 

Segundo Ultramari e Rezende (2007b), a implementação de um grande projeto 

urbano, a despeito de eventuais críticas que possam receber, traz a tona uma 

discussão sobre qual é o futuro das cidades e também amplia o debate e a 

participação dos diversos agentes envolvidos. 

 

Este trabalho organiza-se em quatro capítulos, além da introdução e considerações 

finais, de acordo com a estrutura sequencial que procura dar respostas às questões 

colocadas e subsidiar a análise do objeto de estudo, para atingir o objetivo central da 

pesquisa. 

 

O primeiro capítulo abre a discussão para os demais capítulos, declarando o diálogo 

teórico que subsidia o restante do desenvolvimento do trabalho. São discutidos os 

fundamentos sobre o planejamento urbano numa visão do planejamento estratégico 

e participativo discutido por teóricos como Ermínia Maricato, Manuel Castells, Jodi 

Borja e Saskia Sassen, que defendem a cidade num contexto global; além da 

discussão do planejamento aliado a sustentabilidade dos processos urbanos 

defendida por especialistas como Ignacy Sachs e Boarnet. Outros estudiosos como 

Milton Santos, Vasconcellos, Villaça, Harvey, Eberts também contribuem com a 

discussão sobre o processo de transformação urbana e os desafios que os grandes 

centros urbanos enfrentam, a ligação entre o padrão de crescimento urbano e a 

necessidade de infraestrutura de transportes, além do impacto dessas 

infraestruturas sobre as cidades e o desenvolvimento.  

 

No segundo capítulo foram estabelecidos alguns apontamentos sobre a importância 

dos planos de transporte para o desenvolvimento do país, além de um breve relato 

sobre a evolução do planejamento viário e dos transportes na cidade de São Paulo, 

principalmente nas últimas décadas, através de uma visão sistêmica sobre alguns 

pontos principais que norteiam a problemática da mobilidade e do transporte para a 
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cidade e região. Foi dado destaque ao Plano de Avenidas e ao Plano Moses, devido 

sua relevância para a concepção do Rodoanel. Além disso, são apresentadas 

características de algumas experiências internacionais de anéis viários, em termos 

do projeto, do desenho institucional e financeiro de sua implantação e de suas lições 

do ponto de vista de política pública urbana. 

 

No terceiro capítulo foi introduzido o estudo de caso, a partir da caracterização geral 

do planejamento na região metropolitana de São Paulo e da apresentação do 

empreendimento Rodoanel Mário Covas, seus conceitos, investimentos e atores 

envolvidos no processo. E também as polêmicas e discussões que envolvem o 

empreendimento e suas externalidades. 

 

No quarto e último capítulo apresenta-se a análise final do projeto Rodoanel Mário 

Covas, com o levantamento dos principais impactos positivos e negativos do 

empreendimento em meios físico e socioeconômico em nível local e metropolitano. 

A análise dos impactos associada à fundamentação teórica estudada permite uma 

avaliação dos limites e contradições existentes no projeto como instrumento de 

desenvolvimento sustentável para a RMSP e também para o Brasil, uma vez que a 

região é a mais populosa, além de sua representatividade em relação ao PIB 

brasileiro, sendo que, a cidade de São Paulo detém a centralização do comando do 

capital privado, pois  aqui estão as sedes brasileiras dos mais importantes 

complexos industriais, comerciais e financeiros que controlam as atividades 

econômicas do país. 
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1 PLANEJAMENTO URBANO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

DAS GRANDES CIDADES 

 

Neste capítulo inicial será abordado e discutido as ideias que permeiam o 

planejamento urbano, a infraestrutura de transportes, o desenvolvimento e o  

processo de transformação das grandes cidades, de acordo com a visão de  alguns 

especialistas que debatem esses temas levando em consideração a necessidade da 

sustentabilidade que envolvem os processos urbanos. 

 

 

1.1 Entendendo o planejamento urbano sustentável 

 

Quando se inicia um debate acerca da questão do planejamento urbano para 

economias de aglomeração pode-se discutir as diversas problemáticas urbanas que 

dizem respeito a esse tema, tão importante e controverso como, por exemplo, sobre 

habitação, saneamento, infraestrutura básica, entre outros. Contudo, apesar de 

mencionado em algum momento neste trabalho sobre estas questões, a ótica 

principal que será abordada é a questão de quais são os impactos de uma 

infraestrutura de transporte viário numa grande metrópole do ponto de vista da 

melhoria da mobilidade e de seus verdadeiros efeitos socioeconômicos e ambientais 

para a região. 

 

Porém, antes de iniciar especificamente a questão do transporte, da mobilidade e de 

seus impactos para os grandes centros é necessário definir do que se trata esse 

planejamento urbano sustentável e de que forma ele afeta as cidades.  

 

Numa das definições de planejamento urbano, temos que: 

 

O planejamento urbano engloba concepções, planos e programas de gestão 
de políticas públicas, por meio de ações que permitam harmonia entre 
intervenções no espaço urbano e o atendimento as necessidades da 
população, ele deve identificar as vocações locais e regionais de um território, 
estabelecer regras de ocupação de solo e as políticas de desenvolvimento 
municipal, buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas (PROGRAMA 
CIDADES SUSTENTÁVEIS,  2013, p. 51). 
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O planejamento urbano lida com os processos de produção, estruturação e 

apropriação do espaço urbano, porém, o grande foco nas últimas décadas, acabou 

se deslocando do regulamento do uso e ocupação do solo para o tratamento dos 

processos especulativos de produção do espaço urbano.  Surge daí a ideia de um 

“planejamento urbano participativo” discutido, por exemplo, por teóricos como 

Ermínia Maricato1, no qual as decisões são tomadas através de um processo 

democrático com a participação conjunta de todos os atores interessados e onde o 

Estado não é somente o autor isolado do plano, mas condutor do processo.  

 

Outros teóricos internacionais como Manuel Castells2, propõem o que se 

convencionou chamar de “planejamento urbano estratégico”, que procura tratar as 

cidades de acordo com sua localização na suposta rede de cidades globais. Para 

Castells e Borja (1996, p. 158), a principal força de um plano estratégico está na 

viabilidade do plano, quando este mobiliza desde um primeiro momento os atores 

privados e públicos, gerando confiança entre os agentes, sendo construída num 

consenso público, onde se deve construir ou modificar a imagem que a cidade tem 

de si e a qual projeta ao exterior e, finalmente também questiona o governo local, 

suas competências e seus mecanismos de relacionamento com outras 

administrações e com os cidadãos. 

 

Para Sachs (2008, p. 86) o planejamento é necessário para acelerar o crescimento 

econômico e fazê-lo socialmente responsável. Os gargalos devem ser identificados 

e suprimidos, capacidades ociosas devem ser aproveitadas e recursos latentes 

(humanos e naturais) devem ser mobilizados para a implementação de uma 

estratégia societal de longo prazo, cuja explicitação e implementação exigem uma 

atitude proativa de um Estado desenvolvimentista enxuto e limpo. 

 

                                                
1
 Professora titular aposentada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo (FAUUSP) foi Secretária Executiva do Ministério das Cidades entre 2002 e 2005.  
2
 Manuel Castells, talvez tenha sido um dos principais inspiradores de mais de uma geração de 

planejadores nessas três décadas no Brasil e na América Latina. Ao reiterar a importância dos 
trabalhadores e do Estado na transformação das cidades, propunha de fato mudanças estruturais. 
Em obras mais recentes desse autor, há sinais de mudanças nesse enfoque que valoriza os aspectos 
da comunicação, da informática e do próprio mercado como elementos importantes para uma reforma 
urbana.   
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Para Sassen (1998) o surgimento na atual fase da economia mundial do papel 

estratégico desempenhado por determinadas grandes cidades como São Paulo, 

Nova York, Londres, Tóquio e Sydney, denominadas de “cidades globais” e 

transformadas em “espaços transnacionais” no que diz respeito ao mercado, estão 

inseridas no atual sistema econômico e produtivo mundial que as permite assumir 

um caráter de protagonistas e gestoras de seu desenvolvimento. Sassen, destaca 

ainda, a dimensão espacial da globalização econômica, que combina a dispersão 

geográfica das atividades econômicas com a integração dos sistemas de 

informação. 

 

Para Sachs (2008, p. 62) o planejamento é um processo interativo que inclui 

procedimentos de baixo para cima e de cima para baixo dentro de um marco de um 

processo nacional de longo prazo, numa visão compartilhada pela maioria dos 

cidadãos da nação sobre valores, a sua convergência em objetivos sociais e a 

inserção do seu Estado-Nação num mundo globalizado. 

 

O autor defende ainda que no processo de planejamento torna-se necessário que o 

Estado cumpra suas funções principais que é articular os espaços de 

desenvolvimento, do nível local (que deve ser ampliado e fortalecido) ao 

transnacional; promovendo parcerias entre todos os atores interessados, em busca 

do desenvolvimento sustentável; harmonizando metas sociais, ambientais e 

econômicas, por meio do planejamento estratégico e do gerenciamento cotidiano da 

economia e sociedade, buscando equilíbrio entre as diferentes sustentabilidades 

(social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômica e a política). 

 

Segundo Dowbor (1993, p. 107) a evolução das coisas levam às vezes a 

coincidências interessantes, em que junto com os problemas se apresentam 

também as soluções. E as resposta aos problemas não pode depender somente da 

instância política que não os sentem, os problemas devem ser resolvidos 

localmente, pois as pessoas conhecem seus próprios problemas, e assim, podem 

enfrentá-los de maneira mais organizada. Também porque, a cada unidade de gasto 

público a comunidade acrescenta seu esforço para sua manutenção, além dos 
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recursos financeiros gastos a nível local serem mais controláveis do que nas esferas 

mais distantes da população. 

 

Como disse o geógrafo Milton Santos3 (1965) tanto do ponto de vista da organização 

regional como do ponto de vista da organização interna, a cidade é uma autêntica e 

total representação da região a que preside e do mundo com o qual comercia. As 

grandes cidades brasileiras, com suas conhecidas tragédias urbanas, refletem 

assim, muito mais do que problemas locais, elas são expressão do 

subdesenvolvimento. Tentar melhorar a qualidade de vida de seus habitantes é 

tarefa urgente, mas o desafio não é pequeno, já que os problemas urbanos se 

confundem com os dilemas do país. Assim, se torna necessário que o Brasil 

desenvolva uma política institucional para as regiões metropolitanas.  

 

Ao retomar a questão urbana como parte importante da agenda nacional, o Governo 

Federal parte do reconhecimento da existência de uma crise que, para ser superada, 

exige uma política nacional orientadora e coordenadora de esforços, planos, ações e 

investimentos dos vários níveis de governo e, também, dos legislativos, do judiciário, 

do setor privado e da sociedade civil, porém, formulada e implementada de forma 

democrática e participativa, totalmente distinta do modelo tecnocrático e autoritário 

adotado no passado. 

 

Desde a criação do Ministério das Cidades, em 2003, o Governo Federal concentrou 

em uma única pasta as políticas públicas de trânsito e transporte urbano que, até 

então, encontravam-se dispersas, articulando-as também com outras políticas 

setoriais essenciais para o desenvolvimento urbano do ponto de vista econômico, 

social e estratégico. Assim, temos quatro secretarias nacionais que são:  a 

Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana (SeMob); Secretaria 

Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos; Secretaria Nacional da Habitação 

e a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2007, p. 20). 

 

                                                
3
 Milton Almeida dos Santos foi um geógrafo brasileiro, que apesar de ter se graduado em Direito, 

destacou-se por seus trabalhos em diversas áreas da geografia, em especial nos estudos de 
urbanização dos países subdesenvolvidos. 
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As consequências de uma política urbana deficiente e, de uma quase ausência de 

medidas de planejamento urbano ordenando as atividades de forma articulada, de 

uso do solo com as de transporte, são inúmeras e comprometem a mobilidade e a 

acessibilidade urbana, além de causar um enorme desconforto ambiental para a 

população (RAIA JR e ALVES, 2009, p. 3). 

 

É importante destacar que o planejamento urbano sustentável deve ser entendido 

como um processo planejado de desenvolvimento urbano voltado para o 

desenvolvimento sustentável que enfatiza as variáveis ambientais. No passado, tais 

processos de planejamento privilegiavam somente questões sociais e econômicas. 

 

Hoje é crescente as criações de projetos que demonstram essa tendência 

sustentável como: captação de água de chuva para a irrigação, inserção de energia 

de fontes alternativas, consumo consciente, hortas comunitárias, usos de materiais 

recicláveis e incentivos a modos de transportes pouco poluentes e que consumam 

menos energia. 

 

 

1.1.1 A questão da sustentabilidade e da mobilidade no planejamento urbano 

 

Para Acserald (2004, p. 26) é possível encontrar na literatura dois tipos de 

tratamento para questão da sustentabilidade urbana: um tratamento normativo, 

empenhado em delinear o perfil da “cidade sustentável”, a partir de princípios do que 

se entende por um urbanismo ambientalizado; e um tratamento analítico, que parte 

da problematização das condições sociopolíticas em que emerge o discurso sobre 

sustentabilidade aplicado às cidades. 

 

Ambos tratam da busca de um ambiente mais sustentável para ser aplicado nas 

cidades, partindo de argumentos diferentes para enunciar essa justificativa. Uma 

parte da questão ambiental e outro da questão social e política. Porém, de acordo 

Acserald (2004) é somente com a união desses dois argumentos que se pode 

alcançar a sustentabilidade urbana. 
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Uma afirmação comumente aceita é que a sustentabilidade é um conceito que se 

preocupa com a qualidade futura dos aspectos ambientais, sociais e econômicos. 

Conforme cita Gomes (2009), nessa perspectiva a sustentabilidade urbana pode ser 

encarada como um cruzamento de três valores essenciais: 

  

1. Valores econômicos, responsáveis por todos os modos de exploração e gestão 

do capital. Devem ter como objetivo o apoio à inovação; a gestão eficaz do 

capital, de modo a sustentar o crescimento econômico e maximizar o lucro; e a 

gestão dos riscos e controle do crescimento.  

2. Valores sociais, que divergem de sociedade para sociedade, e que têm como 

objetivos a igualdade, a diversidade, a satisfação das necessidades básicas, a 

defesa dos direitos humanos, as relações entre populações e a participação 

democrática, entre outras.  

3. Valores ecológicos, que consistem na relação entre os organismos e o meio 

ambiente, e que têm como objetivo aumentar ou manter a qualidade do ar, água 

e solo, apoiar a biodiversidade, reduzir as emissões atmosféricas e reduzir e 

reciclar os resíduos. 

 

Desde o início dos anos 1990, as questões de sustentabilidade aplicadas ao 

transporte têm sido amplamente pesquisadas, resultando em grandes avanços no 

entendimento dos impactos e custos sociais, econômicos e ambientais de 

transporte. Esses estudos também contribuíram para a formulação de um conceito 

de sistema de transporte sustentável, que é aquele que permite que a sociedade se 

beneficie da cidade de uma maneira consistente com as capacidades do meio 

ambiente e com as necessidades dessa sociedade (SILVA e BOWNS, 2008, p. 299). 

 

Para Boarnet (2008, p. 28), o primeiro passo no planejamento para a 

sustentabilidade é se afastar dos paradigmas do planejamento focado 

exclusivamente no uso do solo e nos modos de transportes individuais. Por algum 

tempo, a política de transporte se dividiu entre defensores e opositores das viagens 

de automóvel. Contudo, ao concentrar-se sobre os modos, e não nas necessidades 

das pessoas e lugares, o debate acabou deixando de tomar conhecimento de uma 

realidade singular na maioria das áreas urbanas em crescimento. O rápido 
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crescimento das metrópoles necessita da expansão na infraestrutura que suporta o 

transporte de automóveis e um planejamento adequado que apoia alternativas ao 

automóvel.  Não é uma questão de escolha de um ou outro, mas sim, distinguir 

locais e contextos apropriados para cada um. 

 

Segundo Ignacy Sachs (1993, p. 37-8), todo o planejamento de desenvolvimento 

precisa levar em consideração as cinco dimensões de sustentabilidade: 

sustentabilidade social, econômica, ecológica, espacial e cultural. Importante 

destacar aqui, a sustentabilidade espacial que se traduz na necessidade de redução 

a concentração populacional excessiva nas áreas metropolitanas e a necessidade 

de interrupção a destruição de ecossistemas frágeis, mas de importância vital para 

toda a sociedade. 

 

Ainda para Sachs (1993, p. 41),  as cidades são como pessoas e tem personalidade 

própria. As estratégias de eco-desenvolvimento não podem ser impostas de cima 

para baixo, mas projetadas e implementadas pela população, auxiliadas por políticas 

de capacitação eficazes, que permitam que a troca de experiências entre cidades e 

estudos comparativos desempenhem um papel importante, não para serem 

copiados, mas sim, para servirem de inspiração para novas ideias e soluções. 

 

Costanza  (1997)  defende o conceito de sustentabilidade na sua dimensão 

ecológica e enfatiza que isso não implica condicionar a atividade econômica ao 

estado estacionário e sim, discuti-la considerando o aspecto do desenvolvimento 

econômico.  

 

Nessa linha de raciocínio  Costanza (1997) assegura que a sustentabilidade dos 

sistemas econômicos e ecológicos depende da habilidade para construir objetivos e 

incentivos em curto prazo, respeitando o crescimento econômico local e interesses 

privados, consistentemente com objetivos em longo prazo. Em lugar de considerar 

as metas ecológicas e econômicas como conflitantes, deve-se entender que os 

sistemas econômicos dependem para sua sobrevivência, dos sistemas ecológicos 

de sustentação da vida, e incorporar o conceito de complementaridade existente 

entre o capital “natural” e aquele “feito pelo homem”.  
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Talvez o mito mais difundido seja o de que há uma troca inevitável entre 

sustentabilidade ambiental e progresso econômico. Agora há evidência substancial 

de que o “esverdeamento” de economias não inibe a criação de riqueza ou 

oportunidades de emprego, e que há muitos setores verdes que apresentam 

oportunidades significativas de investimento e crescimento relacionado de riqueza e 

empregos. Uma ressalva, no entanto, é que há uma necessidade de estabelecer 

novas condições possibilitadoras para promover a transição para uma economia 

sustentável, questão na qual se faz necessária ação urgente por parte dos 

tomadores de decisão do mundo todo.  

 

Um segundo mito é o de que a economia sustentável (verde) é um luxo que apenas 

países ricos têm condições de sustentar, ou pior, uma imposição do mundo 

desenvolvido para restringir o desenvolvimento e perpetuar a pobreza em países em 

desenvolvimento. Ao contrário, há uma plenitude de exemplos de transições verdes 

acontecendo em vários setores do mundo em desenvolvimento, que merecem ser 

estimuladas e copiadas em outros lugares (PNUMA, 2011, p. 3). 

 

Nas últimas décadas, transformações econômicas e avanços tecnológicos ditaram o 

crescimento e expansão das forças produtivas mundiais, caracterizadas por uma 

fase de grandes mudanças na gestão e organização do sistema produtivo, mas a 

consciência ambiental também se tornou mais latente no mundo, de forma geral, se 

cobra dos governantes e de governos, alternativas ambientais de energia 

sustentável a redução das externalidades negativas, ou seja, um desenvolvimento 

que não comprometa as gerações futuras. 

 

As ações compensatórias pontuais, como a experiência tem mostrado, são 

insuficientes para reverter a realidade de uma urbanização perversa, em que a 

marginalização de crescentes segmentos populacionais é apenas uma das pontas 

de um imenso iceberg de problemas.  

 

Segundo Castells e Borja (1996, p. 154), as grandes cidades devem responder a 

cinco tipos de objetivos: nova base econômica, infraestrutura urbana, qualidade de 

vida, integração social e governabilidade. Somente as respostas a estes propósitos 
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poderão inserir-se nos espaços econômicos globais e também dar à sua população 

um mínimo de bem estar para que a convivência democrática possa se consolidar. 

 

Há uma distinção interessante que marca os estudos urbanos contemporâneos, e 

que também aparece de forma bastante clara na literatura americana, é aquela entre 

a área do planejamento e a da análise social crítica.  Tal distinção está associada 

aos caminhos percorridos pelo planejamento urbano americano que, ao 

institucionalizar-se, tornou-se excessivamente burocratizado e pouco permeável às 

diferenças cada vez mais acentuadas que caracterizam internamente a estrutura 

social daquele país.  

 

Há, naturalmente, um amplo debate em torno desse tema, entretanto, parece haver 

uma aceitação generalizada, pelo menos entre os autores mais críticos, de que a 

prática do planejamento urbano só tende a manter o status quo e reforçar um 

determinado projeto de modernidade no qual há pouco espaço para as diferenças. 

Paradoxalmente, esse mesmo planejamento vem progressivamente incorporando o 

discurso da sustentabilidade urbana (COSTA, 1999, p. 60). 

 

Na área de transportes, análises desse setor dão conta da insustentabilidade do 

atual padrão de mobilidade das cidades brasileiras, caracterizadas pelo intenso uso 

do transporte motorizado individual num quadro que tem se agravado ao longo do 

tempo. As restrições financeiras que a implementação de soluções como o 

transporte metroviário tem enfrentado, parecem obscurecer o debate acerca dos 

efeitos multiplicadores que tais investimentos poderiam trazer para as economias 

urbanas dos grandes centros, além, de reduzir os enormes custos  das 

externalidades negativas decorrentes da ineficiência e insustentabilidade do padrão 

brasileiro de mobilidade, como o aumento dos custos de congestionamentos, a 

poluição decorrente da emissão de combustíveis fósseis e os acidentes de trânsito 

(COSTA e MORAIS, 2011). 

 

Quando se considera, por exemplo, a sustentabilidade ambiental da RMSP, a 

questão do ar limpo, do desperdício energético, do nível de ruído, da carência de 

espaço viário e da democratização de acesso às oportunidades, o problema da 
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mobilidade urbana ocupa papel de realce. A opção preferencial das políticas 

públicas em favor do automóvel, antes mesmo da segunda metade do século XX, 

caracterizada principalmente pelos investimentos realizados quase que 

exclusivamente no sistema viário para solucionar os problemas de 

congestionamentos, levou a cidade a atual crise de mobilidade (ANTP, 2012, p. 51). 

 

As questões ligadas às consequências dos diferentes arranjos espaciais, presentes 

e futuros das áreas urbanas, parecem assumir uma centralidade à qual os 

brasileiros estão também pouco habituados. Assim, segundo Breheny (1992, p. 8) 

apud Costa (1999, p. 65) especula-se que a cidade ecologicamente sustentável 

possui uma forma espacial diferente da cidade econômica, social e politicamente 

viável, ao mesmo tempo em que são propostas políticas de contenção do 

espraiamento espacial, de adensamento junto a pontos de transporte coletivo, de 

incentivo a usos mistos e desencorajamento a cidades-dormitório ou núcleos de 

comércio e serviços que dependam exclusivamente do automóvel.  

 

Há uma clara conexão entre questões associadas a consumo de energia, forma 

urbana e transportes em torno das quais grande parte do debate sobre 

sustentabilidade urbana se organiza, nessa perspectiva mais ampla, e ainda 

segundo Breheny (1992, p. 11), pode-se atribuir a esse debate recente o mérito de 

reunir questões urbanas e regionais, até então, compartimentadas.  

 

Para Harvey (2006) uma questão fundamental nas grandes cidades é o transporte, 

no sentido em que cumpre uma função importante para a produção capitalista, na 

movimentação da mão de obra e de mercadorias. O capital é um processo de 

circulação e realização, e no contexto de acumulação geral, o aperfeiçoamento do 

transporte é visto como inevitável e necessário. 

 

De acordo com Dantas Filho (2009): 

 

Hoje existe um reconhecimento que a política pública de transportes é uma 
ferramenta da mobilidade sustentável e, devido à intersetorialidade, uma 
ferramenta estratégica para que a cidade possa alcançar suas metas de 
desenvolvimento urbano e de qualidade de vida. Assim, o alcance das 
medidas de transporte em desenvolvimento urbano, meio ambiente, saúde, 
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não é mais, apenas, um subproduto, passando a incorporar o próprio corpo 

do problema. 

 

Segundo Jacobs (2001) e Dantas Filho (2009, p. 20), indiferente a essas questões, 

as cidades brasileiras promoveram a implantação de Planos Diretores que 

promoviam a desconcentração da área central sem se preocupar em adensar novas 

centralidades contribuindo, assim, para o fenômeno de erosão urbana4.  

 

Essa nova cidade, integrada e com qualidade de vida precisa de uma rede de 

transportes que possa atender o novo pacto global de desejos de individualidade, de 

eficiência, de resgate da memória e da identidade, além do compromisso ambiental. 

Como a conhecida máxima ambientalista coloca muito bem, pensar global e agir 

local nunca esteve tão colada ao novo cidadão.  

 

A cidade de São Paulo insistiu durante muito tempo em ignorar que o uso e a 

ocupação do solo, se estruturados por um plano de transporte, poderiam ter nos 

permitido viver em uma cidade mais rica, com melhor qualidade de vida e com maior 

atratividade de negócios. Ao mesmo tempo, uma cidade menos poluente, menos 

congestionada, com tarifas menores, com menos acidentes de trânsito e com menos 

internações hospitalares decorrentes da poluição. Ou seja, paga-se muito caro por 

não termos atendido os princípios elementares do planejamento urbano (ANTP, 

2012, p. 7). 

 

Do ponto de vista da mobilidade urbana, a função social se traduz na produção de 

cidades acessíveis, democráticas, socialmente inclusivas e ambientalmente 

sustentáveis. Para isto, é fundamental que os padrões urbanísticos e os 

instrumentos da política urbana a serem estabelecidos nos Planos Diretores estejam 

focados também nas políticas de transporte e circulação (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2007, p. 66). 

 

                                                
4
 A erosão urbana está associada à falta de planejamento adequado, que considere as 

particularidades do meio físico, as condições socioeconômicas e as tendências de desenvolvimento 
da área urbana. A alta incidência de feições erosivas resultam das precárias condições de 
infraestrutura, projetos de drenagem mal concebidos, ou mesmo, pela escolha de áreas naturalmente 
adversas.  
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Existe uma relação causa e efeito entre as condições sociais da população com a 

sua necessidade e sua capacidade de deslocamento na busca das oportunidades 

que as cidades oferecem para trabalho, educação, serviços e lazer. Questões como 

renda, idade, gênero, entre outros, interferem na mobilidade da população incluindo-

as ou excluindo-as do acesso a estas oportunidades.  

 

Dois dos grandes desafios a serem enfrentados no planejamento da mobilidade 

urbana estão relacionados à democratização do acesso ao transporte público, 

recuperando os excluídos de seu ingresso por impossibilidade de pagamento, a 

priorização e ampliação dos serviços de transporte coletivo e o gerenciamento da 

circulação do transporte individual em ruas cada vez mais congestionadas, que 

envolve medidas de restrição de sua circulação (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007, 

p. 71). 

 

A mobilidade urbana é ao mesmo tempo causa e consequência de desenvolvimento 

econômico e social, da expansão urbana e da distribuição espacial de atividades. A 

mobilidade urbana têm relação direta com as atividades econômicas. Os padrões de 

uso e ocupação do solo e as condições de transportes (tanto de oferta como de 

demanda) são interdependentes e interativas, alternando relações de causa e efeito 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007, p.73). 

 

O processo de planejamento urbano sustentável para os grandes centros urbanos 

como a Região Metropolitana de São Paulo necessita de políticas mais assertivas no 

sentido de que as várias problemáticas envolvidas, como o crescimento demasiado 

da população, mais o crescente aumento da frota de veículos, a localização do 

emprego e da moradia, os problemas de deslocamentos causados, e ainda também 

pela precariedade de sua infraestrutura de transporte, precisa ser suplantada de 

maneira que todas as soluções que se apresentam possam influenciar positivamente 

na qualidade de vida da população que sofre a tempos com tantos problemas. 

 

Mas para compreender melhor como uma grande obra de infraestrutura como o anel 

viário da RMSP pode de alguma maneira contribuir para solucionar as problemáticas 

envolvidas, como a questão da mobilidade e do transporte, é necessário entender o 
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processo de transformação urbana dos grandes centros e os desafios que se 

apresentam. 

 

 

1.2 O processo de transformação urbana e o desafio metropolitano  

 

“Quando a sociedade evolui, o espaço evolui, e o movimento não é unilateral. 
As transformações que se impõe ao espaço mais cedo ou mais tarde hão de 
repercutir na sociedade, isto é, na economia, na cultura e na política 
(SANTOS, 2002)”. 

 

Para Maricato (2000), as teorias que tentaram explicar a transformação, o 

crescimento, o sentido e a função da cidade para informar seus melhoramentos e/ou 

planejamento, tiveram grande importância nas intervenções feitas, tanto pelo Estado 

quanto pela sociedade em várias manifestações. Para essa autora as teorias, 

pensadas nos países do centro capitalista e apropriadas na periferia, muitas vezes 

representam “ideias fora do lugar” aplicadas em áreas seletivas e deixando grande 

parte das cidades como “lugares fora das ideias”. 

 

Por outro lado, é nas cidades (e no campo, com articulação nas cidades) que se 

construíram as forças socioculturais, econômicas e políticas que formaram o Brasil, 

produziram seu espaço urbano-regional e ainda o fazem. Das cidades coloniais às 

metrópoles atuais, os referenciais teóricos foram sendo redefinidos, adaptados, 

recriados para explicar processos socioespaciais e informar projetos políticos de 

classes e grupos de interesse, dentro e fora do Estado (MONTE-MÓR, 2006). 

 

Ainda para Monte-Mór (2006, p. 8) nos países subdesenvolvidos, de industrialização 

fordista periférica e incompleta, como o Brasil, os espaços ‘incompletamente 

organizados’ (SANTOS, 1978) e as periferias urbanas precárias proliferaram com 

áreas de sub-habitação e ausência de serviços urbanos e sociais básicos. Essa 

suburbanização precária que se iniciou nas grandes cidades, como Rio de Janeiro e 

São Paulo, com a industrialização substitutiva de importações, produziu periferias 

pobres parcialmente integradas à dinâmica urbana.  
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A expansão do modelo fordista a partir dos anos 1960, contrariamente à expectativa 

de maior inclusão social, resultou no agravamento das condições de exclusão 

urbana, e nos desdobramentos no Brasil do planejamento urbano do pós-guerra. 

 

Essas periferias urbanas das grandes metrópoles industriais assistiram assim a 

grandes investimentos ligados à reprodução coletiva da força de trabalho, centrada 

nos dois serviços urbanos principais requeridos pela produção: a habitação, 

elemento fundamental para a reprodução da força de trabalho e transporte público, 

requerimento central para o acesso ao trabalho. À medida que as distâncias das 

periferias ao centro aumentam, a importância do sistema público de transportes 

também cresce (MONTE-MÓR, 2006, p. 9). 

 

Segundo Castells e Borja (1996, p.156), em todas as cidades o projeto de 

transformação urbana é o somatório de três fatores: a primeira é a sensação de 

crise aguda pela conscientização da globalização na economia, a segunda é a 

negociação entre os atores urbanos públicos e privados, e a geração de liderança 

local, tanto política como cívica e por último a vontade conjunta e o consenso público 

para que a cidade dê um salto adiante, tanto do ponto de vista físico como 

econômico, social e cultural. 

 

Várias crises simultâneas iniciaram-se ou acelerararam-se durante a última década: 

crises    climáticas,  de    biodiversidade,    combustível,   alimentos,   água   e    mais   

recentemente no sistema financeiro e econômico como um todo.  

 

Contudo, para Soriano e Silva (2003, p. 6), a grande crise que realmente 

enfrentamos, é a manutenção das relações éticas da qual depende a qualidade da 

convivência entre os seres humanos, mas, também entre estes e a natureza através 

dos programas de desenvolvimento, como exemplo, temos a aceleração de 

emissões de gases de efeito estufa que indica uma ameaça crescente de mudanças 

climáticas descontroladas, com consequências potencialmente desastrosas para a 

humanidade. 
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A Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) e outras agências, 

sugerem uma dependência contínua do petróleo e outros combustíveis fósseis, além 

de custos de energia muito mais altos, ao passo que a economia mundial sofre para 

recuperar-se e crescer (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2010).  

 

De fato, a maioria das estratégias de crescimento e desenvolvimento econômico 

incentivou um rápido acúmulo de capital físico, financeiro e humano, mas à custa do 

esgotamento excessivo e da degradação do capital natural, que inclui nossas 

reservas de recursos naturais e ecossistemas. Ao esgotar as reservas de riqueza 

natural do mundo (em muitos casos, irreversivelmente), este padrão de 

desenvolvimento tem tido impacto prejudicial no bem-estar das gerações atuais e 

apresenta grandes riscos e desafios às futuras gerações, onde as múltiplas crises 

recentes são indicativas deste padrão (PNUMA, 2011, p. 2). 

 

Em São Paulo, a urbanização fez-se acompanhar de um processo perverso de 

exclusão, pois o ritmo dessa transformação não foi acompanhado por novos 

instrumentos de gestão do espaço urbano e de modernização administrativa.  

 

Para Villaça (2001) o mais conhecido padrão de segregação da metrópole brasileira 

continua sendo o do centro x periferia; sendo o centro dotado da maioria dos 

serviços urbanos, públicos e privados, e ocupado pelas classes de mais alta renda; 

e a periferia sub equipada e longínqua, ocupada predominantemente pelos 

excluídos, onde o espaço atua como um mecanismo de exclusão e a estruturação 

espacial básica das metrópoles brasileiras demonstra o papel decisivo que a 

acessibilidade ao centro e o transporte do ser humano desempenham na 

estruturação intraurbana. 

 

Para Monte-Mór (2006, p.11) a emergência da questão regional deslocou o eixo do 

problema urbano da esfera social e da organização intraurbana para a esfera do 

econômico, tendo o espaço regional e nacional e a organização interurbana como 

pontos principais.  
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Para Castells e Borja (1996, p. 156) as questões decisivas que as cidades latino-

americanas devem enfrentar na atualidade podem ser abordadas e solucionadas 

com os atores urbanos: pacto entre agentes públicos e privados, criação de 

centralidades e de espaços públicos qualificados, reconstrução da cultura cívica, 

reforma político administrativa no sentido de obter dos governos locais, mais eficácia 

e mais participação e, sobretudo, modernização da infraestrutura. 

 

A cidade precisa ser entendida não somente como território que concentra um 

importante grupo humano e uma grande diversidade de atividades, mas também 

como um espaço simbiótico (poder político-sociedade civil) e simbólico (que integra 

culturalmente, dá identidade coletiva a seus habitantes e tem um valor de marca e 

de dinâmica com relação ao exterior), que saiba encontrar respostas possíveis aos 

propósitos econômicos, políticos, sociais, ambientais e culturais de nossa época.  

 

A necessidade de encontrar respostas integradas e não setoriais aos problemas de 

emprego, educação, cultura, moradia, transportes; requer o estabelecimento de 

compromissos públicos e privados a partir das demandas do crescimento econômico 

e do meio ambiente; além, da configuração de novos espaços e mecanismos que 

estimulem a participação política e facilitem a relação entre administrações e 

administrados para promover uma melhor organização dos grupos sociais 

envolvidos (CASTELLS e BORJA, 1996, p. 157). 

 

Portanto, um dos problemas mais perversos da cidade é o seu crescimento urbano 

desordenado ante a necessidade de uma infraestrutura eficiente  para  sustentar   de 

maneira adequada esse crescimento. 

 

 

1.3 A ligação entre o padrão de crescimento urbano e a infraestrutura de     

transporte  

 

O aumento significativo no grau de urbanização que se observa nas últimas 

décadas, que hoje se encontra em torno de 85% da população brasileira, acentua de 

maneira significativa as problemáticas urbanas, pois o aumento do contingente de 
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pessoas nas grandes cidades requer que as políticas públicas urbanas se adequem 

de maneira a atender às necessidades crescentes e urgentes dessa população 

como habitação decente; acesso à água encanada e saneamento adequado; 

energia; transporte acessível; educação; saúde; lazer e emprego. 

 

Segundo Milton Santos (1977, p. 48) a própria presença de uma população 

numerosa age como um fator de pressão política sobre o governo em favor do 

estabelecimento de novas infraestruturas. 

 

O crescimento das cidades levou à concentração das atividades econômicas no seu 

centro e o deslocamento da habitação para as periferias, devido à facilidade nos 

deslocamentos e os preços do solo mais baixos. Esta evolução demográfica e 

especulação fundiária levou a um insustentável desperdício urbano, onde a 

ocupação dos terrenos no entorno da cidade apresentam problemas de mobilidade 

entre as periferias e o centro, aumentando a poluição, os congestionamentos, os 

problemas de qualidade de espaços públicos e serviços e os problemas de 

ocupação de solos rurais ou florestais (GOMES, 2009, p. 51). Esta ocupação de 

terrenos em seu entorno implica a diminuição dos espaços verdes, ou de lazer, que 

protegem as áreas urbanas, e que também reciclam o ar. 

 

Apesar dos problemas do crescimento desestruturado das periferias, é um fato que 

hoje em dia, o crescimento se dá essencialmente nesses polos, sendo que, as 

periferias passaram de simples aglomerados rurais a aglomerados com milhares de 

habitantes. Por isso o planejamento urbano não pode ignorá-las concentrando 

esforços somente no apoio aos centros, é necessário que haja uma estratégia 

integrada com um sistema de transportes que atenda a estas características dos 

grandes centros.  

 

Mas não se pode deixar de analisar que devido a essas características dos grandes 

centros o planejamento acabou por centrar-se na necessidade de alargar as 

estradas de modo a melhorar o tráfego dos automóveis, o que acabou levando a 

uma degradação e diminuição dos espaços públicos, que se tornaram pouco 

atrativos a população. Esta despreocupação em apoiar a circulação das pessoas a 
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pé só enfatizou e privilegiou o trânsito do automóvel, sem resolver de fato o 

problema da circulação entre a zona central e a periferia das cidades.  

 

Segundo Gomes (2009, p. 57), atualmente o transporte ultrapassa a função de 

serviço prestado a uma sociedade, passando a fazer parte da cidade que impulsiona 

ou retrai a sua evolução. O fato das cidades funcionarem por núcleos 

descentralizados torna o transporte indispensável para o funcionamento da cidade. 

Este motivo, e outros, como a sustentabilidade, a qualidade de vida, ou os 

congestionamentos, fazem com que o planejamento urbano seja tão importante e 

prioritário. 

 

A conexão entre alteração na paisagem urbana e investimento em infraestrutura de 

transportes é uma preocupação recorrente quando se trata de planejamento urbano, 

onde o crescimento de um núcleo urbano traz consigo maior mobilidade dos agentes 

econômicos e uma pressão sobre a infraestrutura de transporte existente (MACIEL, 

2011, p. 21). 

 

Com o início da industrialização, o fim da escravidão e a imigração, as cidades 

passaram por um processo de crescimento acelerado. A estrutura urbana, com ruas 

estreitas e sinuosas e sem saneamento básico tornaram as cidades focos de 

doenças que comprometiam a vida urbana. Foi essa a motivação do urbanismo 

sanitarista e embelezador no início do século XX, inspirado em conceitos europeus, 

que promoveu, nas grandes cidades, vultosos investimentos em infraestrutura viária 

e saneamento (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007, p. 56). 

 

Segundo Ferreira (1994) no sistema urbano, o transporte é um subsistema que deve 

ser bem planejado para evitar impactos negativos na estrutura urbana.  

 

O planejamento do transporte urbano no Brasil é muito recente, sendo que o mesmo 

passou por fases: do início do século XX até a década de 1960, momento em que as 

decisões tomadas eram respostas intuitivas às necessidades de mobilidade da 

população; a década de 1960 foi um momento de acelerado processo de 
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crescimento das áreas urbanas e aumento da necessidade de planejamento da 

mobilidade e do crescente aumento populacional.  

 

A partir da década de 1960, o crescimento populacional e a migração do campo para 

as cidades fizeram com que a população urbana ultrapassasse a rural. As cidades 

cresceram em ritmo muito superior aos investimentos em infraestrutura urbana, 

segregando a população de baixa renda nos loteamentos periféricos, legais ou 

clandestinos, distantes das áreas consolidadas e praticamente desprovidos de 

infraestrutura, inclusive de transporte. 

 

Nos anos de 1970, durante o regime militar que centralizou o planejamento, a 

questão metropolitana entrou na agenda do Estado brasileiro, com a definição de 

uma primeira política pública para as regiões metropolitanas, criadas por legislação 

federal, caracterizada pela centralização da regulação e dos financiamentos na 

União, delegando aos governos estaduais a implementação das políticas e excluindo 

quase que totalmente os municípios (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007, p. 56). 

 

A ligação entre transporte e padrões de crescimento urbano apresentam algumas 

questões muito relevantes, como o rápido crescimento de áreas urbanas que 

precisam apoiar densidades cada vez mais elevadas, sendo uma maneira de fazer 

isso, a evolução pedonal ou de trânsito orientado. Mas por outro lado, a viagem de 

carro continuará a ser o modo dominante de transporte para os próximos anos, 

devido a um aumento do nível de renda da população brasileira e a um transporte 

público precário. 

 

São Paulo, assim como outros grandes centros urbanos possui uma necessidade 

urgente de gerir seus gargalos de congestionamentos que ameaçam a vitalidade 

econômica e a qualidade de vida na cidade, com preocupações sobre o crescimento 

do município e da região metropolitana. Dyckman (1972) destaca que o transporte 

urbano não se destina apenas ao deslocamento de passageiros e carga, mas 

também à organização espacial de todas as atividades dentro da cidade. 
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Para Dowbor (2001, p. 37) quando há ausência de sólidas iniciativas públicas 

capazes de investir efetivamente em infraestruturas, mais a tendência natural de 

destruição das cidades em função do automóvel e com introdução de segmentos de 

obras em função dos congestionamentos pontuais, os recursos necessários para 

desenvolver alternativas de longo prazo vão se consumindo sem que haja uma 

solução para o problema.  

 

O tratamento da circulação urbana é descolado do planejamento regional e do 

desenvolvimento nacional, fatores primordiais para a geração de renda e, portanto, 

de demanda efetiva para os próprios serviços de transporte se sustentarem 

economicamente (COCCO, 2009). 

 

Para Cocco (2009) o planejamento e as políticas públicas também devem favorecer 

atividades econômicas tradicionais e correspondentes ao circuito inferior da 

economia, já que se trata da manutenção de emprego e renda com dispêndio de 

menor volume de inversões. Trata-se também, de um esforço no sentido de nutrir a 

demanda efetiva real da população, força motriz do desenvolvimento e 

consequentemente, da manutenção dos sistemas de transporte público de modo 

mais amplo.  

 

Para tanto, o transporte público deve ser encarado não apenas como um sistema 

que sustenta a expansão urbana e os espaços já estruturados de indústria, comércio 

e serviços, mas um serviço que somado a outras políticas, é capaz de orientar a 

estruturação espacial e promover o desenvolvimento a partir da acessibilidade que 

proporciona.  

 

Em termos de importância econômica, o transporte influência todas as pessoas e o 

bem estar econômico delas não somente no que diz respeito à segurança, mas 

também, na qualidade do ambiente em que vivem. Sistemas de transporte 

ineficientes causam frustações nos indivíduos e diminuem o bem estar, pois a 

mobilidade está associada a um custo econômico.  
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Assim, os impactos dos investimentos em infraestrutura de transporte não podem 

ser negligenciados, pois afetam a economia diretamente, quando se considera os 

seus efeitos multiplicadores. No primeiro caso, a acessibilidade revela o potencial de 

uma região em termos de capacidade tanto de fluxo de mercadorias, quanto de 

pessoas e no segundo caso, os investimentos em infraestrutura de transportes 

tendem a afetar, diretamente, os setores mais dinâmicos da economia que através 

do efeito multiplicador propaga-se em termos de geração de renda e emprego 

(ARAÚJO, 2006, p. 16). 

 

Para Maricato (1995, p. 12) a concentração de infraestrutura e equipamentos 

urbanos aliados ao mau funcionamento dos transportes públicos, vão determinar a 

ocupação densa da “cidade hegemônica”. Esses circuitos fornecem a ilusão de um 

espaço relativamente homogêneo, contando com comércio e serviços sofisticados.  

 

Maricato (1995, p. 50) citando Milton Santos (SANTOS, 1990, 2009) numa análise 

sobre a metrópole paulista, se refere à imobilidade relativa do morador da periferia e 

de seu isolamento em guetos, devido à dificuldade com o transporte coletivo, que 

exige um longo tempo e um custo muito alto em seus percursos. 

 

Segundo Vasconcellos (2000), o planejamento de transportes define toda a 

infraestrutura viária: vias, calçadas, os terminais, os veículos de transporte público, a 

estrutura das vias e a frequência das viagens. E o planejamento da circulação define 

a forma de uso de toda estrutura viária, tanto pelas pessoas quanto pelos veículos, 

tendo como atividades essenciais, a legislação, a engenharia de tráfego, a educação 

e a fiscalização. 

 

Vasconcellos (2000) também enfatiza que as políticas de circulação devem analisar 

além da fluidez e segurança, a acessibilidade, o nível de serviço dos transportes, o 

custo do transporte e a qualidade ambiental, pois são essenciais para o controle da 

circulação. Ele também lembra que os diversos usuários possuem necessidades 

diferentes de deslocamento (precisam ir à escola, ao trabalho, aos comércios, entre 

outros locais) e acabam gerando demandas conflitantes.  
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Do ponto de vista da mobilidade sustentável, a infraestrutura de transportes do Brasil 

não atende as atuais demandas econômicas e sociais do país. O país carece de 

investimentos para atender a elevada demanda de infraestrutura no setor de 

transportes, problema que é agravado pelo crescimento populacional.  

 

No Brasil, em julho de 2013, de acordo com projeção feita pelo IBGE a população 

brasileira alcançou aproximadamente 201 milhões de habitantes e estima-se que, 

em 2042, alcançará 228,4 milhões5. Caso a frota de veículos no Brasil, também, 

continue aumentando, os problemas de mobilidade irão piorar drasticamente e 

certamente a RMSP sofrerá muito, pois atualmente somente a cidade de São Paulo 

possui 7,5 milhões de veículos6. 

 

A Agência Internacional de Energia (2010) alerta que 90% do aumento das 

emissões nos próximos anos é previsto vir de países em desenvolvimento, os quais, 

além de necessitarem se desenvolver rapidamente, muitos ainda não possuem 

controle sobre a natalidade. Apesar do Brasil apresentar uma diminuição percentual 

nas últimas décadas em sua população, seu crescimento e melhora nas condições 

sociais e econômicas, faz com que o país faça parte dessa terrível estatística. 

 

Para Milton Santos (2009) num quadro de disparidades socieconômicas a dimensão 

da cidade é uma das causas do seu crescimento periférico. São fenômenos que 

trabalham em conjunto, influenciando-se mutuamente e agravando a problemática 

urbana, cujas dimensões são multiplicadas pelas formas do crescimento 

metropolitano. 

 

Num primeiro momento o transporte individual seduz pela possibilidade do serviço 

porta-a-porta e pelo conforto proporcionado, mas no segundo momento a baixa 

eficiência do transporte provoca congestionamentos que exigem pesados 

investimentos em sistemas viários que resultam em novos e maiores 

congestionamentos. Para Dantas Filho (2009, p. 19), a baixa eficiência energética 

                                                
5
 Estimativas da população residente no Brasil em julho de 2013. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. 

Acesso em 08 de novembro de 2013. 
6
 Frota de veículos em São Paulo em outubro de 2013. Disponível em: <www.detran.sp.gov.br>. 

Acesso em 11 de dezembro de 2013. 
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rouba competitividade da cidade e sua poluição rouba expectativa de vida da sua 

população. 

 

O fato de existir agência reguladora para cada tipo de modal, como também a forma 

de concessão dos serviços, pode em algum momento, se traduzir em conflitos que 

impossibilitem o total aproveitamento dos impactos sobre a economia dos 

investimentos em infraestrutura de transporte (ARAÚJO, 2006, p.19). 

 

De acordo com Eberts (2000) a interface entre investimento em transporte e 

desenvolvimento econômico tem amplas ramificações que vão além da proposta 

básica do transporte de mover bens e pessoas de um lugar para o outro. 

Considerando, que não exista dúvida, de que transporte é essencial na operação de 

uma economia de mercado, muito ainda precisa ser entendido sobre os caminhos 

pelos quais um eficiente sistema de transporte possa melhorar a produtividade da 

economia, diminuindo as desigualdades regionais tanto de renda quanto de 

população e emprego.  

 

Se de um lado, transporte é uma atividade meio, indispensável ao funcionamento de 

uma economia especializada promovendo maior integração entre indivíduos e 

nações com vistas ao bem estar coletivo, por outro, o transporte consome os 

estoques de recursos naturais e as reservas de energia. Por estes motivos, que 

Albano e Senna (2010, p. 4), enfatizam que os grandes benefícios oferecidos pelos 

transportes como aumento da mobilidade e suas consequentes comodidades 

pessoais e coletivas, constituem um conflito com o desenvolvimento de muitas 

economias e principalmente com a necessidade de uso adequado do ambiente. 

 

A concentração de atividades em uma determinada região estabelece um padrão de 

demanda por transportes (necessidade de viagens e de espaço público para sua 

realização), que requer e induz uma determinada infraestrutura; por sua vez, a oferta 

de infraestrutura de transportes (sistema viário, linhas de transporte público, espaço 

de estacionamento, etc.) proporciona condições mais ou menos atraentes para a 

localização das atividades (serviços, residência, comércio, indústria, etc.). 
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Investimentos na infraestrutura ou nos serviços de transporte, tais como, a 

ampliação do sistema viário ou a implantação de sistemas de transporte público, 

alteram a atratividade para localização de empregos e domicílios. Em contrapartida, 

as políticas de controle de uso e ocupação do solo devem estimular o adensamento 

nas regiões com capacidade ociosa de infraestrutura de transporte e evitar a 

ocupação em áreas saturadas ou desprovidas dela, reduzindo assim os custos de 

urbanização (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007, p. 73). 

 

Essa mesma relação existe entre a infraestrutura de transporte e as políticas de 

desenvolvimento econômico. Os grandes empreendimentos industriais ou de 

serviços consideram a disponibilidade de transporte e os indicadores de 

acessibilidade como condicionantes para escolha da sua localização e, quando em 

operação, passam a gerar deslocamentos de pessoas e de mercadorias que usam 

essas infraestruturas (MINISTÉRIOS DAS CIDADES, 2007, p. 73). 

 

É preciso haver condições adequadas de mobilidade, portanto, o planejamento de 

transportes deve ser norteado pela mobilidade de seus cidadãos, uma vez que a 

mobilidade se tornou um requisito essencial para o funcionamento de uma 

sociedade moderna (MOTTA, SILVA e BRASIL, 2012, p. 30). 

 

Castells (1999, p. 223) acrescenta que a localização é um valor que se manifesta no 

valor da terra urbana, definida pela “capacidade que determinado ponto do território 

oferece, de relacionar-se através de deslocamentos espaciais, com todos os demais 

pontos da cidade”. A terra em si não tem valor, mas a terra enquanto localização, 

sim. Sendo a produção do espaço urbano considerada como produção da 

localização, um dos investimentos mais disputados entre as classes sociais é o 

sistema de circulação (vias e meios de transporte), pela sua capacidade de ligar 

uma localização a outra e de diminuir o tempo de deslocamento.  

 

Portanto, a infraestrutura de transporte é um tipo específico de dominação que 

determina a produção do espaço urbano. O principal ator na produção da mais-valia 

do transporte é o Estado, um dos agentes responsáveis pela implantação das vias 

enquanto obra pública (AGUILAR, 2009, p. 39). 
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O transporte é ao mesmo tempo produzido e consumido no momento do seu uso 

(HARVEY, 2006). Ele impacta a matéria-prima e o produto final, pois, quanto menor 

o tempo do transporte, mais rápida é a entrega da mercadoria e menor é o seu custo 

final, por outro lado, quanto maior o tempo de transporte, menor é a velocidade de 

circulação e mais caro é o preço final da mercadoria. Assim, a diminuição do custo 

da circulação e transporte do produto aumenta a acumulação do capital. Ao mesmo 

tempo, a melhoria do sistema de circulação e transporte propicia a redução do 

espaço pelo tempo e a expansão geográfica do capital (AGUILAR, 2009, p. 40). 

 

O Documento de Contribuição Brasileira à Conferência Rio+20, diz que é 

fundamental que o desenvolvimento sustentável também englobe medidas e 

políticas para fortalecer a sustentabilidade dos sistemas de transportes, onde os 

transportes urbanos e a sustentabilidade estão ligados ao estabelecimento de 

sistemas eficientes de transporte público, como corredores rápidos de ônibus, 

metrôs, trens, veículos leves sobre trilhos e rodas e outros de baixa emissão de 

poluentes, que substituam em grande parte o veículo individual. No transporte de 

cargas, devem ser feitos investimentos na diversificação da matriz de transporte, 

como a ampliação e fortalecimento de ferrovias e do transporte aquaviário de 

cabotagem e navegação interior e construção ou recuperação da infraestrutura 

rodoviária existente. Esse documento ainda enfatiza uma maior participação de 

modais mais limpos com integração e combinação eficiente dos diversos modais 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2011).  

 

Segundo Pinto (2012), numa avaliação sobre as lacunas e os legados deixados pela 

Rio +20, ela destaca a pouca importância dada às cidades, quando diz que sem uma 

visão de cidade como organismo e meio ambiente próprio fica complicado falar de 

“desenvolvimento sustentável” ou “cidade sustentável”, pois isso afeta diretamente a 

discussão sobre mobilidade urbana, transporte público, trânsito urbano, 

acessibilidade, circulação de pedestres e mercadorias, que são tratados como 

fenômenos separados  e por isso tem um tratamento marginal, porém, justifica que 

isso se dá devido ao recente fenômeno da urbanização no mundo. 
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De fato, o setor de transportes possui grande importância na manutenção da 

sustentabilidade e da relação entre o desenvolvimento econômico e o meio 

ambiente, pois engloba processos econômicos de produção, mobilidade dos agentes 

envolvidos e custos, além disso, também consome grande quantidade de energia e 

recursos naturais. 

 

 

1.4 Impacto da infraestrutura de transportes sobre o desenvolvimento 

econômico  

 

A importância da infraestrutura de transportes adequada para a geração de um 

ambiente propício ao desenvolvimento sustentável de nosso país é reconhecido a 

algum tempo por diversos autores de nossa atualidade, assim, como para órgãos 

internacionais que veem a importância de uma infraestrutura adequada para os 

países em desenvolvimento. Esse aprofundamento e retomada da relevância da 

infraestrutura para as economias leva a adoção de vários conceitos existentes na 

literatura. 

 

O conceito de infraestrutura de acordo com o Banco Mundial (THE WORLD BANK, 

1994) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID, 2000) adotam um 

conceito de infraestrutura semelhante, que engloba as estruturas de engenharia, os 

equipamentos e instalações de longa vida útil e os serviços que eles fornecem, que 

podem ser usados na produção econômica ou pelas famílias (COSTA e MORAIS, 

2011, p. 330). 

 

Em estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o 

conceito de infraestrutura foi desagregado em duas linhas de estudo, que são a 

infraestrutura social e urbana que tem como foco principal o suporte aos cidadãos e 

aos domicílios (habitação, saneamento e transporte urbano) e a infraestrutura 

econômica, cujo foco principal é dar suporte ao setor produtivo, contudo, servindo 

para as famílias. Esse conceito engloba os setores rodoviário, ferroviário, portos, 

aeroportos, energia elétrica, petróleo, gás natural, biocombustível e 

telecomunicações (CAMPOS NETO, et. al., 2011, p. 263). 
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O BID (2000, p. 13) classifica a infraestrutura em quatro grandes grupos que são: 

infraestrutura econômica (transporte, energia e telecomunicações); infraestrutura 

social (represas e canais de irrigação, educação e saúde); infraestrutura ambiental 

(sistemas de tratamento de esgoto, aterros sanitários, tanques de sedimentação, 

etc.); e por último a infraestrutura vinculada à informação e ao conhecimento. 

 

Para Costa e Morais (2011, p. 317), a existência e a qualidade da infraestrutura 

econômica, social e urbana e o processo de desenvolvimento têm um elevado grau 

de correlação, sendo que a disponibilidade e/ou a ausência de infraestrutura no 

território favorecem ou limitam o processo de desenvolvimento socioeconômico do 

país. 

 

Cabe apontar que a distinção entre infraestrutura econômica e social é apenas 

analítica uma vez que se reconhece que ambas repercutem tanto na produção, 

quanto nas famílias (COSTA e MORAIS, 2011, p. 320). Até mesmo para elucidar 

isso o estudo de caso deste trabalho, o Rodoanel, é um ótimo exemplo para verificar 

como um único projeto de infraestrutura pode estar inserido nos vários âmbitos 

como o social, o econômico e o ambiental.  

 

Ainda na literatura internacional se encontram definições de infraestrura urbana que 

a qualificam como um amplo conjunto de suporte essenciais no dia a dia das 

cidades modernas. Para Choguill (1996) a infraestrutura urbana está dividida em 

dois grandes grupos, sendo o primeiro infraestrutura social que envolve os 

equipamentos de saúde e educação e o segundo grupo refere-se à infraestrutura 

física, envolvendo as instalações que fornecem os serviços de água, esgoto, coleta 

de lixo, energia elétrica, drenagem, além das estradas e trilhos que a população usa 

para seu deslocamento. 

 

No caso de infraestrutura urbana, por exemplo, a implantação e operação de alguns 

equipamentos e serviços, como se observa na área de transportes, encontram-se 

condicionadas à existência de demanda para escalas elevadas de operação 

contínua, o que ocorrerá apenas em centros urbanos de maior porte, o que justifica 
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a concentração espacial desses investimentos ao mesmo tempo que reforça a 

centralidade dessas cidades e sua influência sobre o território nacional. 

 

Para Costa e Morais (2011, p. 344), a infraestrutura urbana implica, em geral, a 

disponibilização de infraestrutura física pesada, semelhante neste aspecto à 

infraestrutura econômica, de elevado custo de implementação, cujos investimentos 

dependem, em geral, de financiamento público, de forma direta ou por meio de 

algum tipo de subsídio, que podem ser requeridos também na operação e na 

manutenção dos equipamentos e sistemas que compõem essas infraestruturas. 

 

A oferta eficiente de serviços públicos de infraestrutura é um dos aspectos mais 

importantes das políticas de desenvolvimento econômico e social para o país, pois 

condiciona a produtividade e a competitividade do sistema econômico, assim como 

melhora o bem-estar social. 

 

A política de Estado deve favorecer o desenvolvimento do país e o processo de 

adequação deve ser orientado pela promoção da eficiência econômica, da equidade 

social e da sustentabilidade ambiental, e principalmente pela diminuição das 

desigualdades espaciais, em suas diversas escalas. 

 

Os investimentos em infraestrutura de transporte, energia, comunicação, promovem 

efeitos multiplicadores e dinamizadores nos demais setores, induzindo outros 

investimentos. No caso específico do setor de logística e transportes, uma melhoria 

nas condições das estradas e modais alternativos pode possibilitar um aumento na 

oferta de mão de obra pelo melhora no deslocamento populacional, assim como 

aumento da capacidade de escoamento dos produtos tanto para o mercado interno 

como externo (CAMPOS NETO, et. al., 2011, p. 264). 

 

Numa visão teórica da geografia econômica, a provisão de transporte inter-regional 

pode, em algumas situações estimular a migração seletiva e ampliar ainda mais a 

desigualdades existentes e ter efeitos negativos no meio ambiente, porém, a 

melhoria no transporte intrarregional tem a capacidade de promover o 

desenvolvimento na região beneficiada (CAMPOS NETO, et. al., 2011, p. 268). 
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Outro aspecto relevante quanto ao planejamento e investimento em infraestrutura, 

particularmente no caso dos transportes, é que eles demandam prazos muito longos 

entre o seus projetos iniciais e a total realização da obra e entrega de seus serviços, 

além dos altos custos iniciais. No caso de rodovias, não geram grande interesse aos 

investidores privados se não forem rodovias que recebam um elevado trafégo de 

veículos e estejam em regiões desenvolvidas, pois não obterão retorno, por isso a 

necessidade do Estado estar a frente da construção dessas rodovias, pensando no 

longo prazo, e também pensando no desenvolvimento regional sustentável para todo 

o país. 

 

Para Eberts (2000), é necessário saber o efeito do transporte no desenvolvimento 

econômico e no crescimento futuro. Perguntas devem tentar ser respondidas já que 

o sistema de transporte do país tem amadurecido e a competição por recursos do 

governo tem se intensificado, a questão não é simplesmente, onde construir outro 

segmento de rodovia ou aeroporto que precisa ser ampliado. As questões tornaram-

se mais complexas. E algumas questões relevantes são levantadas como: Qual 

modo de transporte é mais rentável em atender as necessidades de transporte de 

uma determinada região? Qual é o trade-off entre crescimento adicional em uma 

área urbana e os custos de expansão dos sistemas de transporte para acomodar um 

maior crescimento? Qual o efeito que a expansão de sistemas de transporte tem 

sobre a necessidade de investir em outros tipos de infraestrutura?  

 

O período de 1985 a 2005, foi marcado pela queda dos investimentos públicos, 

devido a pequena capacidade de poupança do governo, por isso o setor privado 

passou a ser considerado uma alternativa para elevar os investimentos. Portanto, 

desde 1995, os governos federais e estaduais fazem atração de recursos privados 

por meio de concessões rodoviárias, para as estradas de elevado fluxo de veículos, 

pois como dito anteriormente, somente essas rodovias proporcionam o retorno 

financeiro que viabiliza o interesse da iniciativa privada no negócio de concessão 

rodoviária (CAMPOS NETO, et. al., 2011, p. 276-7). 

 

A Lei das Concessões (Lei nº 8.987/95), estabelece a política tarifária dos 

concessionários dos serviços públicos e determina que os contratos explicitem os 
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critérios e procedimentos para o reajuste e revisão de tarifas dos serviços ofertados 

à população, visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. 

 

Com a promulgação da Lei nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004, que institui 

normas gerais para licitação e contratação de Parcerias-Público-Privadas (PPP), o 

governo criou um mecanismo para viabilizar a participação privada também em 

empreendimentos com pouca ou nenhuma rentabilidade financeira, porém, a partir 

daí ele exclui da modalidade PPP os projetos que têm retorno financeiro (CAMPOS 

NETO, et. al., 2011, p. 277). 

 

Incorporar a dimensão territorial no debate sobre a infraestrutura urbana significa 

reconhecer os efeitos que a ausência ou disponibilidade de infraestrutura tem sobre 

os processos locais e regionais de desenvolvimento e as especificidades das 

realidades e formações socioespaciais das diversas porções do território. 

 

É importante, ressaltar que, reconhecer essas diferenças socioespaciais é 

compreender melhor as demandas específicas de cada região. Por conta disso,  o 

próximo capítulo abordará a relação existente entre o planejamento em 

infraestrutura de transporte e a implementação de um anel viário como o Rodoanel. 
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2 O RODOANEL E O PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTE 

 

Este capítulo irá mostrar como o Rodoanel de São Paulo está inserido no contexto 

histórico do Brasil, da cidade e da região, sendo assim necessário um breve 

retrospecto a respeito da importância e da evolução do planejamento viário e dos 

transportes tanto do Brasil como de São Paulo.  

 

Outro aspecto que se torna importante para esse entendimento é a comparação de 

alguns anéis viários espalhados pelo mundo, para entender de onde nasceu a ideia, 

dentro de quais parâmetros e critérios foi planejado e está sendo executado, assim 

como, compreender a lógica de um anel viário como solução viável para resolver os 

problemas de transporte e congestionamento de uma grande metrópole.  

 

 

2.1 A importância dos planos de transporte 

 

De um maneira geral pode-se dizer que a preocupação com o planejamento de 

transportes no Brasil vem desde o Império, porém, a preparação de planos só surgiu 

a partir da República. Somente a partir de 1934 que o país adotou formalmente um 

“Plano Geral de Viação”, contudo, a prática de planejamento mais sistemática e 

recorrente começou somente após a segunda Guerra Mundial se consolidando 

durante o governo militar. 

 

Os planos de transporte, independente do seu nível de detalhe e grau de 

abrangência, são um instrumento conhecido e bastante empregado na gestão do 

transporte urbano nas grandes cidades, principalmente após a década de 1970, 

através dos esforços do Governo Federal, por meio da Empresa Brasileira de 

Planejamento de Transportes Urbanos (GEIPOT) e da Empresa Brasileira de 

Transportes Urbanos (EBTU), ambas já extintas (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2007, p.33). 

 

A experiência do GEIPOT que começou em 1965  foi muito significativa e contribuiu 
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para a melhoria dos transportes em nosso país. Entretanto, a partir da segunda 

metade da década de 1990 e com a extinção da empresa em 2001, o país ficou 

praticamente sem qualquer planejamento do setor. 

 

Observa-se, por exemplo, que em 1975 investiu-se 1,84% do PIB em infraestruturas 

de transportes, a partir da década de 1980 ocorre uma redução gradual dos 

investimentos na área, até atingir um percentual de 0,5% do PIB a partir de 1995, 

enquanto, que de 2000 a 2010 essa média foi de 0,23% (CNT, 2011, p.12). 

 

Já os outros países do BRIC – Rússia, Índia e China – investem de 7,0% a 10,0% do 

PIB em infraestruturas de transporte. Essa diferença é observada embora o Brasil 

tenha uma contribuição específica para esse fim, a Contribuição de Intervenção no 

Domínio Econômico (CIDE). Em 2010, por exemplo, o IPEA constatou que apenas 

0,7% do PIB - R$ 24,8 bilhões - foi aplicado no setor, o que confirma a necessidade 

de incremento significativo para não haver obstáculos ao crescimento econômico.  

  

Atualmente num país de dimensões continentais como o Brasil, constata-se que o 

sistema logístico de escoamento da produção, assim como de circulação de 

pessoas, é fortemente dependente do modo rodoviário. Esse predomínio é 

observado pela distribuição da matriz de transportes, na qual 61,1% das cargas e 

96% dos passageiros são transportadas por rodovias7. 

 

Os custos logísticos, muito elevados no Brasil, sugerem a grande importância e 

necessidade de planejamento adequado. Depois da extinção do GEIPOT em 2001, 

o país ficou praticamente sem qualquer planejamento do setor e tivemos alguns 

poucos planos elaborados, a exemplo do “Estudo dos Eixos de Integração” e da 

revisão daqueles estudos. Só recentemente a partir de 2006, tivemos a realização 

de alguns planos como o Plano Nacional de Logística de Transportes - PNLT, em 

2007, a criação do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e em 2012 o 

Plano de Investimentos em Logística – PIL. 

 

                                                
7
 Dados divulgados pelo DNIT. Disponível em <www.dnit.gov.br>. Acesso em: 08 de novembro de 

2013. 
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O PNLT foi iniciado em 2007 com a retomada do processo de planejamento setorial 

de transportes e é um plano de desenvolvimento de implantação de infraestrutura de 

transportes que possui uma visão de longo prazo – no que tange à solução dos 

problemas dos sistemas de transporte e de logística, não apresentando apenas 

ações incrementais para a melhoria desses sistemas, mas sim, primordialmente, 

ações de natureza estruturante. O plano busca definir um novo sistema nacional de 

transporte e de logística que possa melhorar e modernizar a qualidade da 

infraestrutura de transporte nacional, assim como redirecionar as políticas, 

programas e projetos de investimento (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 2012a, 

p. 45).  

 

Em 2012 foram concluídos os trabalhos de “Reavaliação de Estimativas e Metas do 

PNLT”, uma total revisão de sua versão original (2007), com destaques para 

avanços metodológicos como a atualização dos dados macroeconômicos, o 

refinamento no tratamento e na alocação da carga geral, o aumento do número dos 

produtos e dos setores econômicos analisados, além da elevação do ano-horizonte 

do Plano, que passou de 2023 para 2031 (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, 

2012b, p. 57).  

 

Outro plano que teve início em 2007 foi o PAC que foi instituído pelo decreto nº 

6.025 de 22/01/2007, e está dividido em três fases sendo - PAC 1 (2007-2010),  

PAC 2 (2011-2014) e o PAC - Pós 2014. Abrange medidas de estímulo ao 

investimento privado e ampliação dos investimentos públicos em infraestrutura, 

sendo que o conjunto de investimentos está organizado em 3 eixos decisivos que 

são: 

 

1. Infraestrutura logística (construção e ampliação de rodovias, ferrovias, 

portos, aeroportos e hidrovias). 

2. Infraestrutura energética (geração e transmissão de energia elétrica, 

produção, exploração e transporte de petróleo, gás natural e combustíveis 

renováveis). 
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3. Infraestrutura social e urbana (saneamento, habitação, metrôs, trens 

urbanos, universalização do Programa de Luz para todos e recursos hídricos). 

 

Faz parte do PAC 2, a obra do trecho Norte do Rodoanel, tendo como órgão 

responsável o Ministério dos Transportes e executor o Governo do Estado de São 

Paulo. O montante previsto de investimento entre 2011-2014 é de R$ 1,7 bilhões e 

pós 2014 mais R$ 20 milhões. 

 

Ainda dentro do PAC 2, o Ferroanel de São Paulo, com investimento previsto entre 

2011-2014 no valor de R$ 4 milhões. 

 

Em 15 de agosto de 2012, o Governo Federal lançou o Programa de Investimentos 

em Logística – PIL com a finalidade de direcionar com mais efetividade os 

investimentos públicos e privados voltados à melhoria da qualidade da infraestrutura 

de transportes, envolvendo rodovias e ferrovias. O Programa envolve a aplicação de 

R$ 133 bilhões, sendo R$ 42 bilhões destinados a nove trechos de rodovias, na 

extensão total de 7,5 mil quilômetros, e 12 trechos ferroviários de alta capacidade, 

que totalizam 10 mil quilômetros de extensão. Assim, em sintonia com o Programa, 

foi criada a Empresa de Planejamento e Logística (EPL) que será responsável pelo 

planejamento e gestão da logística do transporte brasileiro (MINISTÉRIO DOS 

TRANSPORTES, 2012b, p. 44). 

 

A matriz de transportes e a disponibilidade de recursos sugerem algumas 

prioridades na ação do governo, como conservação e restauração de rodovias, 

controle de carga por eixo, eliminação de pontos críticos e aumento da participação 

do transporte aquaviário e ferroviário, considerados prioridades inquestionáveis.  

 

Não se pode esperar, no Brasil, para os próximos anos, modificação substancial na 

dependência do transporte rodoviário de cargas. Por esse motivo, a conservação e 

restauração de rodovias deve ser encarada como prioridade absoluta, pois, 

dificilmente, pode se encontrar investimento que ofereça rentabilidade maior que a 

conservação adequada de uma rodovia. 
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As rodovias têm papel importante tanto para o transporte de bens e pessoas quanto 

para a integração. E, apesar dessa importância, constata-se uma infraestrutura 

viária deficiente.  

 

Segundo os dados do último Sistema Nacional de Viação - SNV, publicado pelo 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT (2011), no país 

existem hoje 1.581.104 km de rodovias, dos quais apenas 213.909 km são 

pavimentadas, o que representa 13,5% da malha viária. Desse total, mais de 15 mil 

km são de rodovias concedidas.  

 

Ao se comparar a malha brasileira com a de outros países de grandes dimensões, 

em desenvolvimento ou desenvolvidos, como mostra a (Figura 1), como China, 

Rússia, EUA, Canadá, Austrália, Índia, Argentina e México, percebe-se a sua 

escassez. A densidade da malha rodoviária do Brasil, medida pelo número de 

quilômetros de infraestrutura existente dividido pela área do país, foi a segunda 

menor entre os países avaliados; 42,2 vezes menor que a Índia, ganhando apenas 

da Argentina por uma diferença irrisória (CNT, 2011, p. 13). 

 

Figura 1 - Gráfico comparativo da densidade do transporte rodoviário entre  

                  países 

 

Fonte: CNT (2011) 

 

Outra prioridade inquestionável é a eliminação de pontos críticos no país, e por isso  



54 

 

 

 

é necessário que se enfatize dois exemplos sendo o primeiro, o Rodoanel de São 

Paulo que quando totalmente concluído, tem a expectativa de desviar um tráfego 

enorme de caminhões que têm imensa dificuldade em atravessar a área urbana de 

São Paulo, reduzindo, em tese, o tempo de transporte até o Porto de Santos e, 

consequentemente, diminuindo custos logísticos. No segundo exemplo, da mesma 

forma, o Ferroanel de São Paulo que vai permitir que trens de cargas com destino a 

Santos não tenham que atravessar a área urbana de São Paulo conflitando com o 

transporte de passageiros. Não existem dentro dos setores rodoviário e ferroviário 

dois projetos de maior prioridade para o país do que esses em São Paulo. 

 

Foram muitas as mudanças ocorridas nos últimos anos no cenário urbano, do 

transporte e da gestão pública de transporte, sendo identificada a necessidade de o 

transporte ser inserido num contexto mais amplo, o da mobilidade urbana, inclusive 

com a promulgação do Decreto Lei nº 12.587 de 03/01/2012, a qual se pode 

relacionar a qualidade de vida, inclusão social e acesso às oportunidades. Dessa 

forma os planos e projetos de transporte necessitam da ampla participação da 

sociedade para que possam garantir sua legitimação e sustentação política em sua 

implantação.  

 

As características morfológicas e urbanas de uma cidade ou região podem 

condicionar a sua infraestrutura e influenciar de maneira significativa na mobilidade e 

na circulação urbana e regional. A distribuição socioespacial condiciona a 

organização da mobilidade urbana, e, mesmo com todo o avanço técnico e 

tecnológico, as características do território influenciam a sua estrutura, ora como 

facilitadores ou geradores da ocupação do território, ora como barreiras que 

possuem origem e destino no âmbito exclusivo do município, os fluxos 

intrarregionais, entre os municípios da região, e os fluxos externos, que passam pela 

região, mas têm origem e/ou destino fora dos seus limites.  

 

Tomando como base essas considerações, é necessário que os planos de 

transporte e da mobilidade sejam elaborados de uma forma renovada em relação às 

aplicações tradicionais, incorporando além dos aspectos metodológicos 
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consagrados, novas vertentes de análise do problema, bem como uma maior 

participação social na sua elaboração. 

Define-se, assim, o Plano de Transporte e da Mobilidade: 

 
“... é um instrumento da política de desenvolvimento urbano, integrado ao 
Plano Diretor do município, da região metropolitana ou da região integrada de 
desenvolvimento, contendo diretrizes, instrumentos, ações e projetos voltados 
a proporcionar o acesso amplo e democrático às oportunidades que a cidade 
oferece, através do planejamento da infraestrutura de mobilidade urbana, dos 
meios de transporte e seus serviços, possibilitando condições adequadas ao 
exercício da mobilidade da população e da logística de distribuição de bens e 
serviços” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007, p.34). 

 

A esta complexidade devem ser somadas ainda as dificuldades intrínsecas do 

planejamento envolvendo diversas instâncias de poder, com problemas específicos 

e dispondo de recursos muito diferenciados para resolvê-los. É importante salientar 

que o setor de transportes é conhecido universalmente como agente indutor de 

riqueza e desenvolvimento, além de ser o responsável pela integração entre áreas 

de produção e de consumo, tanto no mercado interno como no externo. 

 

A próxima seção irá mostrar como se deu a evolução viária e dos transportes na 

cidade de São Paulo, através de um breve relato sobre os vários planos e projetos 

que se sucederam, até desembocar na execução de um anel viário com as 

características do Rodoanel. 

 

 

2.2 Breve histórico sobre a evolução do planejamento viário e do transporte 

na cidade de São Paulo  

 

Segundo Dinis e Righi (2008, p. 3) foi a partir de 1860, que a expansão urbana se 

acelerou devido ao advento da ferrovia, que trouxe e fixou na cidade a elite 

cafeicultora que inicialmente teve uma tendência a se fixar na área norte da cidade, 

devido a sua relevância urbanística. Porém, as epidemias do final do século XIX 

fizeram com que se afastassem das áreas de maior risco para áreas altas e salubres 

localizadas a sudoeste do centro da cidade, formando os bairros de Higienópolis e 

Paulista, região também que se localizava do lado oposto dos bairros operários. 
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Assim foram implantadas as avenidas Paulista, Brasil, Pacaembu, entre outras, 

porém, as malhas viárias que constituíam os vários loteamentos e suas vias de 

acesso, eram desconectadas uma das outras, criando grandes áreas vazias verdes, 

chamadas de “fundos de vale” 8. 

 

Em maio de 1900, foi inaugurado em São Paulo o sistema de bondes elétricos da 

Light (Figura 2), que operou por 68 anos. Nesse mesmo ano havia cerca de 107 km 

de trilhos,  em 1916 saltou para 227 km de extensão, com uma população de 574,8 

mil habitantes. E em 1927 atingiu uma frota de 458 bondes com 230 km de trilhos e 

uma população de cerca de 800 mil habitantes (ELETROPAULO, 1986). 

 

Até a década de 1920, o modo predominante de transporte era coletivo e sobre 

trilhos - bondes e trens. Segundo Vasconcellos (1999) a cidade tinha, em 1933, uma 

rede de bondes com 258 km de extensão, três vezes maior do que a extensão do 

metrô atualmente. O sistema de bondes nessa época era responsável por 84% das 

viagens em modo coletivo, realizando aproximadamente 1,2 milhões de viagens/dia, 

em uma cidade que tinha, então, 888 mil habitantes. 

 

Figura 2 - Bonde da Light trafegando na Avenida São João 

 
Fonte: Respira São Paulo (2010) 

                                                
8
 Os fundos de vale são caracterizados pela presença de córregos e muitas vezes de nascentes de 

rios.  
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Entre 1924 e 1925 ocorreu uma grande estiagem e escassez de energia e a Light 

teve que diminuir a frota de bondes em 12% e a distribuição de energia em 67% 

para os consumidores. Com a superlotação dos bondes as primeiras empresas de 

ônibus surgiram, ameaçando o monopólio do transporte de passageiros 

(ELETROPAULO, 1986). 

 

Os primeiros auto-ônibus aparecem na cidade nos anos 1920, como uma oferta 

complementar e alternativa ao bonde, que sofria as limitações de rede, de energia e 

de investimentos. A Light permaneceu com as linhas de bondes até 1947, mesmo 

ano em que a Companhia Municipal de Transporte Coletivo (CMTC), que fora 

constituída em 1946, iniciou suas atividades, e já em 1954 ela operava 90% dos 

transportes de São Paulo. 

 

O governador de São Paulo Júlio Prestes, juntamente com o Presidente da 

República Washington Luís (1926-1930), eram adeptos ao “rodoviarismo”, e um dos 

primeiros atos do presidente foi extinguir o privilégio de isenção de taxas e impostos 

de importação para consumo (Lei nº 5353 de 30/11/1927), dentre diversos materiais, 

destaca-se os artefatos de ferro e de alumínio, o que significou para todos os 

sistemas de bondes do país um verdadeiro golpe, pois todo o material rodante era 

importado. Vários outros fatores contribuíram para extinção dos bondes, dentre eles 

as alterações urbanas na cidade que obrigaram reformulações constantes nas 

linhas, levando a extinção de vários itinerários, até que em 27 de março de 1968, o 

último bonde circulou, colocando fim a um sistema de transporte não poluente e de 

baixo custo. 

 

Com o inicial crescimento metropolitano e o consequente agravamento provocado 

pela expansão desordenada e espalhada das áreas mais periféricas da cidade já se 

tornava necessário, uma estruturação do transporte viário individual e coletivo. 

Diante desse cenário que Ulhôa Cintra em conjunto com Prestes Maia articularam o 

primeiro grande plano viário para a cidade, conhecido como “Plano de Avenidas” 

(1930), e formularam as primeiras propostas na direção de orientar a estrutura viária 

existente como um modelo radial-perimetral (TOLEDO, 1999 apud DINIS e RIGHI, 

2008, p. 6).  
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Para Anelli (2007): 

A abertura das primeiras estradas de rodagem por Washington Luiz e o 
surgimento do culto do automóvel como sinal de modernidade situam-se no 
mesmo período e contexto das decisões políticas que recusaram o projeto de 
Metrô da Light e optaram pelo Plano de Avenidas de Prestes Maia. Nessa 
interpretação, o “rodoviarismo” assume um papel que transcende a forma de 
organização técnica do território, revelando seu caráter de diretriz econômica 
e política que disputava a hegemonia no país. Coerente com essa política, o 
projeto de Prestes Maia propõe a mobilidade baseada nas vias para 
transporte sobre pneus, a qual viria a se tornar o principal atributo estrutural 
da expansão da cidade. 

 

Em 1945, um novo projeto apresentado pelo Engenheiro Mário Lopes Leão, 

propunha uma rede composta de cinco linhas de metrô, que deveria funcionar 

integrado, com bondes, ônibus e trólebus, porém, a falta de recursos foi mais uma 

vez motivo da recusa do projeto (METRÔ, 1998). 

 

Em 1949 foi inaugurado o Sistema de Trólebus (Figura 3), pioneiro no Brasil, com 

uma frota de 30 carros importados da América do Norte e Inglaterra. Vários foram os 

planos que sucederam o Plano de Avenidas, porém o intenso crescimento da cidade 

e a falta de um planejamento urbano adequado fizeram com que os planos não se 

efetivassem ou maturassem em sua plenitude. 

 

Figura 3 – Trólebus inglês trafegando no Bairro da Aclimação (1949)

 

Fonte: Revista dos Transportes Públicos (1996) 
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Em 1950, a cidade já apresentava características metropolitanas, causando 

preocupações com relação às questões de transporte e circulação viária. Nessa 

época temos o “Relatório Moses”, um plano que tinha como objetivo principal 

fornecer um planejamento geral de obras públicas. Propunha um sistema viário 

adequado aos fluxos direcionais, com vias expressas articuladas às novas rodovias, 

porém, suas diretrizes também não se concretizaram (DINIS e RIGHI, 2008, p. 8). 

 

Diante da relevância do “Plano de Avenidas” e do “Plano Moses”, para a 

implementação do projeto Rodoanel, estes serão tratados de maneira específica na 

próxima seção do trabalho. 

 

Em 1956, dando continuidade ao modelo rodoviarista, Prestes Maia, a convite da 

prefeitura, elaborou o "Anteprojeto de um Sistema de Transporte Rápido 

Metropolitano", onde apesar de apresentar uma proposta de rede de metrô para a 

cidade, defendia que a prioridade fosse dada à continuidade do seu Plano de 

Avenidas, com a implantação de um segundo anel perimetral.  

 

A análise da proposta de Maia mostra a ênfase na ligação Leste-Oeste e na Avenida 

Anhangabaú (atual Avenida 23 de Maio). O primeiro anel implantado por ele para o 

contorno do centro não tinha mais capacidade para suportar o deslocamento nessa 

direção. A expansão periférica de fábricas e habitação popular a Leste gerava seus 

reflexos no centro (ANELLI, 2007).  

 

Em 1958 surge o SAGMACS (Sociedade para análise gráfica e mecanográfica 

aplicada aos complexos sociais), um grupo de trabalho formado pelo francês Louis 

Joseph Lebret, que produziu um documento com um diagnóstico da condição 

urbana de São Paulo chamado “Estrutura Urbana da Aglomeração Paulista”, que 

analisava o acelerado processo urbano da cidade (SILVEIRA, 2011, p. 24).  

 

Segundo Dinis e Righi (2008, p. 8) sua principal característica foi o abandono do 

modelo radial-perimetral, propondo o estabelecimento de células que iriam se 

expandindo com o crescimento da cidade, numa alusão aos modelos de 

planejamento americano da época. Além de atualizar os dados cadastrais da cidade, 
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conceituou o planejamento urbano para São Paulo e estabeleceu vários centros 

secundários interligados e interagindo por vias arteriais adequadas. Esse plano não 

foi implantado, porém, serviu como base para planos futuros e a formação de 

quadros técnicos mais adequados. 

 

Lebret trouxe para São Paulo os princípios e métodos do Movimento Economia e 

Humanismo, uma entre as várias posições que floresceram no pós-guerra europeu 

que questionavam as abordagens estritamente técnicas e funcionais do urbanismo e 

ampliavam o estudo das cidades para o campo social e econômico (ANELLI, 2007). 

 

Em 1966, foi criado pelo Prefeito Faria Lima o GEM (Grupo Executivo 

Metropolitano), que elaborou o primeiro plano básico para uma rede estrutural de 

metrô, e ainda esse mesmo grupo foi responsável pela realização da primeira 

pesquisa Origem e Destino (OD) de 1967. 

 

Em 1967 foi lançado o PUB (Plano Urbanístico Básico do Município de São Paulo), 

que propôs um sistema viário em grelha, constituído por vias expressas, que se 

preocupava em direcionar e dar forma ao crescimento urbano. Concomitantemente a 

esse plano foi elaborada uma nova legislação de uso e ocupação do solo, que por 

conta desse plano ter sido implantado parcialmente, devido à carência de recursos e 

crise do petróleo a partir de 1974, acabou por tornar a lei de zoneamento 

inadequada devido ao fato de ter sido criada para um modelo urbano que não se 

estabeleceu de fato (DINIS e RIGHI, 2008, p. 9). 

 

Em 1968, foi constituído o Metrô (Companhia do Metropolitano de São Paulo) e a 

SMT (Secretaria Municipal dos Transportes).  Nessa ocasião a cidade possuía 

quase 4 milhões de habitantes e estava num ritmo de crescimento desordenado. 

Ainda em 1968, o Plano para o Metrô de São Paulo, foi desenvolvido pelo Consórcio 

HMD (Hochtief, Montreal e Deconsult), que venceu uma licitação internacional, cuja 

proposta contemplava uma rede composta por cinco linhas com extensão de 63 km, 

além de uma expansão posterior de aproximadamente 200 km de extensão até 

2010. A primeira linha do Metrô foi inaugurada em setembro de 1974 e em 1975 o 

Metrô já operava com 16 trens, com uma demanda média de 200 mil passageiros. 



61 

 

 

 

Em 1976, o Plano Sistran (Estudo do Sistema de Transporte Urbano de Passageiros 

da RMSP), foi um plano para a reorganização do transporte coletivo por ônibus 

implantado na gestão de Olavo Setúbal e coordenado pelo engenheiro Mário 

Larangeira de Mendonça. Para Branco (2010), a partir do diagnóstico inicial, foi feito 

um grande esforço no sentido de estabelecer uma distribuição modal dos 

deslocamentos urbanos que não privilegiasse o automóvel como modo principal de 

transporte, assegurando também uma distribuição correta das tarefas entre os 

diferentes modos públicos.  

 

O plano previu a implantação de 280 km de rede com cerca de 1280 veículos e 

circulação de 100 veículos por hora com velocidade média de 22 km/h. Mas a 

novidade maior seria que toda a rede seria eletrificada, porém, as administrações 

que se sucederam não deram continuidade aos requisitos do projeto e 

principalmente suprimiram a tração elétrica. 

 

Ainda em 1976 foi elaborado o PIT (Plano Integrado de Transportes), formulado em 

conjunto pela SMT, CMTC, DSV e o Metrô. Foi o primeiro plano específico de 

transporte coletivo elaborado após a inauguração do Metrô, sob a influência desse 

novo modo de transporte para a cidade. Ele preconizava a necessidade de 

integração física, operacional e tarifária de todo o sistema (SILVEIRA, 2011, p. 30). 

 

Segundo Vasconcellos (1999): 

 

Entre 1960 e 1973, antes do início da operação do metrô, o ônibus era um 
modo de transporte coletivo quase exclusivo, uma vez que era ínfima a 
participação dos trens no transporte urbano. Segundo a Pesquisa Origem e 
Destino (OD) de 1967, os ônibus eram responsáveis por 59% de todos os 
deslocamentos na cidade e por 93% dos deslocamentos em transporte 
público. Com a implantação do metrô, a participação do transporte público 
sobre trilhos começou a aumentar, sem, no entanto, abalar muito a posição 
do ônibus, que continuou predominando, representando 81% dos 
deslocamentos em transporte público na cidade em 1980. Assim, pode-se 
afirmar que, entre 1960 e 1980, o transporte público em São Paulo se baseou 
em transporte sobre pneus. 

 

Entre as décadas de 1970 e 1980 os programas de obras desenvolvidos pela 

Prefeitura de São Paulo, não seguiu nenhum plano de desenvolvimento urbano e, 
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nesta época as intervenções viárias na metrópole se centravam no imediatismo de 

desafogar o trânsito, algumas com terríveis consequências. 

 

Em 1976 é criada a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), em 1977 foi criada 

a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos do Estado de São Paulo), 

e o SMTU (Sistema Metropolitano de Transportes Urbanos). 

 

Em 7 de julho de 1980, a EMTU foi desativada pelo então governador Paulo Salim 

Maluf, através do Decreto estadual nº 15.319 e incorporada pela EMPLASA. Dessa 

forma, como consignado no Decreto nº 15.431, de 30/07/80, a extinção da EMTU/SP 

deu origem ao retorno da titularidade dos serviços ao Governo do Estado. Em 1987 

o Decreto estadual nº 27.411, de 24/09/87, reconstituiu a EMTU, mas com objetivo 

social diferente daquele previsto em sua lei de criação. 

 

Para Branco (2010), mais do que simplesmente extinguir a EMTU, o Decreto nº 

15.319, de 07/07/80 pôs por terra toda a visão metropolitana dos transportes e 

desarticulou o modelo institucional concebido. Não é de estranhar que, daí em 

diante, a Prefeitura se tenha ausentado das atividades metroviárias, o plano da rede 

de trólebus em corredores exclusivos haja sido interrompido e qualquer tentativa de 

articulação dos transportes em nível metropolitano tenha fracassado. 

 

Em 1982 foi elaborado o PDDI – II (Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado), 

uma revisão do primeiro PDDI que faz uma análise clássica do crescimento através 

do fortalecimento de subcentros, chamados de polos de desenvolvimento e da 

proposição de vetores de urbanização para os anos posteriores. 

 

Em 1985, temos um amplo trabalho elaborado pela Secretaria Municipal de 

Transportes da Prefeitura do Município chamado de PMTT (Plano Municipal de 

Transporte de Tráfego), que se voltou ao ordenamento completo do tráfego e do 

transporte coletivo sobre pneus, notadamente com o uso de trólebus, além de 

transporte público por táxis, transporte de carga, segurança, planejamento e 

operação do sistema viário. Era um plano de largo escopo técnico com diversos 

subplanos de curto e médio prazo. 
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Em maio de 1992, a CPTM teve sua criação autorizada pela Lei nº 7.861, segundo a 

qual a nova companhia deveria assumir os sistemas de trens da Região 

Metropolitana de São Paulo, operados pela CBTU (Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos), STU/SP (Superintendência de Trens Urbanos de São Paulo) e pela 

FEPASA (Ferrovia Paulista S/A), de forma a assegurar a continuidade e a melhoria 

dos serviços. Neste ano, eram transportados diariamente 894 mil usuários. 

 

Em 1993 o PMTI (Plano Metropolitano de Transporte Integrado), foi elaborado pela 

STM a partir de uma síntese das políticas e projetos existentes. O plano abrange 

toda a RMSP e trata a aglomeração urbana como uma única “cidade”, sobre a qual 

deveria haver uma visão integrada (SILVEIRA, 2011, p. 35). 

 

Ainda em 1993 surge o Plano Metropolitano da Grande São Paulo que foi um plano 

traçado para um horizonte entre (1993/2010), elaborado pela equipe de Jorge 

Wilhein da EMPLASA, considerado um dos primeiros planos a colocar com clareza, 

os objetivos de desenvolvimento sustentável para a cidade. 

 

Em 1995, ao assumir o governo do Estado, Mário Covas lança o PITU (Plano 

Integrado de Transporte Urbanos) que buscava a integração e modernização dos 

transportes de responsabilidade do Estado. O conjunto de projetos previstos no 

PITU envolvia empreendimentos de infraestrutura, basicamente constituídos pelas 

conclusões de diversas obras paralisadas, em linhas de metrô, corredores de 

trólebus e centros de controle; recuperação das ferrovias e sua transformação em 

novos serviços de metrô, que abrangem ainda a integração de linhas ferroviárias e a 

ampliação da frota de trens; expansão do transporte metropolitano de alta e média 

capacidade, destacando-se novas linhas de metrô e a concessão e eletrificação de 

corredores e sua troncalização.  

 

Em 1999 o Plano Integrado de Transporte Urbano (PITU 2020) se propunha a ser 

um Plano Metropolitano para um horizonte de 20 anos. Procurava englobar um novo 

método de planejamento que se tornasse efetivo instrumento de apoio às tomadas 

de decisões políticas (SILVEIRA, 2011, p. 38). 
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A obra do Rodoanel também está vinculada às ações do Planejamento Integrado de 

Transporte Urbano – PITU. Embora privilegie investimentos no transporte coletivo, 

com ênfase em sistemas de grande capacidade (metrôs, trens, etc.), o plano 

considera as necessárias melhorias no sistema viário estratégico metropolitano que 

inclui o Rodoanel. Por outro lado, o Ferroanel também viabiliza o PITU na medida 

em que retira os trens de carga da malha ferroviária da CPTM, liberando-a para 

transporte de passageiros. 

 

Temos também em 1999 o PDDT (Plano Diretor de Desenvolvimento dos 

Transportes), desenvolvido pela SMT (Secretaria Municipal dos Transportes), que 

enfatiza duas fases principais que são a identificação de gargalos e a elaboração de 

um plano estratégico.  

 

O Rodoanel é parte integrante de um plano de abrangência estadual com metas de 

curto, médio e longo prazo, que envolvem o planejamento integrado de todos os 

modais de transporte no Estado, denominado PDDT-Vivo (2000–2020). Uma das 

principais diretrizes desse processo de planejamento estratégico é aumentar a 

participação do modal ferroviário a médio prazo, em articulação com o modal 

rodoviário. Ambos modais são complementares e atendem a demandas de 

transporte específicas, não se colocando em termos de planejamento global de 

transportes como concorrentes ou excludentes (DERSA, 2009, p. 7). 

 

Ainda em 1999 temos o PTM (Plano de Transporte Metropolitano), desenvolvido 

pela EMTU, que propõe um conjunto de linhas metropolitanas de ônibus entre as 

cidades da RMSP, e uma proposta de ampliação de terminais existentes e 

construção de novos terminais de transferências. 

 

Em 2002 entra em vigor o PDE (Plano Diretor Estratégico), através da Lei Municipal 

13.430 de 13 de setembro de 2002, que faz um apanhado de todas as propostas de 

transporte coletivo das diversas instâncias e níveis do poder executivo (SILVEIRA, 

2011, p. 41). 
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Em 2003 é elaborado para o cumprimento de uma exigência do PDE 2002, o 

PMCVT (Plano Municipal de Circulação Viária e de Transporte). Este plano tem uma 

elaboração predominantemente conceitual e define os princípios, objetivos e 

diretrizes da política de transporte do Executivo (SILVEIRA, 2011, p. 43). 

 

Em 2004, temos o “São Paulo Interligado”, um plano elaborado pela SP Trans e 

SMT, que resume uma série de ações como: difusão da bilhetagem eletrônica pela 

cidade, implantação de sistemas de monitoramento e controle, inauguração de 

novos terminais de integração, construção de mais corredores de ônibus, renovação 

da frota de ônibus, entre outras. 

 

Em 2005, o PITU (2025), foi uma atualização do PITU (2020), que revisou as 

diretrizes gerais de transporte coletivo de alta capacidade, mostrando um novo 

desenho da rede de metrô detalhada no Plano de Rede Essencial do Metrô em 

2006. Propôs também alterações na dimensão da rede, se tornando menos 

abrangente e mais adensada, concentrando-se no Centro Expandido9 da cidade.  

 

De uma maneira geral, a configuração da Rede Básica de Metrô em São Paulo 

sempre deu preferência por um sistema radioconcêntrico que favoreceu a região 

central da cidade. O desenho da maioria dos planos praticamente repete o que já se 

via no sistema viário metropolitano: uma malha adensada nas regiões central e 

sudoeste da cidade e algumas vias nas demais regiões.  

 

Em 2010, o PCM (Plano de Corredores Metropolitanos) da EMTU, apresentou uma 

simplificação da rede proposta no plano de 1999, reduzindo a quilometragem e o 

número de terminais novos ou reformados, com foco na viabilização de obras mais 

fáceis de serem realizadas. 

                                                
9
 O Centro Expandido da cidade de São Paulo é uma área da cidade localizada ao redor do centro 

histórico, e delimitada pelo chamado mini-anel 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. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marginal_Tiet%C3%AA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marginal_Pinheiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/1997
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Atualmente existem várias obras em andamento na cidade, entre elas algumas 

obras incentivadas pelo PAC 2, que vêm priorizando obras para a mobilidade e o 

transporte na cidade, devido a Copa do Mundo de 2014.  

 

Entre os projetos mais importantes, destaca-se, o projeto da Linha 17 - Ouro do 

Metrô (Figura 4) que faz parte do “Plano de Expansão da Rede Metroferroviária” da 

cidade orçado em R$ 3,1 bilhões. Esse projeto está dividido nos trechos 1, 2 e 3 

num total de 18 km de extensão e conectará o bairro do Morumbi ao Jabaquara e ao 

Aeroporto de Congonhas. Estão previstas 18 estações ao longo do trajeto, sendo 4 

delas interligadas com outras linhas do Metrô e da CPTM. O trecho de 7,7 km de 

extensão que conectará a Marginal Pinheiros (Linha 9 - Esmeralda, na estação 

Morumbi-CPTM) ao Aeroporto de Congonhas, está previsto para ser concluído em 

junho de 2014, porém, houve atraso no início das obras, além de problemas 

ambientais e com desapropriações, o que provavelmente fará com que a obra seja 

entregue após o prazo previsto em contrato. 

 

Figura 4 – Mapa da Linha 17 - Ouro do Metrô 

 

Fonte: Metrô (2013) 

 

É importante, destacar que essa obra (Figura 5), tem causado muita polêmica e 

discussão entre os moradores da cidade, principalmente, aqueles que residem em 
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seu entorno, que reclamam do impacto visual da obra em meio urbano, o colocando 

como um novo “Minhocão”, apelido dado ao Elevado Costa e Silva (Figura 6), obra 

viária do então Prefeito Paulo Maluf, situado na região central da cidade, que foi 

justificada para oferecer maior fluidez ao trânsito entre o centro e a zona noroeste de 

São Paulo.  

 

Contudo, é responsável por degradar a área do seu entorno, devido suas largas 

estruturas em concreto, muito próximas aos prédios o que gera situação 

insustentável para os moradores em sua vizinhança, pelo ruído urbano somado à 

poluição do ar gerada pelos automóveis que ali transitam, em fluxos elevados 

durante o dia todo.  

 

 

Figura 5 - Parte da estrutura da obra em Outubro de 2013 – Linha 17-Ouro 

 

Fonte: Metrô (2013) 
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Figura 6 – Elevado Costa e Silva – “Minhocão”

 

Fonte: Belas Artes (2009) 

 

Outro projeto importante em andamento na cidade de São Paulo é a linha de 

monotrilho que interligará a Linha Verde do Metrô ao extremo Leste da cidade. 

Importante destacar que o sistema monotrilho já opera em diversos países como 

Alemanha, Austrália, China, Emirados Árabes, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, 

Malásia, Rússia e Singapura.  

 

O monotrilho da Linha 15 - Prata irá operar com 58 trens, e sua capacidade de 

transporte será de 1.000 passageiros por trem. Segundo informações do Metrô 

deverá atender a 501 mil passageiros por dia. Movido à eletricidade, opera sem 

condutor e viaja a uma velocidade de até 80 km/h, com intervalo entre trens de 90 

segundos. 

 

Ao todo, o monotrilho da Linha 15 - Prata (Figura 7) terá 26,6 quilômetros de 

extensão, com 18 estações elevadas instaladas nos canteiros centrais das avenidas. 

Os acessos às estações ocorrerão por meio de passarelas, que também servirão de 

travessia da avenida para pedestres. 
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Figura 7 – Mapa da Linha 15 - Prata do Metrô 

 

Fonte: Metrô (2013) 

 

No total, o investimento no monotrilho Linha 15 - Prata foi orçado em R$ 5,5 bilhões 

e sua entrega total está prevista para 2017, porém, de acordo com informações do 

Metrô, o 1º trecho de 2,9 km que interligará a estação Vila Prudente a Oratório está 

previsto para entrega em janeiro de 201410.  

 

Recentemente, foi inserido no projeto mais um trecho de 2,2 km que interligará a 

estação Vila Prudente até o Ipiranga, onde haverá integração com a linha 10-Turquesa 

da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).  

 

Dentre as polêmicas causadas pelo monotrilho Linha 15 - Prata (Figura 8) destaca-

se a questão de dezenas de árvores que estão sendo cortadas e/ou transplantadas 

para outras áreas por conta das obras, o que desagrada aos moradores do entorno 

da futura linha. 

 

Embora o Metrô tenha assinado termo de compensação ambiental composto pelo 

plantio de 12 mil mudas na área lindeira ao monotrilho, implantação de um parque 

linear de 20 mil m² entre as estações Vila Prudente e Tamanduateí, além da 

implantação de uma ciclovia no canteiro central das avenidas e sob as vias do 

monotrilho.  Tudo isso para  tentar diminuir o impacto de sua implantação. 

 

                                                
10

 Informações do Metrô de São Paulo. Disponível em: <www.metro.sp.gov.br.> .Acesso em 29 de 
novembro de 2013. 
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Figura 8 – Obras da Linha 15 - Prata do Metrô 

 

Fonte: Metrô (2013) 

 

Apesar das obras em andamento do Metrô, nota-se que quando comparado com 

grandes cidades do mundo, São Paulo não possui extensão suficiente para atender 

a quantidade de passageiros que precisam ou poderiam utilizar esse meio de 

transporte. A extensão atual de 74,2 km, somados aos 44,6 km em construção do 

monotrilho, perfaz um total de 118,8 km, quando comparado com algumas cidades 

do mundo como, por exemplo, Xangai na China com 420 km; Nova York com       

418 km; Londres com 408 km; Paris com 212 km e até mesmo; Cidade do México 

com 202 km mostra o quanto à cidade está aquém daquilo que uma grande 

metrópole necessita11. 

 

E se ainda compararmos com o que se tinha em 1933, uma extensão de 258 km de 

trilhos para bondes na cidade, significa uma extensão três vezes maior que a atual 

extensão de linhas de metrô, com uma população que na época era muito menor, 

                                                
11

 Informações do Portal Mobilize Brasil. Disponível em: < http://www.mobilize.org.br/>. Acesso em: 
15 de novembro de 2013. 

http://www.mobilize.org.br/
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por isso, constata-se o quão pouco foi feito desde então e que as projeções para os 

próximos anos não chegam nem perto da verdadeira necessidade para a cidade. 

 

Desde a entrada de Fernando Haddad em 2013 na prefeitura de São Paulo, uma 

nova visão vem sendo incorporada na cidade. A questão da mobilidade tem sido 

alvo de ações emergenciais, no sentido de melhorar a mobilidade das pessoas, 

principalmente após as manifestações que tiveram início na cidade de São Paulo em 

junho de 2013, contra o aumento das tarifas de ônibus e que se alastraram com 

outras reinvindicações pelo Brasil todo. 

 

Para tentar remediar o trânsito caótico da cidade, e atender as reivindicações da 

população, a prefeitura entregou até outubro de 2013 cerca de 160 km de novos 

corredores de ônibus nas principais vias da cidade (Figura 9), num total de         

224,6 km, de acordo com dados da CET, com meta de chegar a 300 km até o final 

de 2013.  

 

Figura 9 – Novos corredores de ônibus em São Paulo 

 

Fonte: Envolverde (2013) 
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Dados recentes já mostram que o tempo do percurso nesses corredores diminuiu, 

conforme pesquisa divulgada em setembro de 2013 pela Companhia de Engenharia 

de Tráfego (CET), indica que a velocidade média dos ônibus subiu 46% nas faixas 

exclusivas implantadas neste ano em São Paulo.  

 

Dos 160 km implantados, entre 22 de fevereiro e 9 de setembro de 2013, a 

velocidade média passou de 14,3 km/h para 20,8 km/h. No período da manhã, a 

melhora foi de 44% no sentido centro e 33% no sentido bairro. Já à tarde, a melhora 

foi de 66% e 40%, respectivamente. As velocidades foram medidas uma semana 

antes da implantação das faixas e depois de ativadas. Houve locais com 

maior  elevação, como o trecho das avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira de 

Guimarães, onde a velocidade média subiu 62% com a faixa implantada em 5 de 

agosto de 2013, passando de 13,7 km/h para 22,2 km/h. 

 

Outra pesquisa realizada pelo IBOPE e a Rede Nossa São Paulo12, mostra que 93% 

da população é a favor da ampliação dos corredores de ônibus. O levantamento, 

ainda revelou que 61% dos entrevistados deixaria de usar o carro se houvesse 

alternativa de transporte público e 69% consideram o trânsito ruim ou péssimo. Entre 

os usuários frequentes de carro, a aprovação chega a 86%. Os resultados coincidem 

com uma pesquisa do Datafolha sobre o mesmo tema, que mostra que 88% dos 

entrevistados aprovam as faixas, sendo que 77% estão entre os que mais utilizam 

automóveis. 

 

Esse breve histórico da evolução viária e dos transportes desde as primeiras 

décadas do século XX até 2013 mostra claramente que não houve planejamento 

adequado para a metrópole, que houve a priorização do transporte individual e que 

atualmente as obras caminham muito lentamente no sentido de melhorar a 

mobilidade da cidade. 

 

Dentre os grandes projetos urbanos para São Paulo, estão ainda em andamento às 

obras do trecho Norte e Leste do Rodoanel que fazem parte do estudo de caso 

                                                
12

 Pesquisa realizada em parceria IBOPE e Rede Nossa São Paulo. Disponível em: 
<www.nossasaopaulo.org.br>. Acesso em: 16 de setembro de 2013.  

http://www.nossasaopaulo.org.br/
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deste trabalho e por isso serão tratados de maneira mais específica no próximo 

capítulo.  

 

O Rodoanel Mário Covas está inserido num projeto de facilidade de locomoção tanto 

de pessoas como de cargas e somente contribui com a visão e continuidade de um 

modelo rodoviarista implantando no Brasil e na cidade de São Paulo desde o Plano 

de Avenidas e Moses, como veremos a seguir. 

 

 

2.2.1. Plano de Avenidas (1930) 

 

A partir de 1920, após a 1ª Guerra Mundial (1914-1918), os padrões viários 

existentes foram fortemente modificados pelo rodoviarismo, muito incentivado pelo 

presidente Washington Luís (1926-1930) e o prefeito de São Paulo José Pires do 

Rio (1926-1930), que adotou políticas de apoio ao automóvel, à verticalização e a 

elaboração de planos para solução dos problemas urbanos de deslocamento 

encomendando o “Plano de Avenidas”. De acordo com essa nova visão Ulhôa Cintra 

juntamente com Prestes Maia ambos da Secretaria Estadual de Agricultura, 

comércio e Obras Públicas conceberam uma versão preliminar do Plano de 

Avenidas, publicado entre 1924 e 1926 e o entregaram de forma definitiva em 1930.  

 

Os autores do Plano de Avenidas tomaram como referência, os planos do início do 

século XX, que visavam principalmente o embelezamento das cidades e uma maior 

eficiência do sistema viário como: o “Plano Burnham” ou “Plano de Chicago” (1909); 

o “Plano de Harland Bartholomew” para Saint Louis; os fundamentos da concepção 

urbanística de Hermann Joseph Stübben (urbanista germânico), sobre o sistema 

radial perimetral, sendo as principais vias consideradas radiais porque fazem ligação 

do centro com a periferia; e por último também utilizaram os conceitos de Eugéne 

Hénard, o pai do urbanismo francês, sobre o conceito de perímetro de irradiação, 

onde todas as vias de expansão e penetração convergem para o núcleo central. 

 

Abaixo  nas  ilustrações (Figura  10  e  11),  nota-se  a  grande  similaridade  entre  o  
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esquema teórico elaborado para Paris, por Eugéne Hénard em 1911, e o plano 

inicial projetado para São Paulo, elaborado por João Florence Ulhôa Cintra em 1930. 

 

Figura 10 - Esquema teórico de Paris – elaborado por Eugéne Hénard (1911)

 
Fonte: Toledo (1999) 

 

O sistema viário projetado no Plano de Avenidas (Figura 11) compunha-se de três 

avenidas perimetrais articuladas por um sistema de avenidas radiais. Este sistema 

radial perimetral permitia a extensão sem limites da cidade garantindo, ao mesmo 

tempo, uma integração mais eficiente entre os diferentes bairros. A predominância 

dos automóveis e ônibus em relação a outros meios de transporte é evidente no 

Plano. O argumento da fluidez do tráfego é utilizado tanto para justificar o 

deslocamento de ferrovias como o impedimento do tráfego de bondes nas avenidas. 
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Figura 11 - Esquema Teórico de São Paulo elaborado por João Florence Ulhôa  
                   Cintra  

 
Fonte: Toledo (1999) 

 

 

Assim, o plano (Figura 12) propunha-se a estruturar uma expansão do centro em 

grande escala, por meio de um anel viário formado por largas avenidas circundando 

o centro histórico sem penetrá-lo, articulando vias radiais que acessariam os novos 

bairros que se implantavam. Em seguida eram propostos novos anéis como a 

segunda perimetral, com características de boulevard13 e um terceiro anel, ao longo 

dos rios Tietê e Pinheiros, denominado circuito de parkways14 (FAJERSZTAJN, 

2012, p. 68). 

 

 

 

                                                
13

 Boulevard (francês, do neerlandês bolwerk/bolwark, com a esma etimologia de baluarte), é um 
termo que designa um tipo de via de trânsito, geralmente larga, com muitas pistas divididas nos dois 
sentidos, geralmente projetado com alguma preocupação paisagística. O termo foi inicialmente 
introduzido na língua francesa em 1435 como boloard, e desde então foi alterado para boulevard. 
14

 Parkways são vias expressas de acesso limitado. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_neerlandesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Etimologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Baluarte
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Via_de_tr%C3%A2nsito&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paisagismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/1435
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Figura 12 - Esquema do Plano de Avenidas de Prestes Maia (1930) 

 
Fonte: Toledo (1999) 

 

Na administração do Prefeito Prestes Maia (1938-1945) foram implantadas muitas 

obras de seu Plano de Avenidas, vinculadas a fortes interesses imobiliários (SILVA, 

2004, p. 111). Com o aumento do número de automóveis nas ruas da cidade, na 

primeira metade da década de 1950 o Plano de Avenidas rapidamente começou a 

apresentar sinais de saturação. Cabe lembrar que em 1956, o presidente Juscelino 

Kubitscheck inaugurou a primeira indústria automobilística paulista (FAJERSZTAJN, 

2012, p. 72). 
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Para realizar o conjunto de obras viárias proposto no Plano de Avenidas, Prestes 

Maia propôs que os recursos financeiros fossem de fundos públicos: rendas 

ordinárias, empréstimos e taxa de melhoria. Pode-se notar que a participação da 

iniciativa privada como empreendedora é totalmente deixada de lado. Na questão 

dos transportes urbanos, defende cada vez mais a coordenação pela Prefeitura da 

gestão deste serviço: definição de tarifas, de abertura e extensão de linhas de 

bondes e ônibus. 

 

Para Anelli (2007), o Plano de Avenidas expressa uma concepção urbana adequada 

a cidades em rápida expansão horizontal, que necessitam estabelecer a 

movimentação fácil e ágil entre o centro comercial/administrativo e as áreas 

residenciais e industriais distribuídas perifericamente. 

 

Segundo Maciel (2011, p. 81), no final dos anos 1960 houve abandono do 

planejamento baseado no padrão radial perimetral, que somente seria reconsiderado 

nos anos 1980 e que influenciou na concepção do Rodoanel. Na prática, o que 

houve foi a implantação tardia e parcial do antigo plano de Prestes Maia, quando as 

dimensões da cidade já tinham ultrapassado o perímetro inicialmente proposto e 

quaisquer projeções demográficas calculadas no anos 1930. Como resultado, o 

primeiro anel, desde seus primórdios, já apresentava intenso uso urbano e um 

conflito de tráfego que só viria a se agravar ao longo das décadas. 

 

Em continuidade ao conceito do “Plano de Avenidas”, a próxima seção trata do 

“Plano Moses”, também de fundamental importância para a concepção do Rodoanel. 

 

 

2.2.2  Plano Moses (1950) 

 

A contratação de um estudo para São Paulo como o Plano Moses foi estratégico, 

pois havia na época, duas correntes urbanísticas que disputavam a hegemonia no 

planejamento da cidade: uma corrente liderada por Anhaia Mello, defendia o 

crescimento controlado da cidade sob a égide de um plano que limitava a 

localização das atividades que geram empregos e portanto, crescimento, na sua 
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polêmica proposta de restrição a localização das indústrias, e por outro lado, a 

defesa do crescimento e expansão da metrópole como defendia Prestes Maia. Estas 

duas correntes tão diferentes de proposições urbanísticas acabaram na contratação 

de consultorias para a elaboração de um novo plano (LEME, 1982). 

 

O “Plano Moses” foi encomendado pelo Prefeito Lineu Prestes (1950-1951) ao IBEC 

– International Basic Economy Corporation, entidade sediada em Nova York que 

prestava assessoria técnica a países em desenvolvimento. Foi dirigido pelo 

engenheiro e advogado Robert Moses, que estava à frente das principais iniciativas 

e equipamentos urbanos realizados em Nova York nas décadas de 1930 a 1960, 

como o sistema de parkways e vias expressas de Long Island, pontes e túneis de 

acesso a Manhattan, além de participar de comissões de planejamento e dirigir 

poderosos organismos semi-públicos responsáveis pela provisão e gestão de 

infraestrutura urbana da cidade (SOMEKH e CAMPOS, 2000, p. 8).  

 

Robert Moses junto com uma comissão de engenheiros brasileiros elaborou o 

relatório chamado “Programa de Melhoramentos Públicos para a Cidade de São 

Paulo, baseado no conceito americano de subúrbios conectados à área central da 

cidade através de vias de alta velocidade e aproveitou em seu projeto a construção 

na época das rodovias (Anchieta, Anhanguera e Via Dutra). Aproveitou também a 

facilidade na execução de vias expressas ao longo de fundos de vale, que foram 

construídas posteriormente como as marginais Pinheiros e Tietê, entre outras, além 

de assumir um caráter mais preocupado com as ligações regionais, nacionais e 

internacionais da capital (SOMEKH e CAMPOS, 2000, p. 9). Contudo, quase todos 

os trajetos já constavam do Plano de Avenidas. 

 

O plano de vias expressas, que Robert Moses aplicou para a cidade de Nova York, 

serviu para demonstrar que a produção industrial de automóveis não era apenas 

uma questão industrial, mas que era também uma questão urbana, já que a cidade 

precisava ser preparada e adaptada para atender a demanda de automóveis 

(FAJERSZTAJN, 2012, p. 76). 
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Ao contrário do Plano de Avenidas, já se esboça uma organização setorial: 

zoneamento, sistema viário, saneamento, áreas verdes que são tratados em itens 

específicos. Não há, contudo, um diagnóstico quantitativo detalhado no relatório, que 

se baseia nas informações e levantamentos sumários então disponíveis na 

Prefeitura (SOMEKH e CAMPOS, 2000, p. 8). 

 

Apesar de manter a estrutura radio-concêntrica do plano de Prestes Maia, Moses 

identifica o impacto da rede de rodovias estaduais que tinham São Paulo como 

centro regional. Sugere que as avenidas marginais Tietê e Pinheiros, já concebidas 

esquematicamente no Plano de Avenidas de Prestes Maia, recebessem o tráfego 

das rodovias, concebendo a função que ainda cumprem hoje. 

 

Anelli (2007) destaca à tipologia viária, que se difere daquela presente no Plano de 

Avenidas. Suas “rodovias expressas urbanas” seriam mais adequadas a volumes de 

tráfegos elevados, compatíveis com a política de incremento do transporte 

rodoviário. Sem cruzamentos em nível e sem interferências de entradas e saídas de 

veículos nos edifícios, as vias expressas de Moses configuram uma cidade diversa 

dos bulevares de Prestes Maia. Para sua plena eficiência, a malha de vias 

expressas deve ter independência em relação ao tecido urbano que atravessa, 

porém, pouco se importando se o destrói ou não. 

 

Para Toledo (1999) a cidade cresceu sem qualquer estratégia de planejamento 

urbano para orientar a formação desta estrutura viária inicial, no entanto, a 

conformação dessas vias levou a um traçado característico, radial concêntrico, que 

apresentava certa coerência funcional. 

 

Abaixo na (Figura 13), o esquema das ruas, rodovias de curso rápido e estradas-

parque concebido por Robert Moses em1950, no Programa de Melhoramentos 

Públicos para a Cidade de São Paulo. 
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Figura 13 – Programa de Melhoramentos Públicos para a Cidade de São Paulo 

 

 Fonte: Robert Moses (1950) 

 

 

2.3 Características e similaridades de anéis viários pelo mundo com o  

Rodoanel  

 

Esta seção irá mostrar três exemplos de anéis viários no mundo, situados em 

grandes cidades e em continentes diferentes, que tem similaridade em suas 

características como: grande população urbana, enfrentam diariamente o problema 

dos congestionamentos e da imobilidade urbana e serviram de exemplo para São 

Paulo construir seu anél viário. 
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2.3.1 Chicago - EUA 

 

A cidade de Chicago no Estado de Illinois nos Estados Unidos (EUA), foi fundada 

em 1833 e cresceu rapidamente, a sua região metropolitana começou a se expandir 

a partir de 1950, onde muitos americanos de classe média e alta motivados por 

novas estradas e linhas de trem, começaram a se mudar do centro da cidade para 

os subúrbios com o desejo de melhores habitações. 

 

A cidade de Chigago possui de acordo com dados da US Census Bureau (2010) 

uma população de 2,69 milhões de habitantes, porém, quando somamos a região 

metropolitana de Chicago a população chega a 9,46 milhões de habitantes,  e 

segundo Maciel (2011, p. 36) foi a primeira metrópole das Américas a ter plano 

diretor de reestruturação urbana e a adotar elementos de circulação perimetral, que 

inclusive serviu de inspiração para os primeiros planos viários de São Paulo.  

 

O planejamento sistemático das vias públicas em Chicago, começou em 1910, 

quando o Plano de Chicago, colocou forte ênfase em avenidas e vias públicas para 

os subúrbios e áreas rurais, mas somente foi iniciado após a primeira Guerra 

Mundial. 

 

Os responsáveis pelo plano chamado de “Plano de Chicago” ou “Plano Burnham” 

foram os arquitetos Daniel Burnham e Edward H. Bennett, contratados pela 

Associação Comercial de Chicago no começo do século XX para elaborarem uma 

proposta de modernização da cidade. Burnham acreditava na força e na resiliência 

de um desenho diagramático e lógico para recuperar Chicago, cuja área central, 

desenvolvida em torno dos portos, estava degradada (SMITH, 2010). 

 

A proposta do Plano de Chicago (Figura 14) para o deslocamento rodoviário inter-

regional era a criação de um sistema de rodovias que passasse fora da cidade na 

forma de circuitos semicirculares e concêntricos (anéis). A via mais externa serviria 

de conexão aos estados de Winconsin e Indiana, norte e sudeste de Illinois 

respectivamente (BURNHAM et al., 1909 apud MACIEL, 2011, p. 47). 
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Figura 14 -  Sistema de avenidas radiais e bulevares – Plano Burnham (1909) 

 

Fonte: Chicago Historical Society (2005) 

 

 

Atualmente são três os anéis viários em operação na Região Metropolitana de 

Chicago, sendo dois deles pedagiados e administrados pela Illinois State Toll 

Highway Authority (ISTHA), agência estatal ligada ao Departamento Estadual de 

Transportes de Illinois (MACIEL, 2011, p. 43). 

 

O primeiro dos anéis é o John Kennedy Expressway (I-90 / I94), teve o início de sua 

implantação em 1958 e começou a operar em 1960, esse é o mais congestionado 

dos anéis viários, devido a sua proximidade com o centro da cidade e também por 

não ser pedagiado.  
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O anel intermediário é o Tri-State Tollway (segmentos I-94/I-294), é a maior rodovia 

interestadual de Illinois, com 44% do total do tráfego da rede pedagiada 

administrada pela ISTHA (ISTHA, 2010).  

 

O anel externo é o Veterans Memorial Tollway (I-355), é uma estrada interestadual, 

pedagiada que vai da I-80 em New Lenox (Norte) a I-290 em Itasca (Sul), a uma 

distância de 52,3 km, com seis faixas de rodagem por quase toda sua extensão. O 

início de sua construção foi em 1985 e começou a operar a partir de 1989 (I-55 a I-

290) e foi estendida em 2007 (I-80 a I290). 

 

Abaixo na (Tabela 1), o resumo do sistema de anéis viários de Chicago: 

 

Tabela 1 - Sistema de anéis viários de Chicago 

 
ANEL VIÁRIO INÍCIO DA 

IMPLANTAÇÃO 

INÍCIO DAS 

OPERAÇÕES 

PEDAGIADO 

Kennedy Expressway  

(I-90 / I-94) 

 

1958 

 

1960 

 

Não 

Tri-State 

Tollway (I-294) 

 

1953 

 

1958 

 

Sim 

Veterans Memorial  

Tollway (I-355) 

 

1985 

 

1989 

 

Sim 

Fonte: Elaboração própria com dados da ISTHA (2010)  

 

Apesar de dois dos anéis serem pedagiados, o volume de tráfego ainda é intenso e 

seus congestionamentos fizeram com que novos investimentos fossem feitos na 

rodovia, como a expansão de pistas e sistemas eletrônicos de coleta, conforme 

ISHTA (2010). Segundo Maciel (2011, p. 49) a ideia do sistema I-Pass, além da 

cobrança eletrônica (para nós de São Paulo denominado “Sem Parar/Via Fácil”), 

possui precificação pelo custo marginal, por meio de uma tarifa de 

congestionamento que é mais elevada nos horários de pico. 

 

Para Dijohn (2002), os anéis viários de Chicago (Figura 15) estão associados ao 

espraiamento urbano da região metropolitana de Chicago. O anel externo foi visto 
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pelo mercado imobiliário como um chamariz para localização estratégica de centros 

comerciais e fábricas a oeste de Chicago. Na medida em que a cidade se espraiou 

no espaço, no típico padrão norte-americano de empreendimentos residenciais de 

baixa densidade e uso intensivo de automóvel, a demanda por uso dos anéis para 

fins de comutação foi se tornando predominante. 

 

Figura 15 - Sistema de anéis viários de Chicago  

 

Fonte: Mapa Interstate (2010) 

 

A maior lição advinda do caso de Chicago é que os anéis viários não bastam ser 

pedagiados para evitarem congestionamentos. O uso do solo das proximidades 

(cujas características são induzidas pela própria obra viária) acabou por determinar 

a real finalidade da rodovia, neste caso, o tráfego local da região metropolitana, pois 

quando as autoestradas radiais e os anéis viários foram implantados não houve 

precificação diferenciada nos horários de pico ou restrições ao tráfego local 

(MACIEL, 2011, p. 49). 

 

A metrópole de Chicago é um dos grandes centros econômicos do mundo e possui 

uma preocupação constante na melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, 

por isso, elaborou um plano regional chamado Go To 2040, que inclusive serviu de 

inspiração mais uma vez para a cidade de São Paulo que lançou o  Plano SP 2040 – 
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a cidade que queremos. O Go To 2040 foi elaborado durante três anos com a 

colaboração de toda a comunidade e define o cenário para o crescimento da região 

nas próximas décadas. 

 

A necessidade da criação de mais um plano para a região se deu devido há décadas 

de rápida expansão em padrões que não eram sustentáveis. Novas casas surgiram 

em áreas de difícil acesso por automóvel e praticamente impossível por transporte 

público. A localização dos empregos longe dos centros residenciais mantêm os 

passageiros dependentes de transporte e sujeitos aos congestionamentos, 

desperdiçando bilhões de dólares em perda de tempo e combustível. Os padrões de 

desenvolvimento adotados consumiram a terra a um ritmo acelerado, com sérias 

implicações para os recursos naturais, incluindo menos espaço aberto, potencial 

escassez de água e a qualidade do ar diminuída. 

 

 

2.3.2 Pequim – China 

 

Pequim é a capital da República Popular da China  (RPC) e uma das metropóles 

mais populosas do mundo, segundo a agência Beijing Statistics Bureau15, atingiu no 

final de 2012 cerca de 20,69 milhões de habitantes. A história da cidade remonta 

três milênios, e nos últimos sete séculos a cidade têm sido o centro político do país. 

 

A cidade é um importante centro de transportes no Norte da China, com cinco anéis 

viários, nove vias expressas, onze estradas nacionais, nove ferrovias convencionais 

e duas ferrovias de alta velocidade convergentes com a cidade. 

 

Segundo Lee (2007) o tecido urbano de Pequim, embora constituído a partir de um 

sistema de muros, assemelha-se a uma trama (rede) e não converge a uma “praça” 

(lócus central onde haveria feiras e mercados, onde o comércio ocorreria – padrão 

tipicamente ocidental, em especial nas cidades mais antigas). Dentro do núcleo 

urbano, as ruas da cidade em geral, seguem o padrão de xadrez da antiga capital.  

                                                
15

 Disponível em: <http://www.bjstats.gov.cn>. Acesso em 23 de novembro de 2013. 
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Os congestionamentos são uma grande preocupação. Mesmo fora dos horários de 

pico, várias estradas continuam com tráfego congestionado. O seu sistema de 

transportes de massa é relativamente precário e seu desenho urbano agrava ainda 

mais os problemas de transporte.  Para tentar minimizar os problemas, as 

autoridades introduziram vários corredores de ônibus que são utilizados 

exclusivamente durante o horário de pico. 

 

No final de 2010, o governo da cidade anunciou uma série de medidas drásticas 

para enfrentar os congestionamentos, incluindo a limitação do número de novos 

licenciamentos para carros de passageiros a 20 mil por mês e também barrando 

carros com placas que não sejam de Pequim das áreas que entram no quinto anel 

viário durante o horário de pico. 

 

O transporte urbano de Pequim é dependente dos cinco  anéis viários (Figura 16) 

que rodeiam a cidade de forma concêntrica, com a Cidade Proibida16,  área marcada 

como o centro geográfico para as estradas do anel.  

 

Não existe um caminho exato chamado "primeiro anel viário". Alguns mapas incluem 

uma linha amarela fraca em torno da Cidade Proibida para marcar a primeira rota 

feita pelos bondes em 1920, que atraiu o nome de (1ª Ring Road). Era um anel 

classificado como de segunda classe, devido suas características. Ele foi desativado 

no período de invasão japonesa (II Guerra Mundial) e até hoje é controverso qual 

seria seu verdadeiro traçado.   

 

Então, o “Primeiro Anel” rodoviário viria a ser o que hoje se chama de (2ª Ring 

Road). O seu traçado acompanha o da antiga muralha da Cidade Imperial. Ele vem 

junto a um processo de abertura de largas avenidas, principalmente no sentido 

Leste-Oeste, em substituição aos hutongs (ruas sem pavimentação, com largura 

variando de 4 a 6 metrôs e densamente povoadas). Essas ruas eram de difícil 

                                                
16

 A Cidade Proibida foi o palácio imperial da China desde meados da Dinastia Ming até ao fim 
da Dinastia Qing. Fica localizada no centro da antiga cidade de Pequim. O título de Cidade 
Proibida surgiu pelo fato de somente o imperador, sua família e empregados especiais terem a 
permissão para entrar no conjunto de prédios do palácio. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/China
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Ming
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pequim
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acesso aos veículos de policiamento, do corpo de bombeiros e de transporte coletivo 

(SIT, 1996). 

 

O início  de  sua  construção foi  em  1980  e  foi concluído  em  1990. Ele circunda o 

centro de Pequim, em um formato retangular. O anel percorre os Distritos de 

Doncheng, Xicheng, Chongwen e Xuanwu, Xizhimen, Dongzhimen, Caihuying e 

Zuo'anmen. 

 

É importante destacar, que já em meados dos anos 1990, os congestionamentos no 

seu trecho Norte eram constantes e não se restringiam aos horários de pico, uma 

vez que 30% do tráfego da antiga cidade de Pequim utilizavam o anel para seu 

deslocamento diário (SIT, 1996). 

 

A construção do segundo anel viário, chamado de (3º Ring Road) começou na 

década de 1980 e foi concluído na década de 1990. Ele se conecta a muitas áreas, 

incluindo o Beijing BD e as comunidades diplomáticas. Ele está situado próximo ao 

centro da cidade e se conecta às principais vias expressas, como a via expressa do 

aeroporto, Badaling Expressway e Jingshi Expressway. 

 

O 3º Ring Road se fez necessário, pois os congestionamentos do “Segundo” e o 

difícil deslocamento Leste-Oeste eram incompatíveis com o Plano de 

Desenvolvimento Produtivo da Região de Pequim, que escolheu as regiões Leste e 

Oeste da capital para abrigarem novas fábricas e siderúrgicas (JABBOUR, 2006). 

Os gargalos das vias inconclusas acabaram por “desaguar” no novo anel. 

 

Para Maciel (2011), o ponto é que o 3º Ring Road inicia suas operações sem que o 

2º Ring Road, estivesse totalmente completado (embora em funcionamento). A 

demanda reprimida por causa dos congestionamentos do Segundo Anel e das suas 

condições ainda precárias de circulação fez com que 3º Ring Road ficasse logo 

saturado. 

 

O terceiro anel viário, chamado de (4º Ring Road) começou a operar em 2001 e 

estende-se a 8 km do centro da cidade e liga as partes mais remotas da cidade com 
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as principais vias expressas. A parte Ocidental de Pequim, o Distrito de Fengtai e 

Pequim Oriental estão todos conectados através desse anel viário. Tanto a 

Expressway Jingshen e Jingting Expressway começam neste anel viário. 

 

A expansão da mancha urbana, viabilizada pela motorização, fez com que a 

distância dos trajetos diários aumentasse. O resultado foram níveis muito elevados 

de engarrafamentos, que foram tomando cada novo anel e aumentando o conflito de 

tráfego.  

 

O quarto anel viário, chamado de (5º Ring Road) está situado em torno de 10 

quilômetros do centro de Pequim, e liga as zonas suburbanas de Huantie, 

Shigezhuang, Dingzhuang, Ciqu e também a área de desenvolvimento de 

Pequim.  Este anel viário foi apelidado de "Avenida Olímpica" devido à sua 

proximidade das sedes olímpicas em 2008. 

 

O quinto anel viário (6º Ring Road) está situado em torno de 15 a 20 quilômetros do 

centro de Pequim e é o anel rodoviário mais distante do centro. Foi só recentemente 

construído na metade anterior da década de 2000. Suas operações iniciaram em 

2003, possui 130 km de via expressa que liga Expressway Badaling para Jingshi 

Expressway.  Este anel viário liga o centro de Pequim aos Distritos de Shunyi, 

Tongzhu, Changping e Daxing. 

 

Abaixo na (Tabela 2), o resumo do sistema de anéis viários que circundam a cidade. 

 

Tabela 2 -  Sistema de anéis viários de Pequim - China 
 

ANEL VIÁRIO INÍCIO DA 

IMPLANTAÇÃO 

INÍCIO DAS 

OPERAÇÕES 

PEDAGIADO 

2º Ring Road  Década 1980 1990 Não 

3º Ring Road  Década 1980 1994 Não 

4º Ring Road Década 1990 1999 Não 

5º Ring Road Década 1990 2001 Não 

6º Ring Road 2000 2003 Sim 

Fonte: Elaboração própria com dados de LEE (2007) 
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Figura 16 -  Sistema viário da Região Metropolitana de Pequim - China 

 
Fonte: Google Earth (2012) 

 

 

Dado o processo de crescimento e suburbanização de Pequim e a crescente frota 

de veículos particulares um sétimo anel está sendo planejado para ser implantado. 

 

Para Maciel (2011, p. 76) numa avaliação sobre os anéis viários de Pequim, as 

lições são várias e ele ilustra pelo menos três sendo a primeira delas é que não 

necessariamente os anéis viários e seus entroncamentos rodoviários antecedem e 

causam o espraiamento urbano, para o autor a própria política de uso e ocupação 

do solo, pode ser indutora da expansão da mancha urbana. A segunda lição se 

refere aos diferentes objetivos do planejamento, que embora centralizado, tem 

contradições inerentes. E a terceira lição é sobre a elaboração de um sistema de 

mobilidade urbana. Dadas às políticas de uso e ocupação do solo e de expansão 

industrial (local e nacional), a geração de tráfego e os incentivos à motorização se 

dão mais rápidos que a própria capacidade de planejar e ajustar a infraestrutura de 

transportes, aplicando-se medidas insuficientes ou incorretas de precificação pelo 

uso das vias rodoviárias, além de uma sobrecarga da infraestrutura e uma 

sequência de medidas que aliviam momentaneamente os congestionamentos, 

porém, induzem a criação de novos.  
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2.3.3 Paris – França 

 

A cidade de Paris na França de acordo com recenseamento de 2010, divulgado pelo 

Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos Econômicos (INSEE)17, possui uma 

população de 2,24 milhões de habitantes, porém, contando sua região metropolitana 

a população chega a 11,8 milhões de habitantes, o que a coloca entre as maiores 

metrópoles do mundo. 

 

Entre 1870 e 1940, a capital da França ganhou pouco a pouco, um novo rosto, Paris 

deu lugar à “Grande Paris”, que na época, sobrepovoada, foi incapaz de abrigar a 

significativa imigração provincial. Assim, as áreas periféricas absorveram então o 

excesso de expansão demográfica ligada ao êxodo rural e ao crescimento 

econômico da cidade. A população suburbana de Paris cresce sem parar desde o 

fim do século XIX, totalizando na virada do século XXI mais de 80% da população da 

Grande Paris. 

 

Paris foi pioneira na concepção de circulação perimetral. E foi com Eugéne Hénard 

(1904), em seus “Estudos sobre a Transformação de Paris”, que houve a 

consolidação da articulação entre os diferentes modais de transporte e a rede de 

circulação radial perimetral, com uma novidade: o surgimento do automóvel. Seu 

trabalho compara Paris, Berlim e Moscou e tornou-se referência para o 

planejamento da infraestrutura de transportes urbanos, afirma Oliveira (2010). Sob a 

lógica, que conjuga o deslocamento radial e perimetral, foi construído o metrô de 

Paris. Assim sendo, antes da ascensão do automóvel como meio de deslocamento 

em massa, o desenho urbano e o padrão de circulação parisiense se consolidam 

(MACIEL, 2011, p. 37). 

 

Contudo, o subúrbio foi durante muito tempo negligenciado e novos problemas com 

transporte apareceram. A cidade possui uma extensa rede de autoestradas com 

mais de 2000 quilômetros e é cercada por quatro anéis viários (Figura 17), que são 

descritos a seguir e destacados na (Tabela 3). 

                                                
17

  Disponível em: <http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales>. 
Acesso em: 23 de novembro de 2013. 
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O Boulevard Périphérique foi o primeiro anel viário de Paris e também é uma das 

estradas mais movimentadas da Europa, como indica o INRIX Traffic Scorecard 

(INRIX, 2013). Segue o caminho aproximado das fortificações do século XIX, 

situando-se ao longo do limite administrativo da cidade. O limite máximo de 

velocidade é 80 km/h, possui quatro faixas sem acostamento e sua construção teve 

início em 1958, mas foi concluída somente em 1973 sobre a presidência de George 

Pompidou. Hoje é uma estrada congestionada, não há cobrança de pedágio e a área 

urbana densa de seu entorno impede sua expansão. O circuito completo mede 

35,04 km de extensão e sua velocidade média em dias úteis é de 43 km/h entre as 

(7h-21hs). Conforme cita Maciel (2011), não há restrição ao seu uso (como cobrança 

de pedágio ou outras medidas restritivas) e seu traçado é entremeado por diversos 

acessos que o conectam com avenidas radiais e rodovias. É o equivalente ao papel 

exercido pelas Avenidas Marginais na cidade de São Paulo. 

 

O segundo anel viário é a A-86 também chamada de Super–Périphérique Parisien, 

que está localizado a uma distância de 8 a 16 km do centro de Paris. Sua 

construção começou em 1968, com início das operações em 1969, porém, só foi 

recentemente concluído em janeiro de 2011. Por estar mais distante da capital 

francesa, o anel ganhou status de autoestrada e é de responsabilidade do governo 

nacional (Diretoria Interdepartamental de Rodovias). 

 

O La Francilienne é o terceiro anel viário, seu projeto tem aproximadamente 50 km 

de extensão, foi iniciado em 1970, sendo a primeira parte entregue em 1976, mas, 

somente será concluído em 2015, é o mais externo dos três anéis. Os impactos 

socioambientais são as maiores restrições à sua execução. Por não ser um circuito 

finalizado, há muitos gargalos para entrar e sair do anel, de modo que ele apresenta 

congestionamentos em vários de seus trechos, principalmente nas rampas de 

acesso às rodovias radiais. 

 

O quarto anel viário de Paris o Grand Contournement (Grande Contorno), iniciado 

em 2002, teve seu primeiro trecho aberto ao tráfego em 2005 (Trecho Rouen-Aleçon 

da A28). Este anel fica a uma distância de 80 a 200 quilômetros do centro de Paris.  

A construção do primeiro trecho foi feita em tempo recorde em oito meses,  com   
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125 km de extensão e a engenharia financeira do projeto foi na forma de Parceria 

Público-Privada entre a Diretoria Interdepartamental de Estradas e a concessionária 

privada Alis (MACIEL, 2011, p. 42).  O andamento dos projetos nos demais trechos 

(Troyes–Auxerre–Bourges) foi interrompido em 2007 para discussão de questões 

ambientais. Em 2008 os projetos existentes foram revogados como resultado do 

debate realizado e novos planos de traçado foram feitos. 

 

Originalmente planejado para ser concluído até 2006, contudo, as obras estão 

suspensas no Sul entre Auxerre e Troyes, devido a inquérito público ainda não 

solucionado. 

 

Tabela 3 -  Sistema de anéis viários de Paris - França 

 
ANEL VIÁRIO INÍCIO DA 

IMPLANTAÇÃO 

INÍCIO DAS 

OPERAÇÕES 

PEDAGIADO 

Boulevard Périphérique 1958 1973 Não 

Super-Périphérique (A-

86) 

1968 1969 Sim 

La Francilienne 1970 1976 Sim 

Grand Contournement  2002 2005 Sim 

Fonte: Elaboração própria com dados de Maciel (2011) 

 

Para Maciel (2011, p. 43) a lição do caso parisiense é clara. O conflito de tráfego vai 

se repetindo, anel por anel, na medida em que o tráfego urbano se apropria 

paulatinamente de cada nova via e o uso do solo do entorno se transforma. Com 

exceção do quarto anel, os demais apresentam trechos de constantes 

congestionamentos.  

 

Mesmo que a Grande Paris tenha uma densa rede de transporte público, 

principalmente ferroviário, que se constituiu entre a virada dos séculos XIX e XX, a 

indústria automobilística francesa é forte e houve disseminação do uso do 

automóvel, mesmo com combustíveis mais caros que os EUA, o que trouxe 

consequências para o espaço urbano.  
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Outro aspecto importante do exemplo parisiense é sobre as incertezas envolvidas 

em projetos viários de grande magnitude, como qualquer grande obra de 

infraestrutura. O fechamento do circuito dos anéis chega a demorar mais de 30 anos 

em alguns casos. As questões socioambientais, a necessidade de grande aporte de 

recursos financeiros e os conflitos de interesses, faz com que haja um grande lapso 

de tempo e de incertezas entre o anúncio de um projeto e sua completa execução. 

 

Figura 17 -  Sistema de anéis viários de Paris - França 

 

Fonte: Paris Ring Roads (2010) 
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2.3.4 Um comparativo entre os anéis viários de Chicago, Paris e Pequim e o 

Rodoanel de São Paulo  

 

A política de anéis viários no Brasil é tardia em relação a Paris ou Chicago, e é 

insuficiente como no caso de Pequim. Cabe ressaltar que no caso norte-americano, 

como é o caso de Chicago, os anéis viários foram parte integrante da expansão 

urbana e da ocupação da periferia pela classe média. Fatores como gasolina 

relativamente barata e os transportes públicos pouco subsidiados, explicam esta 

tendência e as implicações quanto a sua conformação espacial de cidade mais 

extensa, isto é, mais espraiada, além de mais especializada funcionalmente. Ou 

seja, a mancha urbana é maior, assim como a distância entre local de residência e o 

local de trabalho.  

 

No padrão europeu, como o caso de Paris, predomina a localização residencial das 

classes de maior renda próximas às regiões mais centrais da cidade, enquanto que 

na periferia residem as classes de renda inferior. Essa configuração européia pode 

ser explicada por maior escassez relativa de terras, combustíveis mais caros 

(sobretaxados) e transporte coletivo relativamente barato (bastante subsidiado). A 

maior densidade da ocupação está associada a uma maior densidade da rede de 

transportes coletivos, especialmente o ferroviário, uma vez que urbanização se deu 

no século XIX. Espacialmente, portanto, as cidades européias tendem a ser mais 

compactas e bem menos espraiadas e especializadas que as norte-americanas.  

 

O caso de Pequim caminha para uma possível conformação japonesa, onde a terra 

é escassa e densamente ocupada (elevada aglomeração). Porém, do ponto de vista 

do uso do solo há certa semelhança com São Paulo, na medida em que a 

suburbanização de Pequim tem levado as classes mais baixas para periferia. 

 

Já na RMSP o anel viário vem posterior à expansão urbana. Com exceção de alguns 

empreendimentos destinados às classes média alta e alta (como Alphaville, 

Tamboré, Arujá, Serra da Cantareira e Granja Viana), a expansão periférica (Figura 

18), foi guiada pelos empreendimentos formais e informais de baixa renda – 
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conjuntos habitacionais, loteamentos clandestinos e ocupações irregulares, 

conforme afirmam Meyer; Grostein; Biderman (2005). 

 

Para Maciel (2011), ao analisar os exemplos internacionais, percebe-se que há um 

circulo vicioso entre a provisão de anéis viários e o eventual alívio momentâneo, 

além do aumento da distância média dos deslocamentos (por expansão da mancha 

urbana), com maior conflito de tráfego e, ao final, novos congestionamentos. 

 

Figura 18 – Vista da cidade de São Paulo  

 

Fonte: Flick (2010) 
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3 O PROJETO RODOANEL MÁRIO COVAS 

 

O capítulo irá apresentar as características gerais do projeto Rodoanel e suas fases 

de construção, seus custos e investimentos, além das polêmicas que envolvem seu 

projeto e construção. 

 

 

3.1  Concepção e características gerais do empreendimento 

 

Para resolver o problema do conflito de tráfego e aliviar os congestionamentos, a 

ideia de uma perimetral que circundasse o núcleo central da região metropolitana 

começou a ser vislumbrada por urbanistas e autoridades desde a segunda década 

do século XX. Em 1952 foi feito um primeiro esboço, porém um novo projeto de anel 

viário começou a ser elaborado em 1961, que de acordo com Adriano Branco 

(2011), inicialmente previa sua implantação ao longo do córrego das Águas 

Espraiadas, onde existe hoje a Avenida Roberto Marinho, porém, não construído na 

ocasião, foi projetado já nos anos 1980, passando mais de 20 a 30 km longe do 

centro da cidade, às bordas da região metropolitana chamado à época de “Via 

Perimetral Metropolitana”, sendo esta a origem do "Rodoanel Metropolitano Mário 

Covas". 

 

Em 1987 teve início a construção da “Via Perimetral Metropolitana” e, em 1992, foi 

apresentado um novo projeto com rota similar a do Rodoanel Mário Covas. Esse 

mesmo traçado, com a modificação do trecho Norte, que passava por trás da Serra 

da Cantareira saiu do papel e virou obra somente em fins de 1998. 

 

O Rodoanel Mário Covas (SP-021) é uma obra que tem como objetivo desafogar o 

intenso tráfego da região metropolitana, principalmente de caminhões, visando 

tornar o trânsito da cidade de São Paulo mais ágil, fazendo uma ligação de todas as 

rodovias ao Porto de Santos por fora da mancha urbana, além de permitir a 

integração intermodal do transporte de cargas, articulado com um projeto ferroviário 

chamado de Ferroanel e com Centros Logísticos Integrados. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1987
http://pt.wikipedia.org/wiki/1998
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Essa autoestrada classificada como de classe “zero” com acesso restrito, de 

aproximadamente 180 quilômetros, duas pistas e seis faixas de rodagem que está 

sendo construída no entorno da RMSP, está dividida em quatro trechos – Norte, Sul, 

Leste e Oeste e redefine a plataforma logística rodoviária de formato radial para 

anelar, interligando 10 rodovias que chegam a capital do Estado: Fernão Dias, 

Dutra, Ayrton Senna, Anchieta, Imigrantes, Régis Bittencourt, Raposo Tavares, 

Castello Branco, Anhanguera e Bandeirantes. Assim quando o anel viário estiver 

totalmente pronto os caminhões que hoje trafegam pelas Marginais Pinheiros e 

Tietê, deverão utilizar o Rodoanel, numa tentativa de agilizar as entregas e melhorar 

a fluidez do trânsito na cidade de São Paulo.  

 

Segundo Guaiati (2010), existem quatro características que chamam atenção no 

projeto:  

 

1. O sistema é considerado “fechado”, de classe “zero”, ou seja, o acesso à 

rodovia só pode ser feito em poucos pontos, onde a maioria deles se faz nos 

entroncamentos com as rodovias que chegam à metrópole.  

2. Os serviços de transporte público de ônibus urbanos não utilizam 

praticamente o complexo.  

3. A rodovia é pedagiada e não possui pontos de parada como postos de 

gasolina ou restaurantes. 

4. O trecho Norte corta partes do Parque Estadual da Serra da Cantareira e o 

trecho Sul atravessa áreas de preservação dos mananciais Billings e 

Guarapiranga. Estas três áreas da metrópole paulista são protegidas por leis 

ambientais. 

 

Sua execução foi dividida em quatro trechos, sendo que mais de 50% da via já foi 

entregue até o momento, compreendendo os trechos Oeste e Sul. O trecho 

Leste está previsto para 2014 e o trecho Norte para 2016, conforme (Tabela 4) que 

mostra o cronograma de entrega de cada trecho da obra. 

 

 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Norte
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Tabela 4 -  Cronograma de entrega dos trechos do Rodoanel 

 
Trechos Extensão do Trecho Obra concluída / 

Previsão de conclusão 

Oeste 32 km 2002 

Sul 61 km 2010 

Leste 43 km 2014 

Norte 44 km 2016 

Fonte: Elaboração própria com dados da Dersa (2013) 

 

A rodovia interliga a cidade de São Paulo a dezessete municípios da Região 

Metropolitana que são: Santana de Parnaíba, Barueri, Carapicuíba, Osasco, Cotia, 

Embu das Artes, Itapecerica da Serra, São Bernardo do Campo, Santo André, 

Ribeirão Pires, Mauá, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano, Itaquaquecetuba, Arujá 

e Guarulhos. 

 

As cidades as quais o Rodoanel corta perfaz de acordo com dados do SEADE18, 

para julho de 2013, uma população de aproximadamente 17,6 milhões de 

habitantes, sendo que a população dos 17 municípios que a rodovia corta é de cerca 

de 6,2 milhões e a população residente na capital é de 11,4 milhões de habitantes.  

 

A rodovia também irá interligar todas às cidades da região metropolitana e as 

adjacências, além de receber o tráfego de todas as regiões do Brasil. Quando 

somamos  a RMSP com seus 39 municípios chegamos a 20,1 milhões de  

habitantes, uma região com esse tamanho requer atenção contínua para buscar 

melhoria na qualidade de vida de seus habitantes, uma vez que vários problemas 

existem e aumentam numa velocidade em que as políticas públicas não são 

capazes de lidar. 

 

Abaixo na (Figura 19), temos o mapa da região com o traçado do Rodoanel, as 

cidades as quais ele corta e as rodovias que desembocam nele. 

 

                                                
18

 Dados estimados da população para julho de 2013 de acordo com o Seade – Disponível em: 
<http://www.seade.gov.br>. Acesso em: 10 de novembro de 2013. 
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Figura 19 -  Mapa do Rodoanel Mário Covas – Trechos  

 

Fonte: DERSA (2010) 

 

Os diversos trechos da rodovia interceptam o tecido periurbano da RMSP, território 

com características heterogêneas e dotado de dinâmica própria, com assentamentos 

consolidados e alguns em expansão, graves carências de infraestrutura e baixa 

qualidade ambiental e urbana, em contraste com áreas de melhor padrão e baixa 

densidade de ocupação, bacias hidrográficas de mananciais de abastecimento tanto 

ao Sul, Leste e Norte e unidades de conservação principalmente ao Norte 

(AGUILAR, 2009, p. 71). 

 

No projeto inicial do Rodoanel Mário Covas, não constava o pagamento de pedágios 

para utilização do sistema, pois o financiamento da obra estava garantido com 

recursos públicos estaduais e federais. Porém, devido à falta de recursos financeiros 

para dar andamento ao projeto, o governo tomou a decisão política de transformar o 

projeto em Parceria-Público-Privada (PPP) com o objetivo de captar recursos no 
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sistema privado, assim, permitindo que o setor privado realizasse a gestão do 

complexo, e implantasse os pedágios. 

 

 

3.1.1 Trecho Oeste 

 

O trecho Oeste foi o primeiro trecho inaugurado em outubro de 2002, possui 32 km 

de extensão, com duas pistas, três túneis duplos, seis pontes, sete trevos e 

sessenta e dois viadutos, além de possuir treze praças de pedágios. Conforme 

mostra a (Figura 20), o trecho Oeste interliga as rodovias Bandeirantes, 

Anhanguera, Castelo Branco, Raposo Tavares e Régis Bittencourt e passa pelos 

municípios de Embu, Cotia, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Santana do Parnaíba e 

São Paulo. 

 

Figura 20  -  Mapa do trecho Oeste do Rodoanel  

 

Fonte: CCR Rodoanel (2008) 

 



101 

 

 

 

As obras do Rodoanel Oeste foram iniciadas em 1998 e concluídas em 2002, a um 

custo de R$ 1,4 bilhão (data base: dez/02).  

 

Em março de 2008 ocorreu o leilão de concessão desse trecho do Rodoanel, 

vencido pelo Consórcio Integração Oeste, composto pela Companhia de 

Concessões Rodoviárias (CCR) e Equipav, que apresentou a menor tarifa de 

pedágio. Ficou acertado que o consórcio pagaria R$ 2 bilhões ao Estado pela 

outorga, em um prazo de 24 meses.  

 

Atualmente, a CCR já administra quatro das cinco rodovias cortadas pelo trecho 

Oeste do Rodoanel. Foi criada a empresa CCR Rodoanel para administrar o trecho, 

com o início da operação das praças de pedágio ocorrendo em dezembro de 2008, 

com o valor de R$ 1,20 para veículos de passeio, o valor vigente em 2013 do 

pedágio é de R$ 1,50 (valor reajustado em julho de cada ano pelo IGP-M). 

 

De acordo com dados da ARTESP (2010), o montante previsto em obras de 

melhoria na rodovia pela sua concessão foi de R$ 465 milhões, desse montante já 

foram investidos, R$ 59 milhões em 2009, R$ 75 milhões em 2011 e mais R$ 65,9 

milhões em 2012. 

 

As principais obras realizadas foram com adequação do pavimento, recomposição 

dos elementos de segurança viária, restauração e complementação de sinalização e 

adequação de estruturas e prédios, além do alargamento da rodovia, com mais uma 

pista de rolamento. 

 

Com apenas metade do Rodoanel pronto, o trecho Oeste (Figura 21), já dá sinais de 

saturação, tendo se transformado em uma via urbana, congestionada nos horários 

de pico, além do grande aumento do trânsito após a inauguração do Trecho Sul. 

 

Mesmo quando não há trânsito, o motorista não está livre de problemas, devido à falta 

de comunicação e de telefones de emergência, que deixa quem tem problemas 

mecânicos sujeitos a esperar horas na pista por auxílio. 
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De acordo com a ARTESP deve ser entregue até dezembro de 2013, a última parte 

das obras da quinta faixa que estão sendo feitas no trecho Oeste do Rodoanel, do 

km 15,8 ao km 18,3 da pista interna, sentido Rodovia dos Bandeirantes. Ainda de 

acordo com a agência, as obras são de extrema importância, porque a cada dia 

passam pelo trecho cerca de 240 mil veículos.  

 

No total estão sendo implementados no Trecho Oeste mais 5 quilômetros de novas 

faixas neste ano (Figura 22). O investimento está sendo feito por meio do Programa 

de Concessões Rodoviárias de São Paulo, ou seja, com verba proveniente dos 

pedágios e está estimado em cerca de R$ 15 milhões. As melhorias estão sendo 

executadas pela concessionária CCR Via Oeste, sob fiscalização da ARTESP. 

 

 

Figura 21 -  Trecho Oeste do Rodoanel 

 

Fonte: G1 (2011) 
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Figura 22 - Obras da 5ª faixa do trecho Oeste do Rodoanel 

  

Fonte: CCR Rodoanel Oeste (2013) 

 

 

3.1.2  Trecho Sul 

 

O segundo trecho construído, foi o Sul (Figura 23), inaugurado em 1º de 

abril de 2010, com 61,4 km de extensão, sendo 57 km de rodovia, mais 4,4 km de 

interligação com a Av. Papa João XXIII em Mauá, duas pistas com três a quatro 

faixas de rolamento em cada sentido, conta com dez pontes e seis viadutos e faz a 

interligação a partir do final do trecho Oeste, no trevo da Rodovia Régis Bittencourt, 

passando pelas Rodovias Imigrantes e Anchieta e nos municípios de Embu das 

Artes, Itapecerica da Serra, São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, 

Ribeirão Pires, até o entroncamento com a Avenida Papa João XXIII, em Mauá, 

garantindo acesso ao Complexo Viário Jacu Pêssego que, por sua vez, se estende 

até à Rodovia Ayrton Senna.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
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Para evitar a ocupação irregular em zonas de mananciais, o trecho Sul estende-se 

por 38 quilômetros sem nenhum acesso às avenidas e ruas da região, passando por 

Itapecerica e Parelheiros, até chegar à Rodovia dos Imigrantes. 

 

Figura 23 - Mapa do Trecho Sul do Rodoanel 

 Fonte: SPMar (2006) 

 

As obras do trecho Sul do Rodoanel foram inicialmente programadas para iniciarem 

em 2003, logo após a conclusão do trecho Oeste, com o cronograma prevendo a 

entrega da circunferência completa em 2008. Contudo, uma série de contratempos 

envolvendo a questão ambiental da região onde passaria o traçado, bem como, 

questões políticas que atravancaram o repasse de recursos fez com que o contrato 

de licitação fosse assinado apenas três anos mais tarde. Assim, em abril de 2006, a 

DERSA assinou o contrato com os cinco consórcios que venceram a licitação para a 

execução das obras do trecho Sul.  

 

O valor total do empreendimento para construir os 61 km do trecho Sul foi de          

R$ 5,03 bilhões (data base: dez/09), sendo R$ 3,4 bilhões referentes às obras brutas 

e o restante R$ 1,79 bilhões destinados a compensações ambientais, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2003
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
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desapropriações, reassentamentos, interferências, projetos, supervisão, 

gerenciamento, comunicação e obras complementares. 

 

Em agosto de 2011 foi iniciada a cobrança de pedágio no trecho, a cargo da 

concessionária SPMar. O trecho Sul do Rodoanel conta com seis praças de 

pedágios com tarifa de R$ 2,60 (out/2013), para veículos de passeio e R$ 5,20 para 

caminhões e ônibus de 2 eixos. 

 

O traçado do Trecho Sul evita áreas densamente povoadas, porém, é muito próximo 

da mancha urbana. Uma obra dessa envergadura afeta o uso do solo lindeiro; daí 

vem à restrição do uso do solo nas áreas de mananciais e a permissão de acesso 

apenas às principais vias radiais que interceptam o Rodoanel: as rodovias Régis 

Bittencourt, Anchieta, Imigrantes, e a Avenida Papa João XXIII. 

 

Para realização da obra foi necessário impactar de maneira negativa o meio 

ambiente. Com a finalidade de construir uma ponte de 1.800 metros sobre a represa 

Billings (Figura 24), foram aterrados cerca de 30 mil metros quadrados da área do 

manancial de São Bernardo do Campo. 

 

Segundo dados disponibilizados pela SPMar19, de setembro de 2012 a agosto de 

2013, passaram pelo trecho mais de 31 milhões de veículos, alcançando uma média 

diária de 85,3 mil veículos. Destes, 32% são veículos pesados. Antes da 

inauguração, em 2010, a expectativa era de uma média de 57 mil veículos 

diariamente. Em três anos de funcionamento houve um crescimento no tráfego de 

quase 50% nas estimativas. 

 

Além disso, de acordo com balanço divulgado pelo governo do Estado em 

(jun./2013), o tempo de viagem entre a Rodovia Anchieta e a região de Osasco e 

Alphaville foi reduzido pela metade com a entrada em operação dos trechos Oeste e 

Sul do Rodoanel.  Segundo o estudo, para fazer esse percurso o motorista agora 

leva apenas 40 minutos, contra 1 hora e 20 gastas antes da construção das pistas. 

                                                
19

 Informações site da SPMar. Disponível em: <http://www.spmar.com.br/>. Acesso em: 10 de outubro 
de 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2011
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O levantamento também mostra que os motoristas passaram a gastar 58 minutos 

para percorrer 93,4 km dos trechos Oeste e Sul.   

 

Além disso, foi reduzido em 43% o tráfego de caminhões na Marginal Pinheiros e em 

37% o de veículos na Avenida dos Bandeirantes, "gargalo" que era obrigatório para 

todos os veículos que chegam de outras partes do Estado de São Paulo, do 

Triângulo Mineiro e da Região Centro-Oeste com destino à Baixada Santista. 

 

Figura 24 – Ponte do trecho Sul que cruza a Represa Billings  

 

Fonte: Revista ISTOÉ (2010) 

 

 

3.1.3  Trecho Leste 

 

O terceiro trecho do anel viário, o Rodoanel Leste, terá 43 km de extensão e o início 

das obras foi em agosto de 2011, e de acordo com o cronograma sua conclusão 

esta prevista para 2014. Trata-se de obra que apresenta padrão rodoviário com 

quatro pistas em cada sentido separadas por canteiro central, acesso controlado e 
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velocidade diretriz de 120 km/h, enquadrando-se, portanto, como rodovia classe 

“zero” de acordo com a classificação do DNIT.  

 

De acordo com a (Figura 25) abaixo, o projeto prevê a passagem deste trecho pelos 

municípios de Ribeirão Pires, Mauá, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Poá, 

Itaquaquecetuba e Arujá. Servirá como ligação entre as rodovias que servem à 

Baixada Santista com a Ayrton Senna e Via Dutra, desafogando o tráfego das 

Avenidas Juntas Provisórias, Anhaia Melo e Salim Farah Maluf, que cortam os 

bairros do Ipiranga, Vila Prudente e Tatuapé em São Paulo. 

 

O acesso urbano ao trecho Leste do Rodoanel Mário Covas ficará entre os 

municípios de Suzano e Poá, onde haverá a interligação com a SP66, a Rodovia 

Henrique Eroles, na saída para o município de Suzano. 

 

Figura 25 – Mapa do Trecho Leste do Rodoanel 

 

Fonte: SPMar  (2010) 

 

O cronograma de implantação do empreendimento prevê a execução das obras no 

prazo total de 30 meses, porém, o trecho, deve ser entregue inacabado em março 

de 2014, prazo final previsto em contrato.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ipiranga_(distrito_de_S%C3%A3o_Paulo)
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Embora a empresa e o governo paulista tenham afirmado publicamente nos últimos 

meses que o Trecho Leste estava dentro do cronograma, a ARTESP (Agência de 

Transportes de São Paulo), que fiscaliza as concessionárias de rodovias no Estado, 

já emitiu 66 notificações até novembro de 2013, mas nenhuma multa, alertando a 

SPMar para os atrasos.  

 

As obras (Figura 26), estão sendo totalmente executadas pela iniciativa privada, por 

meio da concessionária SPMar, administradora do trecho Sul e do futuro trecho 

Leste do anel viário. O custo inicial estimado para as obras é de R$ 5,4 bilhões (data 

base: dez/2010). 

 

O trecho deve receber, diariamente, cerca de 24 mil veículos e estima-se que entre 

60% e 70% desse fluxo seja de veículos pesados, com origem e destino nos 

sistemas rodoviários interligados pelo Rodoanel. Em conexão com o Trecho Sul e o 

Sistema Anchieta-Imigrantes, o trecho Leste também viabiliza uma ligação mais 

rápida e eficiente com o Porto de Santos e o Aeroporto Internacional de Guarulhos. 

 

Figura 26 -  Obra do Trecho Leste do Rodoanel 

 

Fonte: SPMar (2013) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/SPMar
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3.1.4 Trecho Norte 

 

O trecho Norte terá 44 km de extensão e suas obras foram iniciadas em março de 

2013 e ligará de acordo com a (Figura 27), as rodovias Dutra e Fernão Dias às 

rodovias dos Bandeirantes, Anhanguera, Castelo Branco, Raposo Tavares e Régis 

Bittencourt de forma mais direta. Atravessará os municípios de São Paulo, 

Guarulhos e Arujá. Começará na confluência com a Avenida Raimundo Pereira 

Magalhães, antiga estrada Campinas/São Paulo (SP-332), e termina na intersecção 

com a Rodovia Presidente Dutra (BR-116). O trecho prevê acesso à Rodovia Fernão 

Dias (BR-381) e ligação exclusiva com o Aeroporto Internacional de Guarulhos. 

 

Figura 27 – Mapa do trecho Norte do Rodoanel 

 

Fonte: Secretaria dos Transportes (2012) 
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Este trecho do Rodoanel pretende retirar da Marginal Tietê os veículos que saem de 

Minas Gerais, Vale do Paraíba e Rio de Janeiro para o Sul do país. 

 

O trecho Norte apresentava inicialmente, fatores que não sugeriam a sua construção 

em curto prazo. O primeiro deles dizia respeito a Serra da Cantareira, reserva 

de Mata Atlântica existente na Zona Norte do município de São Paulo junto aos 

municípios de Guarulhos, Mairiporã, Franco da Rocha e Caieiras, que teoricamente, 

poderia obrigar que a construção fosse elaborada de forma diferenciada, com a 

presença de vários quilômetros de túneis.  

 

Outro fator dizia respeito à  Rodovia Dom Pedro I, que liga a Rodovia Dutra 

a Campinas, correndo a menos de 50 quilômetros ao Norte do local para onde está 

prevista a construção do ramo. Esta rodovia é considerada subutilizada para a 

infraestrutura que possui, e já carrega praticamente todo o fluxo que circula de 

Minas, Vale do Paraíba e Rio de Janeiro até as regiões Oeste e Norte de São Paulo. 

Uma ligação mais eficiente daquelas regiões com a Região Sul do Brasil poderia ser 

feita através da construção de uma pista nos padrões do Rodoanel entre as rodovias 

Dom Pedro e Bandeirantes, ou, daquela até o início do trecho Oeste do Rodoanel. 

 

Existe um alto risco dessa estrada causar degradação ambiental. Especula-se que a 

obra viária pode comprometer o Sistema Cantareira, afetando o abastecimento de 

água da cidade de São Paulo, assunto que abordarei no próximo capítulo. Ademais, 

trata-se de região de preservação ambiental internacionalmente reconhecida pela 

UNESCO, e conhecida como ”Cinturão Verde de São Paulo”. 

 

Na implantação do trecho Norte, incluindo desapropriações, está previsto 

investimentos de R$ 6,51 bilhões (data base: dez/2012), provenientes de três 

origens distintas: R$ 2,79 bilhões do Tesouro do Estado de São Paulo; R$ 2 bilhões 

do BID (Banco Internacional de Desenvolvimento), empréstimo contraído pelo 

Governo Estadual, e R$ 1,72 bilhão do Governo Federal, através do PAC 2, sendo 

previsto entre 2011-2014 a liberação no valor de R$ 1,7 bilhões e após 2014 os R$ 

20 milhões restantes.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
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O trecho Norte (Figura 28) teve a licitação atrasada por muito tempo, por causa do 

financiamento do BID, que exigiu várias modificações no edital de licitação e que 

geraram inúmeros recursos dos concorrentes e questionamentos dos órgãos de 

auditoria. As dificuldades foram superadas e em dezembro de 2012 o banco liberou 

o primeiro desembolso para o governo paulista para a construção do trecho. As 

obras devem terminar em 2016, caso não ocorram mais questionamentos na justiça.  

 

A estimativa é que o Trecho Norte tenha tráfego diário de 65 mil veículos. Desse 

total, 30 mil deverão ser de caminhões, 17 mil deles, retirados da marginal Tietê. 

Além de melhorar o fluxo de veículos na região, com redução em 20% no tráfego 

local, representará ainda diminuição na emissão de poluentes, da ordem de 10 a 

15%. 

 

Figura 28 – Vista de parte do projeto do Rodoanel Trecho Norte

 

Fonte: Planserv Engenharia (2012) 

 

 



112 

 

 

 

3.2  Panorama geral, polêmicas e conflitos sobre o Rodoanel 

 

De acordo com Rezende e Ultramari (2007a), Lungo (2007) e Guaiati (2010) o 

Rodoanel ultrapassa os limites conceituais de uma simples infraestrutura urbana e 

se coloca muito próxima do conceito de Grande Projeto Urbano (GPU). 

 

Para Guaiati (2010), a magnitude de um projeto como o anel viário Mário Covas, não 

nos permite pensá-lo apenas como uma obra viária sem consequências maiores no 

plano urbano e ambiental metropolitano, pois passa por espaços da periferia da 

metrópole altamente populosa, que certamente estão reagindo aos impactos dessa 

intervenção. 

 

A lógica dos “anéis” de transporte viário é a mesma desde o Plano de Avenidas, 

Plano Moses, e a construção das Marginais do Rio Pinheiros e do Rio Tietê, foram 

em seu tempo, ou seja, uma solução muito parecida com a que hoje se propõe com 

o Rodoanel. Em suma, vale observar que, nesse sentido, a proposta do Rodoanel, 

desvinculada que é de um projeto sistêmico e integrado de transporte para a região 

metropolitana – tanto de massa como de cargas – acaba representando a 

continuidade de uma lógica que coloca a política pública a reboque das 

problemáticas urbanas, sem oferecer, entretanto, uma solução estruturalmente 

transformadora. 

 

Sobre o papel indutor da urbanização que o Rodoanel pode exercer Villaça lembra 

que “o primeiro efeito que uma via regional ou terminal de transportes urbanos 

provoca nos terrenos adjacentes é a melhoria de sua acessibilidade e, daí sua 

valorização” (VILLAÇA, 2001, p. 80).  

 

Ainda segundo o mesmo autor as vias regionais de transportes constituem o mais 

poderoso elemento na atração da expansão urbana (VILLAÇA, 2001, p. 85). Em 

outras palavras, se é para adotar um pressuposto básico para a simulação, que seja 

o de que obras de infraestrutura viária em regiões periféricas segregadas são, por 

natureza, intensificadoras da ocupação urbana. 
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A implantação do Rodoanel Mário Covas, visando equacionar a crescente crise na 

circulação metropolitana, tem sido objeto de polêmicas, visto que dois dos seus 

quatro trechos, especificamente os trechos Sul e Norte, cortam as represas 

Guarapiranga e Billings, além da Serra da Cantareira, regiões da metrópole que 

possuem um recurso natural essencial à vida: a água. Portanto, a degradação 

dessas áreas constitui risco para o próprio desenvolvimento “sustentável” da 

metrópole, visto que servem para o abastecimento de água potável da RMSP 

(AGUILAR, 2009, p.17). 

 

O que se depreende até o momento é que o principal problema envolvendo a obra 

do Rodoanel não está propriamente na discussão acerca da sua necessidade ou 

não, mas, sobretudo na forma como ela vem sendo concebida e implementada. Sem 

um processo de planejamento adequado, torna-se difícil até de responder com 

pertinência a primeira e mais fundamental das perguntas que um empreendimento 

desse porte impõe:  

 

o Será ele indispensável, à luz da opinião responsável de todos os agentes 

envolvidos, à luz da equação entre benefícios e prejuízos, no que diz respeito a 

aspectos integrados, porém tão amplos quanto à organização do uso e ocupação 

do solo, a organização integrada dos transportes de pessoas e de cargas, os 

impactos ambientais, os efeitos socioeconômicos, a indução à urbanização, mas 

também quanto às necessidades de crescimento econômico e de 

desenvolvimento da RMSP? (LABHAB, 2005, p. 39) 

 

Isso não é, evidentemente, fácil de se responder, ainda mais no Brasil, onde o 

planejamento urbano sempre sofreu pela falta de efetividade e pelo crônico perfil 

desintegrador de suas propostas. Ainda assim, tal dificuldade histórica não deve 

anular a importância do papel do planejamento integrado. Ele é imprescindível para 

intervenções do porte do Rodoanel, para antecipar de forma ponderada, 

participativa, sem radicalizações, as respostas para cada uma das questões que o 

projeto coloca. 
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Dado os congestionamentos causados pelo transporte de mercadorias que revelam 

a saturação das vias de conexão e dos terminais de transbordo, as obras do anel 

viário (Rodoanel), do futuro anel ferroviário (Ferroanel) e também do Hidroanel, se 

apresentam mais do que necessárias, porém várias questões surgem quando 

analisamos numa visão mais geral da situação.  

 

Como por exemplo, o custo do Rodoanel, considerado muito elevado para seus 

verdadeiros benefícios. Em 1998, quando o então governador Mario Covas lançou o 

edital do trecho Oeste, o primeiro a ser construído, o cálculo era de que toda a obra 

custaria R$ 2,8 bilhões, para 171 km de rodovia, e a previsão para a conclusão dos 

trabalhos também era bem mais otimista: 2007.  

 

Hoje esse valor já subiu 555% e alcança R$ 18,34 bilhões, conforme (Tabela 5), 

para 180 quilômetros de rodovia, e sua conclusão está prevista para 2016, ou seja, 9 

anos depois do planejado para sua conclusão. Como base comparativa do mesmo 

período, a inflação acumulada entre 1998 e out/2013 no país foi de 100,44% 

(IPCA/IBGE). 

 

De lá para cá, os constantes atrasos e os imprevistos do projeto tornaram tudo mais 

caro e demorado. O trecho Oeste, prometido para 2000, foi entregue dois anos 

depois, por Geraldo Alckmin. A demora levou o governo a aditar o contrato com um 

valor 70% mais alto, gerando processos de investigação no Ministério Público 

Estadual e na Assembleia Legislativa. Finalmente inaugurado por completo em 

outubro de 2002, o primeiro trecho tem 32 km, e custou R$ 1,4 bilhão (dez/2002). 

 

O Trecho Sul, com 61 km, foi o segundo a ser iniciado. Foi entregue somente em 

2010, por José Serra. Problemas de desapropriações e compensações ambientais 

não executadas no trecho Oeste foram em parte responsáveis pelos atrasos. As 

obras só começaram em setembro de 2006, ao custo inicial de R$ 2,6 bilhões, 

porém, em sua conclusão os custos já alcançavam R$ 5,03 bilhões (data base: 

dez/2009), ou seja, 93,46% maior que o orçamento inicial. 
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O trecho Leste deverá ser entregue inacabado em março de 2014, prazo final 

previsto em contrato. O custo inicial do trecho é de R$ 5,4 bilhões (data base: 

dez/2010), é importante salientar, que a construção desse trecho, de 

responsabilidade da iniciativa privada, não entra na conta dos investimentos do 

Estado e da União.  

 

As obras dos 43 km que ligarão o trecho Sul, em Mauá, à Rodovia Presidente Dutra, 

em Arujá, estão atrasadas e a concessionária SPMar corre para tentar inaugurar ao 

menos o trecho até a Ayrton Senna, porém, ainda faltarão 8 km até a Dutra. De 

acordo com a SPMar, o trecho completo será concluído somente em julho de 2014. 

Isso porque o contrato de concessão por 35 anos assinado em março de 2011 prevê 

multa de cerca de R$ 400 mil por dia de atraso, ou  R$ 12 milhões por mês.  

 

As obras do trecho Norte, tiveram início em março de 2013, e tem previsão de 

entrega para o final de 2016. O valor estimado da obra é de R$ 6,51 bilhões (data 

base: dez/2012), e por enquanto não houve alteração do prazo de entrega 

planejado. Porém, vários são os problemas identificados, principalmente em relação 

aos processos de desapropriações e reassentamentos, que ainda estão em 

andamento. Além das diversas alterações em seu traçado, devido à interferência 

direta do empreendimento em área de proteção ambiental, com claros efeitos 

negativos da obra sobre o meio ambiente, que inclusive será discutido no próximo 

capítulo dentro dos impactos ambientais. 

 

Tabela 5 - Custo do Rodoanel por Trechos  
 

Trechos Extensão do Trecho Custo Efetivo/  

Estimativa de custo 

(bilhões) 

Oeste 32 km 1,4  

Sul 61 km 5,03 

Leste 43 km 5,4 

Norte 44 km 6,51 

TOTAL  180 km 18,34 

Fonte: Elaboração própria com dados da DERSA e CNT  
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Pensando na complementação modal necessária ao Rodoanel, iniciou este ano 

junto com a construção do trecho Norte, o Ferroanel Norte, que se interligará com 

parte de via férrea já existente, aproveitando o traçado do Rodoanel, no intuito de 

diminuir os impactos que uma obra como esta também irá causar a região. Muitos 

especialistas questionam o porquê dos dois empreendimentos não terem sido 

construídos de uma única vez, minimizando assim, muitos dos efeitos negativos que 

obras de grande porte acarretam tanto do ponto vista econômico como 

socioambiental. 

 

Outra questão levantada é qual será o verdadeiro ganho, na diminuição dos 

congestionamentos nas marginais Pinheiros e Tietê. Hoje existem estimativas da 

CET que somente com o Trecho Oeste e Sul, houve uma diminuição de 30% no 

tráfego de caminhões nas marginais, porém, o que isso realmente significa em 

termos de redução no trânsito para a cidade, ainda não está totalmente claro. 

 

Supondo que o Rodoanel consiga realmente tirar muitos dos caminhões da cidade, 

alguns especialistas, afirmam que logo esses espaços serão ocupados por novos 

congestionamentos, assim, como aconteceu quando a Marginal foi ampliada em 

2010 e com a restrição à circulação de caminhões nas Marginais, rapidamente os 

carros ocuparam o espaço liberado. Portanto, é apenas uma questão de tempo, para 

que os automóveis ocupem os espaços deixados pelos caminhões (MOBILIZE, 

2013). 

 

Nesse sentido, vários especialistas dizem que o Rodoanel será mais um indutor ao 

uso do transporte individual, que é o grande vilão do trânsito urbano. A frota atual da 

cidade de São Paulo é de 7,5 milhões de veículos e deverá chegar a 9 milhões em 

2020, agravando ainda mais o problema do transporte, portanto, abrir mais vias para 

automóveis é uma armadilha sem saída, porque em poucos meses essas novas 

faixas serão ocupadas por novos congestionamentos, portanto, o Rodoanel (Figura 

29) irá virar mais uma avenida periférica que levará todos os problemas urbanos da 

cidade para o entorno da rodovia, assim como já verificado no seu trecho Oeste. 
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Do ponto de vista da mobilidade, acredita-se que o investimento deveria ser 

direcionado a projetos que priorizem o transporte coletivo, como metrô, sistemas 

sobre trilhos e corredores e faixas exclusivas para ônibus, mas também não se pode 

esquecer, que o Rodoanel se destina principalmente ou inicialmente ao desvio de 

caminhões de cargas que não tem a cidade como destino. 

 

No próximo e último capítulo, será feita uma análise dos impactos e medidas 

mitigadoras que estão sendo implementadas com o Rodoanel até o momento e o 

que se pode apreender com esse projeto, para que não continue se repetindo um 

planejamento inadequado à realidade da Região Metropolitana de São Paulo e do 

Brasil. 

 

Figura 29 – Conhecendo o Rodoanel e sua localização 

 

Fonte: Dersa (2010) 
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4 AS AVALIAÇÕES, ANÁLISES E CONTRIBUIÇÕES DO RODOANEL PARA O 

PLANEJAMENTO DOS TRANSPORTES 

 

Este último capítulo discutirá as principais análises e avaliações do Rodoanel, feitas 

através de vários estudos realizados, e como esse projeto contribuiu e está 

contribuindo para uma nova visão do planejamento tanto na Região Metropolitana de 

São Paulo como para o Brasil. 

 

A ocupação desordenada e espraiada da mancha urbana em direção às áreas 

periféricas, em geral, ambientalmente frágeis, traz um significativo impasse entre o 

processo de urbanização das cidades e a proteção do ambiente, o direito à moradia, 

a mobilidade e a preservação ambiental, se contrapondo aos modelos difundidos em 

décadas anteriores, em que o ideal era o ordenamento do meio urbano, 

independente dos processos reais. 

 

Atualmente, um dos principais desafios para aqueles que atuam com políticas 

públicas, é a implementação de um conjunto de políticas urbanas articulado a 

projetos e intervenções capazes de transformar a cidade em um ambiente 

equilibrado e socialmente justo. 

 

De acordo com Alvim (2011), a construção de um grande projeto urbano em áreas 

ambientalmente protegidas, o desafio é ainda maior, pois, ao mesmo tempo em que 

a preservação ambiental deve ser garantida, o direito à moradia e a mobilidade 

torna-se questão essencial e deve ser mantido, para além de posturas 

preservacionistas extremas.  

 

 

4.1  Análise dos impactos do Rodoanel em meio socioeconômico  

 

Dentro de alguns estudos sobre os impactos socioeconômicos do Rodoanel, existem 

alguns que se destacam, tanto por estarem claramente subestimados, quanto outros 

que mostram uma visão muito mais clara, a respeito dos reais impactos do 

Rodoanel, apesar dele não estar totalmente concluído.  
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Num estudo contratado pela DERSA (2004c), para o trecho Sul do Rodoanel, e 

conforme simulação matemática, em relatório técnico realizado pela CEPESP-FGV e 

LUME-FAU/USP com coordenação de Ciro Biderman, a construção do trecho Sul do 

Rodoanel não teria impactos significativos sobre a decisão de localização de 

empresas e que os seus impactos no aumento da densidade urbana seriam 

insignificantes. 

 

Tal estudo, diz que o trecho Sul do Rodoanel não teria um papel indutor de emprego 

ou da moradia significativos, se as condições de infraestrutura se mantivessem 

constantes, ou seja, se as condições observadas na década de 1990 

permanecessem constantes durante a década de 2000. Em princípio o Rodoanel 

não teria a capacidade de alterar a distribuição espacial da população ou do 

emprego. E seria pouco provável um aumento da ocupação nas zonas do entorno 

das represas Billings e Guarapiranga, dada a matriz de tempos implícita no desenho 

do Rodoanel. 

 

O estudo ainda afirma que por se tratar de uma via expressa com poucos pontos de 

acesso, o impacto sobre o tempo de deslocamento nas zonas do seu entorno seria 

afetado de maneira bem relativa, ou seja, o Rodoanel certamente aumentaria a 

velocidade perimetral, sem afetar de maneira considerável o deslocamento radial da 

população de seu entorno. 

 

Porém, os resultados desse estudo foram contestados em diversos fóruns e por 

diferentes instituições, que questionaram a utilização de uma simulação, que não 

considerou a existência de uma realidade parecida, que é o Trecho Oeste em 

funcionamento desde 2002. Por isso, um acordo judicial firmado em março de 2005, 

determinou que uma reunião técnica sobre o mesmo fosse realizada, e gerou 

solicitações de pareceres por parte do Ministério Público. 

 

Um desses pareceres foi feito pelo Prof. João Whitaker Ferreira, do LABHAB-

FAU/USP, e integra o documento final da pesquisa realizada em parceria com o ISA 

(Instituto Socioambiental) em julho de 2005.  
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Entre as principais constatações do referido estudo para o trecho Oeste (LABHAB, 

2005), temos: 

 

 O Rodoanel funcionou como catalisador de novos empreendimentos resultando 

em mudanças nas dinâmicas de crescimento da região Oeste, vinculadas às 

atividades econômicas e à acessibilidade provocadas e proporcionadas pela 

rodovia, conforme o previsto pelo próprio empreendedor. 

 Foi possível verificar a intensificação de instalação de empresas na região, em 

especial próximas aos entroncamentos, em muitos casos com incentivos fiscais 

dos municípios, bem como de assentamentos humanos próximos aos acessos e 

às manchas urbanas. 

 Foi identificada ao longo do trecho Oeste, a oferta de serviços de auxílio a 

caminhoneiros (conhecidos como chapas). Esta nova dinâmica de geração de 

empregos informais, a exemplo dos formais, deve ser considerada por seu papel 

de atração de população e indução de ocupação. 

 Ocupações informais identificadas ao longo do trecho Oeste já existiam, porém, 

não é correto afirmar que a rodovia não tenha influência sobre elas. Foi verificado 

crescimento de núcleos pré-existentes, como é o caso da favela Vista Alegre, 

nas cercanias do túnel próximo à rodovia Régis Bittencourt. 

 Foram identificadas favelas com ocupação oriunda de remoções e 

reassentamentos realizados pela obra, o que implica em impacto direto do 

empreendimento. 

 Houve quebra da fluidez urbana dos núcleos cortados pelo Rodoanel, que por 

sua vez, não foi recuperada com a construção de um reduzido número de 

passarelas e passagens.  

 Verifica-se também que os reassentamentos habitacionais realizados pela 

DERSA apresentam muitos problemas que necessitam de urgente reparo. Além 

do reassentamento das famílias removidas pela obra.  

 

O mesmo estudo, apesar de não ter como foco o trecho Sul, apontou que: 

 

 O Rodoanel tem sim influência nas dinâmicas urbanas, e que estas poderiam ser 

extrapoladas para o trecho Sul, onde processos semelhantes já estão em curso.  
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 Ao longo do trecho Oeste foram identificados vários acessos irregulares, novos 

núcleos urbanos, adensamento dos existentes, e invasão de áreas removidas 

pelo empreendimento. Em função destas constatações, o estudo recomenda a 

revisão do impacto do Rodoanel no Trecho Sul sobre a ocupação em área de 

mananciais, e, consequentemente, de seus programas de mitigação e 

compensação. 

 Os dados apresentados na pesquisa identificam que o trecho Sul, devido sua 

extensão, tem uma área a ser fiscalizada três vezes maior que o trecho Oeste 

(de 32 para 89 km), e uma quantidade de núcleos urbanos quatro vezes maior 

(de 22 no Oeste, para mais de 90 com o trecho Sul). 

 Os dois trechos têm condições de acessibilidade diferenciadas, em função da 

quantidade de interligações. No Sul, entre as duas primeiras – Régis e Imigrantes 

há uma distância de 38 km, com alguns retornos operacionais. Estes sub 

trechos, no entanto, estão localizados em uma das áreas de maior pressão por 

expansão urbana da RMSP, que tem vias estruturais e de circulação local, 

incluindo a Estrada de Itapecerica, Estrada do M’Boi Mirim e Av. Sadamu Inouê 

(antiga Estrada de Parelheiros). Desta forma, é provável que, frente a enorme 

demanda reprimida por infraestrutura existente na região, as pressões por outros 

acessos, além, daqueles previstos no EIA/RIMA serão inevitáveis, e, 

consequentemente, o adensamento nesses entroncamentos também o serão. 

 

O relatório elaborado pela equipe do Prof. João Witaker Ferreira (LABHAB, 2005, p. 

124), coloca que de modo geral, percebe-se que as interferências do Rodoanel nas 

dinâmicas de expansão urbana fortalecem a ideia de que a obra não pode ser 

tratada apenas como um simples projeto viário, havendo um implícito e necessário 

projeto de desenvolvimento urbano envolvido.  

 

A construção do trecho Oeste, do modo como foi feita, evidencia a fragilidade da 

gestão urbana, especialmente no que compete à gestão metropolitana, e da 

integração entre políticas municipais. Agrava ainda mais a situação o fato de no 

Brasil, as políticas públicas, federais, estaduais e municipais, geralmente se 

subordinarem as agendas políticas e eleitorais e as mudanças de gestão, sofrendo 

forte descontinuidade. 
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Um ponto de fundamental importância no projeto é pensar em intervenções de 

urbanização dos núcleos que foram cortados pela via, garantindo a sua rearticulação 

com a malha urbana existente, de modo, que não dependam do Rodoanel como 

forma de melhoria da acessibilidade, e se integrem com qualidade urbana à mancha 

urbana já consolidada. 

 

Para Guaiaiti (2010, p. 5), um dos elementos analisados aqui se refere ao fato do 

Rodoanel ser tecnicamente classificado como um sistema "fechado" de classe 

“zero”. Ou seja, o acesso à rodovia só pode ser feito em poucos pontos, onde a 

maioria deles se faz nos entroncamentos com as rodovias que chegam à metrópole. 

Assim, apesar do poder público afirmar que o Rodoanel cumprirá o papel de barreira 

ao processo de expansão urbana, pois o acesso ao sistema é limitado e fortemente 

controlado, nota-se que a situação não é bem assim, como já identificado em vários 

estudos sobre a região. 

 

Por exemplo, o trecho Oeste corta um espaço urbanizado, densamente ocupado, 

consolidado, há décadas. Ao longo deste trecho não existem grandes espaços 

vazios. A ocupação deste trecho não está predominantemente caracterizada pela 

ocupação ilegal, mas também reproduz as dinâmicas de segregação socioespaciais 

da metrópole. Neste sentido alguns pontos ao longo desse trecho, mesmo situados 

longe de pontos de conexão dos sistemas, sofrem mudanças no padrão de 

ocupação, sobretudo do ponto de vista habitacional. 

 

Outro fator relevante é que o trecho Oeste do Rodoanel tem um papel catalisador de 

processos de expulsão da população de baixa renda para áreas ainda mais 

distantes e sem infraestrutura, devido à valorização dos terrenos em seu entorno. 

 

Também não houve um cronograma para provisão de unidades habitacionais e não 

foram apresentados os locais de reassentamento da população. Os moradores 

foram atendidos por programas de aluguel social para aguardar a conclusão das 

unidades habitacionais, porém, após trinta meses (período de atendimento do 

programa), as unidades habitacionais não tinham sido concluídas. Um caso 

emblemático é o dos índios guaranis do Jaraguá, que tiveram sua aldeia dividida ao 
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meio pelo trecho Oeste do Rodoanel. Resultado: o impacto da obra descaracterizou 

completamente o modo de viver dos indígenas, que hoje vivem na miséria, sem 

locais para caçar e plantar. 

 

Já no trecho Sul a situação é diferenciada do trecho Oeste, pois grande parte do 

traçado passa por áreas naturais preservadas por lei, mas de difícil controle pelo 

poder público no que se refere à ocupação do solo. Nesse trecho as ocupações de 

caráter irregular são dominantes e em forte expansão, um sistema ilegal imobiliário 

se implantou nessa parte da periferia da metrópole criando bairros muito precários 

do ponto de vista urbanístico, dominados por casas de baixo padrão ou favelas. A 

presença do Rodoanel nesse trecho traz para esses espaços um novo significado à 

palavra acessibilidade. Pois se antes do Rodoanel, esses espaços considerados de 

difícil acesso já eram alvo de intensa ocupação e especulação imobiliária, a simples 

presença do Rodoanel acaba intensificando tal processo.   

 

Outra transformação urbana, prevista e desejada pelos poderes públicos já é bem 

visível ao longo dos dois trechos. Polos logísticos de mercadorias e mesmo algumas 

indústrias já se instalaram nos pontos de acesso ao Rodoanel, dando novas funções 

a essa porção do território da periferia, antes considerada como simples espaço 

dormitório para a população. Essa nova função, que atende os interesses do capital 

privado, mesmo que restritos as proximidades dos pontos de conexão do complexo 

são suficientes para provocar um adensamento urbano e/ou uma mudança no 

padrão de ocupação do solo, além de outros fatores de aspecto econômico como, 

por exemplo, a geração de empregos (GUAIATI, 2010, p. 7). 

 

A similaridade entre o perfil das ocupações e o contexto de expansão urbana das 

duas áreas, por sua vez, permite supor que, caso medidas efetivas de controle do 

uso do solo e de fiscalização não sejam adotadas, os fenômenos urbanos  

consolidados no trecho Oeste, como por exemplo, adensamento dos núcleos pré-

existentes e pressão por acessos ao Rodoanel, poderão se dar com maior 

intensidade nos outros trechos. No trecho Sul, estes processos já estão em 

andamento, num ritmo mais lento, do que ocorreu com o trecho Oeste, porém, 

presentes e contínuos. 
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Entre as diferenças, cabe ressaltar que a região do trecho Sul, em função da 

legislação de mananciais, tem restrições quanto à atuação do mercado imobiliário e 

do poder público, ao mesmo tempo em que apresenta enorme precariedade em 

infraestrutura urbana e grande concentração de núcleos habitacionais de população 

de baixa renda (ISA, 2005, p. 12). 

 

Quanto aos trechos Norte e Leste é importante destacar que os dois ainda se 

encontram em construção, porém, vários são os problemas apresentados já nessa 

fase, além daqueles levantados através de estudos de impactos como o EIA/RIMA. 

 

Tratando-se de uma estrutura linear e em função das características da ocupação 

verificada ao longo do limite da mancha de urbanização contínua da RMSP, os 

impactos resultantes do Trecho Norte do Rodoanel Mario Covas serão os mais 

diversificados, afetando positiva ou negativamente diversos componentes tanto 

sociais como ambientais.  

 

De acordo com o EIA/RIMA – Trecho Norte (DERSA, 2010), alguns dos impactos 

socioeconômicos avaliados são: 

 

 Aumento no grau de atratividade para usos residenciais e econômicos no entorno 

da rodovia. 

 Valorização dos valores imobiliários (terrenos, casas, comércios, etc.) 

 Interrupção de tráfego local e de serviços públicos durante a construção. 

 Desapropriações e reassentamentos de muitos moradores na região. 

 Aumento na circulação de veículos pesados na malha viária local durante todo o 

período de construção. 

 Geração de empregos diretos e indiretos, durante sua construção. 

 Desativação de atividades econômicas localizadas na ADA (Área Diretamente 

Afetada).  

 

Por exemplo, o trecho Norte, passa pelos bairros de Jardim Paraná, na Brasilândia, 

e Parada de Taipas, na região do Jaraguá, além da Serra da Cantareira. Um dos 

pontos que tem provocado polêmica e gerado críticas é o número elevado de 
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desapropriações, aproximadamente  de mais de mil famílias e outras 4,6 mil que 

serão reassentadas.  

 

As famílias nesse caso possuem duas opções: receber o valor  correspondente ao 

imóvel, pelo preço praticado no mercado, ou optar por uma unidade da CDHU na 

mesma região. Segundo informações da empresa Diagonal, terceirizada pela 

DERSA, é que já existem terrenos disponíveis e a construção terá início junto com 

as obras e a construção das moradias, obras que  devem durar de 12 a 15 meses. 

Neste intervalo de tempo, deverão ser oferecidas as famílias um aluguel social de 

R$ 480,00, até que as unidades da CDHU estejam prontas (DERSA, 2013). 

 

Porém, apesar do discurso, verifica-se que a prática é bem diferente do prometido: 

baixas indenizações, pressão psicológica, falta de garantias e apoio aos moradores. 

Além, disso o governo só paga a indenização ou deposita a primeira parcela do 

auxílio-aluguel quando a família deixa a casa, o que na maioria das vezes, torna 

inviável ou até mesmo impossível à mudança dessas famílias de baixa renda para 

outros locais. 

 

As indenizações são consideravelmente baixas, variando de R$ 2 mil a R$ 15 mil, 

impossibilitando a mudança das famílias para uma moradia digna. Para forçar a 

opção pelas indenizações irrisórias, o governo não indica os prazos e os locais onde 

serão erguidas as unidades habitacionais. Ou seja, sem saber onde serão 

construídas as novas moradias e em quanto tempo elas ficarão prontas, muitos 

moradores foram induzidos a optar pelas baixas indenizações. 

 

Desta forma, as famílias são forçadas a migrar para regiões irregulares, como áreas 

de mananciais, de preservação ambiental ou favelas. 

 

Finalmente, o trecho Leste do Rodoanel, apresenta características muito parecidas 

com a do trecho Oeste, onde boa parte de seu percurso passa por áreas já 

densamente povoadas e preocupa do ponto de vista, que não existe um 

planejamento adequado para que a região, assim como a Oeste, não se torne alvo 
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de especulação imobiliária e afaste para bairros ainda mais longínquos as 

populações carentes que residem nas proximidades da rodovia.  

 

Além disso, as cidades por onde passa esse trecho, estão sendo alvos de lojas e 

construtoras, como, por exemplo, a cidade de Poá, que recebeu já neste ano várias 

filiais de grandes lojas e magazines, atraídas pelo potencial de venda da região. O 

que certamente é fator importante para o crescimento da cidade. Contudo, não 

existe nenhum tipo de planejamento entre o Estado e o munícipio para suportar um 

aumento significativo de veículos nas vias locais, consequentemente, acarretando 

uma sobrecarga nas vias precárias da região. 

 

 

4.2  Análise dos impactos ambientais urbanos 

 

Segundo o documento AAE (Avaliação Ambiental Estratégica do Rodoanel Mário 

Covas), produzido pela DERSA e aprovado pelo CONSEMA em 2004 as alternativas 

ao Rodoanel, inclusive a hipótese de sua não execução, foram amplamente 

analisadas, incluindo a retomada no EIA (Estudo de Impactos Ambientais) do trecho 

Norte, com uma análise exaustiva de variantes de traçado (DERSA, 2009, p. 7). 

 

O Estudo de Impacto Ambiental do trecho Oeste foi realizado em 1997, obtendo-se a 

Licença Ambiental Prévia em 1997 e Licenças de Instalação, por subtrechos, entre 

1998 e 2000. Em relação aos trechos Norte, Leste e Sul, os estudos prosseguiram 

de discussões sobre macro alternativas de traçado e definição de diretrizes para o 

projeto funcional. O processo envolveu a participação dos municípios com território 

atravessado pelos traçados em estudo, bem como das Secretarias Estaduais 

responsáveis pelas políticas públicas setoriais com interfaces a serem definidas com 

o empreendimento. As conclusões foram consolidadas em um documento final em 

novembro de 2000 (DERSA, 2009, p. 5). 

 

Durante o período de construção do trecho Oeste foi realizado o EIA/RIMA dos 

trechos Norte, Leste e Sul do Rodoanel concluído em 2002. Nas audiências públicas 

realizadas para análise desse documento emergiu uma demanda pela incorporação 
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de um enfoque socioambiental e de desenvolvimento urbano mais explícito e 

abrangente, bem como dúvidas quanto ao papel do empreendimento na dinâmica 

urbana do anel periférico, especialmente quanto aos riscos de potencialização dos 

conflitos existentes entre a urbanização descontrolada, a proteção de mananciais e 

a preservação de áreas de interesse ambiental (DERSA, 2009, p. 6).  

 

Essa discussão sobre a necessidade de um planejamento mais bem elaborado, com 

previsão dos impactos, somente surgiu após conclusão do trecho Oeste, que 

apresentou problemas gravíssimos em sua construção e implementação, como: 

 

 O trecho foi licenciado independente dos demais trechos.  

 As suas Licenças de Operação (LO) foram expedidas sem o cumprimento das 

medidas mitigadoras e compensatórias fixadas pela Licença Prévia (LP) e pelas 

Licenças de instalação (LI). 

 Houve falta de avaliação sobre a Reserva da Biosfera20. 

 Os programas de compensação ambiental não foram formalizados e nem 

executados. 

 Não houve um plano de proteção à fauna detalhado ou implementado. 

 O Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e o Plano de Atendimento de 

Emergência não foram implantados. 

 Houve falta de estudos prévios, levantamento e salvamento do patrimônio 

arqueológico da região, o que inevitavelmente, causou sua destruição. 

 A comunidade indígena Guarani do Jaraguá não foi objeto de estudos 

antropológicos, para dimensionar impactos e medidas compensatórias. 

 Houve alteração da abrangência e responsabilidade do empreendedor nos 

Programas de Apoio a realocação de atividades e reassentamentos, que foram 

inconclusivos nas soluções para as famílias. 

                                                
20

 Reserva da Biosfera é um instrumento de conservação que favorece a descoberta de soluções 
para problemas como o desmatamento das florestas tropicais, a desertificação, a poluição 
atmosférica, o efeito estufa, entre outros. A Reserva privilegia o uso sustentável dos recursos naturais 
nas áreas assim protegidas e tem por objetivo promover o conhecimento, a prática e os valores 
humanos para implementar as relações entre as populações e o meio ambiente em todo o planeta. 
Disponível em <http://www.mma.gov.br/biomas/caatinga/reserva-da-biosfera>. Acesso em 31 de 
outubro de 2013. 
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 Barreiras de ruídos não foram implantadas e quando foram à solução técnica não 

foi adequada. 

 

A implantação do sistema rodoviário na metrópole contribuiu para o espraiamento da 

mancha urbana em direção às áreas de mananciais, principalmente na porção sul da 

metrópole. Nessa região encontram-se as sub-bacias Billings e Guarapiranga, 

reservas hídricas estratégicas para abastecimento, em quantidade e qualidade, de 

água para a toda a metrópole. Porém, há décadas a disputa pelo uso da água e o 

avanço da ocupação irregular (Figura 30) vem contribuindo para a degradação 

desses mananciais (AGUILAR, 2009, p. 96).  

 

Figura 30 – Vista da ocupação irregular da Represa Billings 

 

Fonte: Revista Veja (2012) 

 

Apesar da existência de leis específicas do Guarapiranga (Lei nº 12.233, de 16 de 

janeiro de 2006) e da Billings (Lei nº 13.579 de 13 de junho de 2009), que 

estabelecem diretrizes de uso e ocupação do solo, existe ainda uma contínua e 

ininterrupta ocupação irregular nessas áreas, devido ainda à falta de integração e 

ordenamento metropolitano que esteja apto a romper com a fragmentação setorial e 

com a parcialidade territorial das metas de recuperação ambiental. 
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No Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do trecho Sul do Rodoanel, 

apresentado pela DERSA em 2004, a área de influência direta do empreendimento 

sobre as mananciais é de 178 milhões de metros quadrados (o equivalente a 17 mil 

campos de futebol). No Guarapiranga, a área impactada pelo empreendimento no 

entorno da represa corresponde a três vezes sua área total e a 12% de sua bacia 

hidrográfica – que é a região que compreende as nascentes e todo o percurso dos 

córregos, riachos e rios que alimentam a represa. A represa do Guarapiranga 

abastece toda a zona sudoeste da capital que já apresenta sérios problemas de 

degradação ambiental.  

 

Entre 1991 e 2000, a população residente no entorno da represa aumentou em 

quase 40%, com uma população de aproximadamente 820 mil habitantes. Entre 

2000 e 2010, a população cresceu mais 14% e ultrapassou mais de 930 mil 

habitantes de acordo com dados do Censo 2010 (IBGE 2010).   

 

Estudo divulgado pelo ISA demonstra que, em 2003, mais da metade da área da 

bacia hidrográfica já se encontrava alterada por atividades humanas. Parte dessa 

alteração (16%) diz respeito aos usos urbanos, e o restante a usos diversos, como 

agricultura, mineração e solo exposto. A situação é tão grave e descontrolada que 

nem as Áreas de Preservação Permanente (APP) - protegidas por leis federal e 

estadual – foram poupadas. Parcelas significativas dessas áreas (37,7%) 

encontram-se ocupadas por usos humanos, com sérias consequências para a 

produção de água, porque são justamente as áreas ambientalmente mais frágeis, 

como o entorno de rios e nascentes.  

 

A represa Billings, outra importante fonte de abastecimento para São Paulo e alguns 

municípios da Região Metropolitana possui uma área de 560 km². E assim, como a 

represa do Guarapiranga, o reservatório recebe efluentes domésticos gerados nas 

porções densamente ocupadas de seu entorno. 

 

Na avaliação do EIA/RIMA – Trecho Leste, subsidiada por manifestações das 

equipes técnicas da Fundação Florestal, DAEE, SEMASA, IBAMA, os principais 

impactos do trecho Leste ao meio ambiente decorrentes da implantação e operação 
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do empreendimento, bem como as principais medidas mitigadoras e/ou 

compensatórias propostas pelo empreendedor e as sugeridas no Parecer Técnico nº 

18.163 (CETESB, 2010) são apresentados a seguir. 

 

No trecho Leste, com relação aos meios físico e biótico a Área de Interferência 

Direta (AID), atravessa as sub-bacias do Rio Grande/Reservatório Billings, Rio 

Tamanduateí, Rio Guaió, Rio Tietê, Rio Baquirivu, Rio Paraíba e Rio 

Taiaçipeba/Varginha. 

 

De acordo com o EIA do trecho Leste, 13 nascentes sofrerão interferências. Além 

disso, está prevista a retificação do leito de três cursos d’água, sendo duas no rio 

Guaió e uma no Córrego Itaim no município de Poá. 

 

A área diretamente afetada do Rodoanel Leste abrange aproximadamente 69 

hectares de áreas no interior da área de preservação ambiental (APA), sendo 31 

hectares ocupados por usos urbanos e campos antrópicos21, em que houve 

substituição e/ou descaracterização da vegetação nativa. Já os 38 hectares 

remanescentes apresenta cobertura natural (vegetação de várzea e florestas), 

sendo cerca de 4 hectares de reflorestamentos de eucaliptos. 

 

Na avaliação do estudo foram indicados como impactos potenciais para o Trecho 

Leste: 

 

 Alterações no regime fluviométrico dos cursos d’água - em decorrência do 

aumento das áreas impermeabilizadas, resultando em eventual elevação dos 

picos de cheias nos trechos de drenagem da rodovia. 

 Alteração da qualidade da água durante a construção, especialmente na época 

de chuvas, de material particulado para os corpos d’água, vindo afetar a 

qualidade e o uso das águas, além da biota aquática.  

 Assoreamento dos cursos d’água durante a construção devido as grandes áreas 

de movimentação de solos, que pode acarretar alterações localizadas na 

                                                
21

Campo antrópico: vegetação de campo formada em áreas originais de floresta, devido à intervenção 
humana e ações para uma maior produtividade de espécies forrageiras, principalmente com a 
introdução de espécies nativas ou exóticas.  
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morfologia fluvial dos trechos afetados, além de afetar negativamente os 

pequenos barramentos usados para irrigação ou fins recreacionais. 

 Na fase de obras, a implantação de aterros, além de promover perturbação dos 

fluxos hídricos nas várzeas, também provocará perturbação nas suas funções 

ecológicas. 

 

Durante a construção também podem ocorrer outros impactos nos recursos hídricos 

decorrentes de eventuais acidentes (com produtos químicos ou combustíveis) ou na 

rotina da obra, devido ao uso ou manuseio inadequado desses produtos. Segundo o 

parecer técnico da CETESB (2010, p. 28), os impactos da construção de uma 

rodovia sobre os recursos hídricos superficiais podem ser mitigados pela adoção de 

medidas que minimizem e controlem a mobilização de solos ou que promovam a 

retenção de material, antes que atinjam os corpos d´agua.  

 

No entanto, considerando o grande volume de solo mobilizado em obra desse porte 

(Figura 31), o amplo número de corpos d´água atravessados e a intensa 

movimentação desse tipo de obra, a mitigação desses impactos depende, em 

grande parte da implementação de um sistema de gestão ambiental rigoroso e 

permanentemente atuante, que garanta a efetiva observação das instruções 

necessárias, em todas as atividades de planejamento e implantação do projeto.  

 

Figura 31 – Construção de Ponte sobre os Rios Tietê e Guaió no Trecho Leste 

 

Fonte: Piniweb (2013) 



132 

 

 

 

De acordo como EIA/RIMA do Trecho Norte (DERSA, 2010), a Área de Influência 

Indireta (AII) está inserida predominantemente na Unidade de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (UGRHI) Alto Tietê, que compreende cerca de 73% de seu 

território da AII, e numa parte nas unidades Paraíba do Sul na porção leste nos 

municípios de Arujá e Santa Isabel (25%), e na unidade Piracicaba/Capivari/Jundiaí 

ao norte do Município de Mairiporã (2%). 

 

A AII (Área de Influência Indireta) abrange ainda reservatórios de água para 

abastecimento, dos quais o mais importante é o reservatório Paiva Castro 

pertencente ao Sistema Produtor Cantareira, operado pela SABESP, e ao qual 

afluem águas transpostas da bacia dos rios Jaguari e Atibaia, sistema responsável 

pela produção de cerca de 33 m³/s de água potável para a RMSP. 

 

De acordo com informações da Sabesp a represa da Cantareira é a maior da Região 

Metropolitana de São Paulo. Na Estação do Guaraú são tratados 33 mil litros de 

água por segundo, que atendem às necessidades de 8,1 milhões de pessoas das 

Zonas Norte, Central e partes das Zonas Leste e Oeste da capital, bem como os 

municípios de Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Osasco, Carapicuíba e 

São Caetano do Sul, além de parte dos municípios de Guarulhos, Barueri, Taboão 

da Serra e Santo André. O sistema é formado pelos rios Jaguari, Jacareí, Cachoeira, 

Atibainha e Juqueri (Paiva Castro).  

 

Ainda de acordo com o EIA/RIMA - Trecho Norte (DERSA, 2010), dentre os 

impactos no meio biótico, há de se ressaltar a necessidade de supressão de cerca 

de 112,4 hectares de mata, o que representa 23,4% de formações vegetais nativas 

de diferentes portes e fases de regeneração. Também serão afetados cerca de 

350,51 hectares, (72,9%) de áreas antropizadas com vegetação diversa associada. 

Dentre as formações nativas, 66,20 ha (13,8% da área diretamente afetada) são de 

florestas relativamente bem preservadas (em estágio médio e médio a avançado de 

regeneração); 31,96 ha (6,6%) de florestas degradadas (em estágio inicial de 

regeneração); e 5,18 ha (1,1%) de florestas aluviais (em estágio inicial a médio de 

regeneração). Os 9,07 ha (1,9%) restantes das formações nativas referem-se à 
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vegetação arbustiva (em estágio pioneiro de regeneração). Os reflorestamentos de 

espécies exóticas somam 53,39 ha (11,1%) e os de araucária, 3,82 ha (0,8%). 

 

A cobertura vegetal nativa mais expressiva da área indiretamente afetada encontra-

se exatamente na Serra da Cantareira. De maneira geral, nos terrenos declivosos da 

Serra da Cantareira, característica que provavelmente limitou a ocupação pela 

dificuldade de acesso e baixa aptidão agrícola, e, consequentemente, determinou a 

preservação da cobertura vegetal original, que predominam grandes contínuos 

florestais em sua maior parte, preservados e em estágio médio a avançado de 

regeneração. 

 

Os plantios compensatórios propostos totalizarão 500 ha (considerando cerca de 90 

ha de vegetação nativa sujeita a compensação e cerca de 140 ha de áreas 

antropizadas com vegetação diversa), sendo prevista a sua implantação, 

preferencialmente, em locais que contribuam para a preservação das áreas de 

preservação permanente (APP). 

 

Finalmente, cabe lembrar que o Trecho Norte se propõe a contribuir para a gestão 

de Unidades de Conservação na região, incluindo: Parque Estadual da Cantareira 

(PEC), Parque Estadual Alberto Löfgren (Horto Florestal), Parque Estadual do 

Juquery, Parque Estadual do Jaraguá, Parque Estadual de Itaberaba e Parque 

Estadual de Itapetinga, Parque Ecológico do Tietê, Horto Florestal Burle Marx e 

Parque Natural Municipal da Cultura Negra – Sítio da Candinha. Propõe-se também 

a fortalecer parques municipais já criados no entorno do PEC, como os Parques 

Linear do Córrego do Bispo, Itaguaçu, Tremembé, Engordador e Barrocada, e a 

auxiliar na criação de outros parques em estudo (Núcleos Paradas de Taipas, 

Bananal Canivete, Bananal- Itaguaçu e Santa Maria). 

 

De acordo com o EIA/RIMA –  Trecho Norte  (DERSA, 2010),  os principais impactos  

ambientais identificados no entorno da rodovia são: 

 

 Alteração no regime fluviométrico de cursos d’água, além de assoreamento, 

contaminação e alteração na qualidade da água. 
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 Risco de contaminação do lençol freático. 

 Piora na qualidade do ar no entorno da rodovia. 

 Redução da cobertura vegetal da área diretamente afetada (ADA). 

 Risco de extinção de espécies protegidas ou ameaçadas de extinção. 

 Aumento do risco de incêndios nas florestas no entorno da rodovia. 

 Alteração na estrutura e diversidade das florestas. 

 Afugentamento da fauna com riscos de atropelamentos e caça durante a 

implantação. 

 Interferência no patrimônio arqueológico, histórico e cultural. 

 Aumento das áreas impermeabilizadas. 

 Aumento de risco de contaminação do solo. 

 

O EIA/RIMA, propõe um conjunto de medidas compensatórias e mitigadoras, no 

intuito de reverter ou minimizar todos os danos que a rodovia esta causando em sua 

construção, e na sua efetiva implementação, porém, como em trechos anteriores, a 

experiência nos revela que apesar da obrigatoriedade de várias medidas, elas 

muitas vezes não são cumpridas, ou não são apropriadas para minimizar os 

impactos negativos ao meio ambiente. 

 

O projeto do Rodoanel Norte (Figura 32) correrá sobre a Serra da Cantareira, em 

uma série de viadutos de grande porte e alguns túneis, que passará a apenas 11 km 

do Centro, vai cortar áreas densamente povoadas e trechos preservados da Mata 

Atlântica, região de parques e mananciais. 

 

A Cantareira integra a Reserva da Biosfera e cumpre papel importante no equilíbrio 

térmico para o clima de São Paulo. Estudiosos, como o biólogo Carlos Bocuhy, o 

engenheiro florestal Mauro Victor, e o professor Aziz Ab’Saber (falecido em 2012), 

condenaram em diversas oportunidades a continuidade do projeto nessa área. 

 

Além deles, urbanistas como Kazuo Nakano, Nabil Bonduki e João Witaker; 

paisagistas como Rosa Kliass, e médicos especialistas em poluição urbana, como 

Paulo Saldiva, se posicionaram contra a obra, devido, aos inegáveis efeitos 

negativos que o empreendimento irá acarretar para a região. 
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Figura 32 – Imagens de áreas onde passará o traçado do Trecho Norte 

 

Fonte: Dersa (2010) 

 

 

4.3  Novas perspectivas de   evolução    para   o     planejamento    e     o            

desenvolvimento  dos  transportes 

 

Para Terán (2013, p. 18), tanto a cidade como a RMSP fazem parte de uma 

macrorregião que, sucessivamente, desemboca em outros metassistemas (nacional 

e internacional), e dessa contingência advém à necessidade de agir localmente, mas 

tendo como parâmetro o contexto internacional, no qual nos inserimos, pois é ele 

que define práticas e diretrizes tanto políticas como econômicas e socioculturais. 

 

O crescimento contínuo e rápido da cidade de São Paulo, durante várias décadas, 

teve sempre como marca em seus “planejamentos”, a falta de visão, seja por 

problemas orçamentários ou político-administrativos. Portanto, as deficiências que 
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frearam um desenvolvimento urbano democrático, capaz de incluir toda a população 

foram múltiplas. 

 

Apesar, de o Rodoanel ter como foco, aprimorar a logística do transporte de cargas 

na RMSP. O estudo do LABHAB (2005) demonstrou que não há uma visão 

consensual sobre a eficácia do Rodoanel. Segundo o documento, se a questão 

logística é uma justificativa importante para sua construção, há de se convir que as 

propostas feitas estão longe de assemelhar-se a uma política de planejamento 

realmente efetiva sobre o assunto. 

 

Ao se abrir mão de uma política estratégica mais ampla, que considere a logística 

como parte integrante das diretrizes gerais para ordenação do território da RMSP, o 

governo do Estado reforça o caráter setorial de tal empreendimento, apesar de seus 

impactos serem metropolitanos. Além disso, não existe planejamento de longo prazo 

para a questão, sendo que  as diferentes modalidades de transporte de cargas, em 

especial o transporte ferroviário, deveriam ser tratados de forma concomitante e 

integrada.  

 

Apesar do Rodoanel estar inserido em planos de transportes, como o PDDT-Vivo, 

verificou-se que estes não apresentam propostas concretas de integração dos 

diferentes sistemas e consequentemente dos órgãos administrativos envolvidos. 

Não há detalhamento das propostas referentes à gestão dessas políticas, com 

definição de cronograma e financiamento para tais obras necessárias para uma 

integração sistêmica das diferentes políticas de transportes. 

 

A capacidade de uma rodovia influencia o crescimento metropolitano e pode levar à 

descentralização. Ao mesmo tempo, o investimento em rodovias pode reduzir os 

congestionamentos, proporcionando benefícios sociais, reduzindo o tempo de 

viagem, diminuindo as emissões de poluentes, e gastando menos energia. No 

entanto, a menos que acoplado com uma gestão eficaz de viagens a demanda e as 

políticas de uso da terra, o alívio de congestionamentos poderão ser de curta 

duração. A questão, então, não é construir novas estradas, mas como priorizar 

investimentos em novas rodovias para que os gargalos mais importantes sejam 
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direcionados sem causar expansão adicional desnecessária (BOARNET, 2008, p. 

31). 

 

Em sua análise para a região metropolitana da Califórnia, Boarnet (2008, p. 33), 

coloca que o investimento em transporte sustentável requer abordagens distintas no 

crescimento das áreas periféricas e nos núcleos de reabilitação de regiões 

metropolitanas. O alívio nos congestionamentos e investimentos em rodovias, 

quando cuidadosamente orientadas, é uma resposta vital ao crescimento urbano, 

mas precisa ser acompanhado de gestão da demanda (incluindo preços) e 

ordenamento do território para produzir efeitos duradouros.  

 

Para Rezende e Ultramari (2007a, p. 269), na política urbana nacional, instrumentos 

de planejamento ora são valorizados, ora são esquecidos por planejadores e 

gestores municipais na prática urbana nacional. Metodologias e instrumentos 

diversos têm sido utilizados como forma de planejamento urbano no Brasil de forma 

cíclica e, em alguns casos, com pequenas mudanças. De fato, ora valoriza-se a 

estrutura municipal pública, ora os interesses públicos majoritários e ora defendem-

se os interesses do setor privado. Renovam-se e alternam-se também as práticas de 

participação popular — em um momento acredita-se na necessidade de uma 

valorização da participação direta da população; em outro, defende-se o reforço das 

estruturas da democracia representativa; e, em outros ainda, adotam-se posturas 

tecnocráticas. 

 

Para que os projetos urbanos cumpram o papel de reestruturar o espaço urbano a 

partir de pontos articuladores, Meyer (2004, p. 27), diz que é fundamental conhecer 

antecipadamente os atributos, que se definem convencionalmente como funcionais, 

e que operam na metrópole. A análise dos planos e projetos que recebem 

tratamento prioritário no sentido de promover desenvolvimento urbano ou 

modernização também são opções que traduzem as relações que estão se 

estabelecendo no interior do processo de instalação de um novo modelo de 

metrópole. 
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Para Meyer (2004, p. 30) a permanente expansão do território metropolitano, que já 

vem sendo denunciada pelas dificuldades crescentes de garantir a infraestrutura 

para a realização de suas funções vitais, tais como, a mobilidade e a acessibilidade 

no interior do espaço metropolitano é decorrente das sempre deficientes políticas de 

transportes públicos, que estão baseadas no uso desiquilibrado de três recursos 

essenciais: o recurso espacial, o econômico e o energético. 

 

Uma proposta de política urbana para São Paulo deve ir muito além da invenção de 

prioridades e de simples investimentos nas regiões mais carentes, que nunca são 

verdadeiramente contempladas. Segundo Rolnik (2000), antes é necessário 

perceber as complexas articulações entre o centro e a periferia, além de perceber 

quais são as suas verdadeiras necessidades. 

 

Uma estratégia de investimentos que privilegia, de forma excludente, uma 

determinada área da cidade, ou funcionalidade (como o transporte individual), influi 

radicalmente na lógica da distribuição das centralidades e, portanto, das 

oportunidades de emprego, renda e educação, no espaço intraurbano (ROLNIK, 

2000, p. 72). 

 

Concordo com Rolnik (2000), quando ela diz, que centralidades fortes exigem 

grandes projetos urbanos (GPU’s), grandes operações, que não se constroem a 

partir de milhares de micro investimentos pulverizados. Isso significa que a luta anti-

exclusão territorial se dá também no campo desses grandes investimentos urbanos. 

 

Para Nigro (2007, p. 23) e Téran (2013, p. 49), deve-se definitivamente descartar o 

caminho do isolamento das partes que compõem a cidade, em outras palavras, 

deve-se descartar o ponto de vista descontextualizado de todas as suas dimensões 

socioeconômicas, ambientais, socioespaciais, de infraestruturas e de serviços 

públicos, para se passar a ver a cidade em sua totalidade sistêmica, considerando-

se seu limite administrativo municipal ou seu próprio perímetro urbano. 

 

De acordo com o ponto de vista acima, a visão sistêmica envolverá quase todas as 

variáveis no meio, formando uma rede que transcenderá os limites da gestão formal, 
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regida por leis. A cidade é maior que a soma de subsistemas que a formam e cada 

um desses setores não revela nem suas qualidades nem suas características; pois 

elas estão em função de um processo em que cada parte contribui para o conjunto. 

Portanto, para Nigro (2007) e Téran (2013), a cidade não pode ser explicada nem 

por leis simples nem por nenhum sistema isolado. 

 

A candidatura à sede de jogos olímpicos ou Copa do Mundo, a criação de polos 

industriais, a construção de um aeroporto, porto, rodovia, ou ainda quaisquer outras 

grandes obras que impactem a ocupação, o uso e a ordenação do território, as 

dinâmicas socioeconômicas e o meio ambiente, são exemplos de decisões políticas 

que, pela sua magnitude, não podem ser tomadas sem um grande envolvimento 

social anterior, que envolva prioritariamente a população diretamente afetada. 

 

Em todos esses exemplos, o cerne da ação do poder público está em saber 

equacionar, ouvindo todas as partes envolvidas, os benefícios e os prejuízos 

causados pelo empreendimento, de tal forma a resolver legitimamente por sua 

necessidade ou não. 

 

Deve-se argumentar, por exemplo, baseado amplamente em estudos, quais os 

prejuízos ambientais causados pelo novo empreendimento e se eles seriam maiores 

que os benefícios em empregos e na alavancagem econômica para a região. 

 

Para (FERREIRA, 2003, LIMA, 2010, FIX, 2001, LABHAB, 2005), há bibliografia 

suficiente hoje, na academia, mostrando que o uso de grandes obras do tipo, que 

vão de rodovias a aeroportos, de grandes centros culturais a grandes eventos 

esportivos, a partir da difusão maciça de informações “técnicas” pela mídia que dão 

a certeza de que se trata de empreendimentos imprescindíveis para a cidade, é uma 

prática comum para tornar legítimas politicamente obras cuja motivação geralmente 

é eleitoreira, ou voltada aos interesses de alguns segmentos mais influentes da 

sociedade civil.  

 

Nesse sentido, não há dúvidas de que um instrumento realmente eficaz para 

alavancar um processo participativo de reflexão sobre a obra seria a elaboração 
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participativa de uma política integrada de planejamento territorial, que apresentasse 

as diretrizes estratégicas de desenvolvimento da RMSP, envolvendo de forma 

sistêmica, aspectos econômicos de uso e ocupação do solo, de transporte, de 

logística, de preservação ambiental, estabelecendo etapas para sua realização e 

pactos para a compensação de seus impactos.  

 

Para Eberts (2000), há cinquenta anos, a questão era onde colocar infraestrutura de 

transporte, principalmente rodovias. Hoje e no futuro, a questão vai além do 

transporte. Agora a decisão é mais complexa. A questão envolve as prioridades 

colocadas pelo governo. Se o dinheiro deve ser gasto em transporte, bem-estar, 

desenvolvimento econômico, defesa ou a segurança social?  Pela dotação de 

transporte, mais recursos devem ser dedicados a estradas, instalações intermodais, 

transporte público ou ciclovias? As perguntas devem ser respondidas com ampla 

participação da sociedade, para que atendam de maneira eficaz as reais 

necessidades. 

 

Uma obra do porte do Rodoanel como observado durante o trabalho, são de 

execução demorada e envolvem questões e conflitos socioeconômicos e ambientais. 

Atualmente, começa a ficar mais claro que os resultados positivos que se esperam 

de um grande projeto devem, pois, constantemente fazer frente às suas 

externalidades negativas, sobretudo os demais impactos urbanos, ambientais e 

sociais. 

 

Se, antes, era comum acreditar que estudos de viabilidade e medidas mitigadoras 

eram capazes de reduzir impactos negativos da obra e mesmo de seu uso. A 

dificuldade e a demora de se adotarem esses novos procedimentos justificam a 

permanência da forte crítica a esse tipo de intervenção (REZENDE e ULTRAMARI, 

2007a, p. 11) 

 

Em áreas protegidas, a implementação das redes de circulação e transporte 

provocam transformações significativas e conflitantes. Alguns especialistas como 

(FERREIRA, 2010; ISA, 2005; AGUILAR, 2009) colocam que o simples fato de uma 
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determinada área preservada adquirir acessibilidade atrai formas irregulares de 

ocupação urbana que, na maioria das vezes, o Estado não consegue controlar. 

 

Invariavelmente uma rodovia do porte do Rodoanel terá impactos ambientais onde 

quer que seja construída, pois na fase de sua construção, é necessário desmatar, 

assorear nascentes, interromper cursos de rios, movimentar terra, criar rotas para os 

caminhões transportarem a terra, além, dos acidentes que porventura podem 

ocorrer. Já durante sua operação, acidentes com cargas tóxicas, o aumento da 

ocupação nos acessos à rodovia e a pressão inevitável pela construção de novos 

acessos são riscos adicionais e impactos indiretos que podem ocorrer.  

 

Para isso serve o EIA/RIMA, que permite avaliar os danos e prever as medidas 

necessárias para evitá-los, juntamente com o planejamento dos recursos financeiros 

necessários para que estas ações sejam, de fato, realizadas. 

 

É fato, que tirar parte dos caminhões das marginais é importante para os que 

trafegam por essas vias, porém, os impactos negativos dessa decisão, no entanto, 

cairão sobre todos os habitantes da Grande São Paulo. 

 

Considerando o esgotamento ambiental das áreas de mananciais é fundamental que 

este assunto seja tratado como prioritário e que a área de transportes use da 

criatividade para pensar outras soluções, como por exemplo, regulamentar o horário 

de circulação de caminhões (como já existe desde 2010, nas marginais e centro 

expandido da cidade), investir em transporte coletivo e otimizar a estrutura viária 

ociosa existente. 

 

Os recursos oriundos para o desenvolvimento do projeto devem ser empregados, 

em maior quantidade possível, no local/região objeto do projeto ou área de sua 

interferência/influência, garantindo uma reserva para o período pós-projeto. Esse 

recurso deverá ser administrado por um conselho gestor comunitário ou equivalente, 

com a finalidade de efetuar o monitoramento/acompanhamento do projeto ou de ser 

utilizado para constituir um “estoque” de capital, até que o projeto consiga sua auto 
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sustentação econômica e ecológica, indispensável para se conceber de fato um 

projeto de desenvolvimento sustentável (SORIANO e SILVA, 2003). 

 

Todos os procedimentos técnico-operacionais devem estar adequados à lógica do 

mínimo impacto possível e contemplar medidas específicas de reparação, mitigação 

e compensação quando da alteração do ambiente e das condições sociais, culturais 

e econômicas, independentemente da obrigação legal. 

 

A Associação dos Transportes Públicos (ANTP) defende que o desenvolvimento 

urbano e as políticas de transporte e trânsito devam ser trabalhados em conjunto, 

pois os mesmos estão ligados entre si. Defende também um reexame do modelo 

atual de transporte e circulação, pois as populações dos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, convivem com a insustentabilidade da área urbana, 

sendo necessária a imediata mudança desse quadro. 

 

A mobilidade na metrópole é uma condição sine qua non na vida moderna. O 

homem urbano percorre a cidade em carros, metrô, trens, ônibus, motocicletas, 

bicicletas e a pé. É ao longo dos seus trajetos que é possível tomar consciência da 

extensão do aglomerado urbano e se apropriar do seu habitat. A mobilidade deve 

ocorrer de maneira igualitária, de forma a permear eficientemente todo o território 

habitado. Um sistema de transportes mal planejado pode ser responsável por 

exclusão social, impedindo acessos às instituições de ensino, aos parques, aos 

museus, além de todos os outros equipamentos a que tem direito e/ou necessidade 

de usufruir.  

 

Além dessa ligação de pontos distantes, deve-se prever também uma malha urbana 

que atenda às demandas locais. É essa escala mais bairrista que permite o 

urbanismo lento e uma qualidade de vida caracterizada por trajetos agradáveis e 

curtos. Nesse sentido, os caminhos concêntricos ou que ligam pontos 

diametralmente opostos são aliviados, enquanto que as vias locais ganham maior 

importância (GRUPO METRÓPOLE FLUVIAL, 2011, p. 71). 
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A hierarquização por intensidades não se refere apenas às velocidades de tráfego, 

mas também às vias que definem a malha urbana. A rede viária comporta vias 

multimodais segundo a diversidade de modos de vida e de deslocamentos, 

induzindo em cada bairro diferentes densidades espaciais e programáticas. 

 

Concomitante às vias multimodais estão os pontos intermodais, atuantes numa 

escala metropolitana, de acordo com o planejamento estratégico urbano e social do 

território. Para diminuir o impacto dos veículos individuais, esses pontos de troca de 

modos de transporte coletivo devem ter uma boa gestão espacial de sua articulação 

com o tecido urbano, facilitando o seu uso. A localização dessas estações 

multimodais deve permitir fácil acesso e, sempre que possível, aproximar-se dos 

principais eixos viários (GRUPO METRÓPOLE FLUVIAL, 2011, p. 71). 

 

Para Bonduki (2012, p. 11), para conter o crescimento horizontal da cidade é 

necessário proibir novos parcelamentos a partir de uma linha limítrofe da área já 

urbanizada, para que se possa consolidar um “Cinturão Verde”, de baixíssima 

densidade no entorno da RMSP, impedindo que se conurbe integralmente com 

outras aglomerações urbanas, que formam a macrometrópole. 

 

Por isso, o Rodoanel deve seguir esta diretriz para que não se converta em um 

mecanismo de estímulo à urbanização dispersa, de caráter claramente especulativo, 

mas em uma barreira para o crescimento urbano, ladeada por um grande parque em 

forma de anel. Isto requer que se impeçam acessos secundários, inclusive nas 

estradas a ele ligadas. Sem essa medida, não só as áreas de proteção dos 

mananciais situadas no entorno da metrópole poderão ser ocupadas, como irá se 

criar uma área urbanizada contínua de duzentos quilômetros de diâmetro, um 

verdadeiro desastre ambiental (BONDUKI, 2012, p 12). 

 

No longo prazo, não seria exagero afirmar que, após o Rodoanel, permanecerão os 

mesmos princípios que norteiam o crescimento da cidade, e a região enfrentará em 

algumas décadas a necessidade da construção de mais e mais anéis viários, como 

nas cidades de Chicago, Paris e Pequim e tantas outras que não citamos neste 
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trabalho, porém, apresentam os mesmos problemas, à medida que a expansão 

espraiada e fragmentada da cidade não seja de alguma forma interrompida. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desta dissertação foi estudar o anel viário da RMSP. Na introdução foi 

proposto atingir os seguintes objetivos: analisar o projeto do Rodoanel na 

perspectiva do planejamento urbano e avaliar os impactos socioeconômicos e 

ambientais do Rodoanel sobre a RMSP; além de discutir como ele está inserido no 

contexto do planejamento em infraestrutura de transportes para a cidade de São 

Paulo e sua região metropolitana. 

 

Foram discutidos os impactos urbanos esperados em decorrência da implantação de 

anéis viários em torno de áreas urbanas, por meio da apresentação de exemplos 

internacionais (um europeu, um norte-americano e um asiático), destacando em 

cada um deles suas principais características, contradições e limitações, o que 

permitiu compreender melhor o caso da RMSP e os antecedentes tanto do 

planejamento para a RMSP, como para o projeto do Rodoanel Metropolitano. 

Destaca-se, fundamentalmente, que a disseminação de anéis viários como política 

sistemática de transportes se deve a rápida expansão demográfica, claro que em 

contextos diferenciados, mas com uma coisa em comum: a ascensão do automóvel 

como meio de transporte de massas. 

 

Embora com a intenção de desviar o tráfego de passagem dos congestionamentos 

dos núcleos urbanos, os anéis acabam por ser incorporados como via de tráfego 

intraurbano e, dependendo das políticas de uso do solo e do viés modal do 

transporte urbano, cria incentivos para ocupação periférica e o crescimento da 

mancha urbana. 

 

Outro aspecto que se percebe no caso da RMSP é que a concepção de um grande 

anel viário vem desde os anos 1930, década antecedente à grande explosão 

demográfica da região metropolitana. Portanto, é falsa a idéia da ausência de 
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planejamento. Porém, semelhante a Pequim, o planejamento foi imperfeito (aliás, 

como qualquer outro) e sua execução falha e tardia. O longo período de implantação 

do Rodoanel, por sua vez, não se refere à percepção comum de que a demora se 

deve somente à ineficiência nacional. Obras desse porte, como se pôde observar, 

são de execução demorada e envolvem questões e conflitos socioambientais que na 

maioria das vezes atrasam ainda mais o seu tempo de execução. 

 

Sobre os impactos socioeconômicos causados pela rodovia, destaca-se, que nos 

trechos Oeste e Sul, ela funciona como catalisador de novos empreendimentos, com 

intensificação de instalação de empresas, principalmente de logística, próxima aos 

seus entroncamentos, além da intensificação de assentos humanos próximos aos 

seus acessos. Outro fator relevante é o aparecimento de vários acessos 

clandestinos, que surgem, devido à rodovia ter cortado vários bairros, os deixando 

sem comunicação e com dificuldade de acessibilidade.  

 

É preciso reforçar que, além do impacto direto, o Rodoanel nos trechos já 

implantados (Sul e Oeste), teve papel catalisador de processos de expulsão de 

população de baixa renda para áreas ainda mais distantes e sem infraestrutura com 

a valorização imobiliária da região, sendo a população atingida não só a diretamente 

afetada pela obra. 

 

Sobre os impactos ambientais destaca-se a degradação ambiental de seu entorno, 

tanto nos trechos já em andamento como em construção, como por exemplo, 

contaminação do solo, assoreamento de parte das represas, contaminação e 

alteração na qualidade da água, desmatamento de mata atlântica e aumento da 

poluição do ar e sonora nos bairros de seu entorno, além de extinção de espécies de 

plantas e animais e interferência no patrimônio arqueológico. 

 

Foi visto que a rodovia já apresenta características de via periférica, que serve como 

rota alternativa para o trânsito intraurbano, a deixando congestionada em alguns 

períodos do dia ao longo de seu percurso. A experiência do trecho Oeste se difere 

do trecho Sul, que tem poucos entroncamentos e atravessa área ocupada por 

reservatórios de água da RMSP, e possui uma legislação específica de proteção 
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ambiental, por conta disso, a ocupação acontece em ritmo mais lento, porém, 

contínua. Com relação ao trecho Leste, que é mais parecido com o trecho Oeste, 

podemos esperar eventuais efeitos similares de adensamento populacional nos 

bairros já existentes. 

 

Já o sucesso do Rodoanel como infraestrutura logística depende de investimentos e 

medidas complementares. As medidas se referem à infraestrutura que permitirá sua 

intermodalidade: o anel ferroviário (Ferroanel) e o (Hidroanel) são de extrema 

importância para que os objetivos do Rodoanel sejam alcançados. Devido à 

importância desses dois complexos, mas não sendo o objetivo central  deste 

trabalho, coloco um breve relato sobre suas características como adendo, para 

continuidade em futuras pesquisas.  

O poder público deveria também assumir objetivos e estabelecer estratégias para 

uma política de âmbito metropolitano, que contasse com normas e linhas de ação 

mais abrangentes, já que o Rodoanel é um projeto de transporte rodoviário com 

caráter metropolitano. Portanto, ele deveria estar integrado e vinculado a este 

contexto.  

O que fica cada vez mais claro no processo de discussões é que os 

questionamentos são coincidentes e as preocupações legítimas. Críticas sobre a 

metodologia dos estudos que embasaram a avaliação sobre o Rodoanel, e mesmo 

sobre o modelo e concepção que estão sendo propostos para reestruturar o tráfego 

e o espaço urbano da RMSP, não são satisfatórios e são inconclusivos se 

detectando que apesar de tantas avaliações sobre o projeto, não existe de fato, 

respostas satisfatórias sobre seu verdadeiro custo/benefício.  

Pois, o problema vai muito além da problemática de compreender simplesmente o 

papel de uma rodovia como o Rodoanel, mas sim de uma reconfiguração, ou 

melhor, numa redistribuição modal que não se apresente somente em criar mais 

rodovias e sim em melhorar e investir em modais que trarão muito mais benefícios 

do que simplesmente mais problemas, sejam eles de curto ou longo prazo. 
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APÊNDICE – A  

 

O PROJETO FERROANEL DE SÃO PAULO 

 

O Ferroanel de São Paulo (Figura 33), estrutura ferroviária que visa melhorar a 

circulação de trens de carga no entorno da cidade de São Paulo, previsto no 

Programa de Investimentos em Logística (PIL), programa de concessão de rodovias 

e ferrovias do governo federal, será concedido para receber investimentos da 

iniciativa privada, com custo estimado em R$ 2 bilhões de reais e deve ter pelo 

menos o trecho Norte concluído até 2015. A empresa concessionária será 

responsável pela execução da obra, sua manutenção e gestão da infraestrutura. 

 

Figura 33 -  O projeto Ferroanel de São Paulo 

 

Fonte: O Estado de São Paulo (2012) 

 

O Ferroanel Norte deve ser construído junto com o trecho Norte do Rodoanel, 

conforme um acordo entre governo estadual e o federal no final do mês de agosto 

de 2013, que firmou com o Ministério dos Transportes um acordo no valor de R$ 332,8 
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milhões para que o Ferroanel Norte possa ser construído junto com o Rodoanel Norte. 

Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o intuito das 

construções ocorrerem concomitantemente é para que os custos e impactos ambientais 

sejam diminuídos. 

 

Esse trecho terá 52,65 km de extensão e interligará as regiões de Campinas, Vale 

do Paraíba e Baixada Santista. O empreendimento pode ser dividido em dois 

trechos distintos: a interligação da estação Perus, em São Paulo, à estação Manoel 

Feio, em Itaquaquecetuba – trecho coincidente com o Rodoanel Norte – e o trecho 

que conectará a estação Perus a Jundiaí. 

 

O tramo Norte do Ferroanel é fundamental para a logística de São Paulo e do país, 

pois pretende eliminar o compartilhamento de trens de carga e passageiros que 

atualmente coexistem e geram graves prejuízos à logística e à mobilidade da região.  

O transporte ferroviário de cargas que transpõe a região metropolitana de São Paulo 

e utiliza as linhas por onde também circulam os trens da CPTM, passará a trafegar 

em rota alternativa, o que além de abrir janelas para maior circulação dos trens de 

carga, permite a futura expansão dos serviços de transporte prestados pela CPTM. 

 

O empreendimento pretende aumentar a competitividade da ferrovia no escoamento 

de cargas para o Porto de Santos, retirar caminhões que trafegam pelas estradas e 

reduzir as despesas do transporte de mercadorias. Além disso – juntamente com o 

Tramo Sul do Ferroanel e com o acesso a Santos, também previstos no PIL – o 

Tramo Norte do Ferroanel promete incrementar a eficiência logística de São Paulo, 

melhorando a circulação de mercadorias no Estado e a conexão com outras 

unidades da federação. 

 

Apesar do Ferroanel estar inserido no PDDT-Vivo, onde é apresentado como uma 

solução para que os trens expressos possam transpor a RMSP,  não existe qualquer 

detalhamento sobre sua estratégia de implementação, bem como sobre seu projeto 

técnico e sua integração total com o Rodoanel (ISA, 2005, p, 9). 
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APÊNDICE – B 

 

O PROJETO HIDROANEL DE SÃO PAULO 

 

O Hidroanel Metropolitano de São Paulo estabelece uma relação de 

complementaridade com os demais anéis metropolitanos: o Rodoanel, em 

construção, e o Ferroanel, em fase de projeto, compondo assim um sistema de 

redes integradas de infraestruturas metropolitanas de transporte. 

 

De acordo com Martins (2012, p. 254), embora a malha hídrica brasileira seja farta e 

não apresente grandes entraves para seu aproveitamento, o setor ainda não é 

considerado como prioritário na questão dos investimentos, assim como não tem 

suas vantagens exploradas, uma vez que as vantagens energéticas, econômicas e 

ambientais são claramente favoráveis. A navegação fluvial – que está entre os 

sistemas de transporte mais baratos e limpos que existem – é pouco praticada 

quando comparada a outros meios de locomoção no Brasil.  

 

Pensando num futuro em que o transporte rodoviário estará cada vez mais 

sobrecarregado em metrópoles como São Paulo o Grupo Metrópole Fluvial da FAU-

USP, coordenado pelos professores Alexandre Delijaicov, Antonio Carlos Barossi, 

Milton Braga e pelo arquiteto da Prefeitura de São Paulo, André Takiya, apresentou 

em 2011 um estudo de pré-viabilidade técnica, econômica e ambiental do Hidroanel 

Metropolitano de São Paulo, solicitado através do Departamento Hidroviário, da 

Secretaria Estadual de Logística e Transportes do Governo do Estado de São Paulo, 

uma análise sobre as possibilidades técnicas, econômicas, ambientais e 

urbanísticas que viabilizam e justificam a implementação de um anel hidroviário na 

Região Metropolitana de São Paulo. 

 

O Hidroanel (Figura 33), projetado possui uma extensão de aproximadamente 170 

km e localiza-se na Bacia do Alto Tietê, que ocupa uma área de 5.985 km. É 

composto pelos canais dos rios Tietê, e Pinheiros, pelos lagos das barragens Billings 

e Taiaçupeba e pelo projetado canal navegável de interligação dos lagos das 

represas Billings-Taiaçupeba, fechando um anel de vias navegáveis. Esse percurso 



161 

 

 

 

atravessa 15 dos 39 Municípios da Região Metropolitana de São Paulo: Santana de 

Parnaíba, Barueri, Carapicuíba, Osasco, São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, 

Poá, Suzano, Mogi das Cruzes, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, 

São Bernardo do Campo e Diadema (GRUPO METRÓPOLE FLUVIAL, 2011, p. 51). 

 

Segundo o estudo o projeto está alinhado às diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, que tem entre seus objetivos contribuir para o acesso universal 

à cidade e mitigar custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de 

pessoas e bens.  

 

O desenvolvimento do sistema de transporte hidroviário metropolitano, sobretudo 

considerando o transporte fluvial de cargas, favorece o balanceamento das 

diferentes matrizes de transporte, conforme previsto no Plano Nacional de Logística 

de Transporte (PNLT) e no Plano Diretor de Desenvolvimento de Transporte 

(PDDT). Estimula-se assim o planejamento, o gerenciamento articulado e a 

ampliação da rede intermodal das infraestruturas de transporte metropolitano 

(GRUPO METRÓPOLE FLUVIAL, 2011, p. 52). 

 

Os rios de São Paulo estão confinados entre avenidas expressas, nos limites de 

canais relativamente estreitos. As características rodoviárias destas avenidas, 

aliadas à ocupação das várzeas, à poluição dos rios urbanos e à consequente 

degradação da orla fluvial, isolaram os rios da cidade. Viabilizar o Hidroanel não 

significa apenas promover a navegação, mas se trata também da possibilidade de 

retomar a importância da visibilidade dos rios urbanos, da sua capacidade de 

estruturar espaços, valorizá-los e edificar uma cidade que promova a qualidade de 

vida dos seus habitantes. Dessa forma, deve-se retomar a função dos rios como 

elementos da identidade de São Paulo (GRUPO METRÓPOLE FLUVIAL, 2011, p. 

70). 

 

Com a implantação do Hidroanel, a navegabilidade dos canais urbanos passa a ter 

alcance metropolitano, articulado com os modais ferroviário e rodoviário existentes 

ou propostos como o Ferroanel e o Rodoanel. Estabelece-se, então, uma potente 
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rede de canais urbanos navegáveis para transporte de cargas com alcance 

metropolitano abrangente.  

 

Dentre as tarefas do poder público, uma das mais urgentes é edificar a arquitetura 

da cidade através da reconstituição dos espaços públicos. Esses espaços que estão 

classificados em 3 categorias: infraestrutura; equipamentos urbanos e habitação 

social. Em infraestrutura inclui-se: saneamento ambiental, mobilidade urbana e 

transporte público. Propõe-se que a mobilidade urbana, proporcionada pelas redes 

viárias, seja redefinida tendo os rios como base.  

 

O Hidroanel Metropolitano (Figura 34) tem em seu projeto, a construção de uma 

série de portos na borda dos rios e das represas que circundam a cidade. Eles 

serviriam para receber a quantidade enorme de sujeira produzida pela metrópole. 

Desde os saquinhos que os moradores colocam na porta de casa até a terra e o 

entulho de construções e demolições. Passando por outros dejetos, como a sujeira 

retirada dos córregos e das estações de tratamento. 

 

Dentro das críticas feitas ao projeto, um deles é que o investimento em hidrovias só 

é economicamente viável quando o percurso proposto tem no mínimo cerca de 400 

quilômetros. No entanto, o coordenador do estudo Delijaicov alerta que esse 

pensamento justifica apenas a formação de hidrovias regionais e coloca que o fato 

da hidrovia possuir 170 quilômetros de extensão não representa um quesito 

negativo. A baixa metragem relativa da hidrovia urbana não é considerada como 

impedimento, pois nela só serão transportadas, “cargas de passagem”, deixando de 

fora, por exemplo, a produção de soja do interior do Brasil que não deverá passar 

por esses canais para chegar ao porto de Santos. Com isso, o ponto de origem e o 

ponto de destino ficam dentro do Hidroanel, de modo que as cargas transportadas 

não irão percorrer longas distâncias. 

 

Outra possível crítica em relação ao projeto é a de que outros meios de transporte, 

principalmente o rodoviário, sejam mais rápidos que o hidroviário. Porém, como 

alerta o professor, o transporte hidroviário realmente não é o mais rápido, mas isso 

não é uma competição. No caso de um transporte eficiente, com fluxo constante de 
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cargas, não há essa questão da velocidade, porque o objetivo são cargas contínuas, 

e não de pronta-entrega. 

 

Existe uma lacuna institucional na atuação mais eficaz do setor de recursos hídricos 

e na necessidade de desenvolvimento de mecanismos que conectem, de maneira 

mais forte, as decisões de caráter executivo tomadas pelo setor de recursos hídricos 

e sua efetiva realização pelos setores usuários e por um setor de alta relevância, 

que é a gestão do solo urbano. 

 

 

Figura 34 – Mapa do Projeto Hidroanel de São Paulo 

 

Fonte: Folhapress (2012) 

 


