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RESUMO 

As obras de inclusão de faixas ao longo das marginais do Tietê, visando acomodar o aumento do tráfego, 
em razão do porte da intervenção, vêm ainda causando grandes polêmicas nos meios técnicos e políticos, 
podendo-se  citar,  como  exemplo,  questões  como:  as  conseqüências  ambientais  que  estariam  sendo 
causadas  ao longo de suas  várzeas,  possível  desequilíbrio  na  relação custo-beneficio  da  intervenção, 
adequabilidade técnica do projeto e principalmente, a pouca transparência quanto à sua consideração em 
estudos de planejamento urbano.  Assim, persiste a questão: mesmo frente ao crescimento vertiginoso da 
cidade, seria valido qualificar tal obra como solução emergencial?  Este trabalho coloca em discussão o 
peso  das  ações  empreendidas  para  o  alargamento  das  marginais  do  Tietê,  frente  às  questões  acima 
colocadas.  Para tanto, inicialmente, busca entender as razões que levaram à sua justificativa, dentre elas e 
em especial, a saturação viária que é função de diversos fatores, a maioria complexos. A expansão do 
mercado imobiliário ao longo das principais rodovias que acessam a cidade de São Paulo tem se colocado 
como  um dos  grandes  fatores  que  vem agravando  a  situação  dos  freqüentes  congestionamentos  na 
chegada das rodovias, em seu entroncamento nas Marginais do Tietê. Alega-se o fato ao deslocamento de 
plantas  industriais  das  áreas  centrais  da  cidade  para  as  rodovias,  fenômeno  este  induzido  pela 
reestruturação produtiva marcante nas últimas décadas, como também,  à proliferação de condomínios 
residenciais nas cidades que se utilizam destas rodovias, em função da melhoria do poder aquisitivo das 
populações residentes nestas cidades e das dificuldades em morar nas regiões mais centrais de São Paulo. 
Segue-se  no  desenvolver  do  trabalho,  dando  continuidade  ao  plano  de  discussões,  a  colocação  de 
abordagens relativas aos impactos ambientais efetivos da obra, mesmo que se referindo a um processo 
viário já consolidado, como também, às suas reais conseqüências, diante do equilíbrio ambiental urbano 
na região em questão. Conclui-se o trabalho com considerações sobre a expansão do mercado imobiliário 
induzido pelo fenômeno de suburbanização em torno das rodovias de acesso à cidade de São Paulo e a 
importância  das  Marginais  do  Pinheiros  e  Tietê,  para  sustentar  esta  estrutura  urbana  que  vem  se 
consolidando, já faz alguns anos. 
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ABSTRACT 

The news works of marginal Tietê, to accommodate increased traffic, by reason of actual intervention are 
still  causing great  polemics  in  technical  means  and political-cite,  as an example,  issues  such as:  the 
environmental consequences that would be caused, possible imbalance in the relationship cost-benefit, 
project technical suitability and especially, the lack of transparency regarding their account on studies of 
urban planning.  Thus, the question remains: would be valid qualify this work as emergency solution? 
This work brings into discussion actions for the extension of Marginal Tietê. So, initially, understand the 
reasons for its justification, in particular, the several factors of saturation highway. The boom along the 
main roads that access São Paulo city means major factors of frequent congestion situation in Marginal 
Tietê. Displacement industrial plants of central areas of the city for the roads, induced by restructuring 
productive in recent decades, as also to proliferation of residential condominiums in cities that using these 
roads, submits this fact.  This work, also, develops the plan of discussions, placing of approaches for 
effective  environmental  impacts,  even when referring to  a  process  already consolidated,  and  its  real 
consequences of urban environmental balance in the region in question. It is concluded with like boom 
induced phenomenon of suburbanization around the roads of access to São Paulo city, and the importance 
of Marginal Pinheiros and Tietê, to sustain this urban structure that has already several years.   
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1. INTRODUÇÃO

O Rio Tietê sempre teve um papel estruturador na cidade de São Paulo. Inicialmente, sem 
negar suas características e finalidades primordiais enquanto rio, serviu como elemento de 
defesa ao vilarejo recém fundado, vindo então,  mais  posteriormente propiciar  através de 
suas águas, o transporte fluvial, como meio de penetração às expedições que ocorriam ao 
interior do estado. Mais tarde, quando as áreas urbanizadas atingiram já seus arredores, veio 
abrigar em suas margens,  vários clubes náuticos e serviu ao esporte e recreação.  Mas a 
cidade, gananciosa, continuou a conquistar seus novos espaços e a urbanização ultrapassou 
seus limites. Começava assim a luta do rio contra seus inimigos urbanos, quais sejam, os 
despejos, o lixo, a impermeabilização das áreas de sua bacia de contribuição, danos em geral 
causados pelas atividades antrópicas.
A própria malha urbana, as edificações, indústrias e comércio, alinhados ao longo de seu 
leito, passaram a exigir do mesmo, um traçado que melhor se adequasse à ocupação de suas 
várzeas.  Transformou-se  assim  o  rio  em  canal.  Por  ter  sempre  estabelecido  limites  à 
expansão da malha urbana,  implantou-se ao longo de suas margens,  vias marginais,  que 
possibilitaram o direcionamento do tráfego de veículos para as várias pontes, construídas 
para possibilitar sua travessia. Foi desta forma que o rio tornou-se o principal eixo viário da 
cidade, estruturador de todo seu sistema viário.

Desde o início de suas retificações,  que se iniciaram efetivamente a partir  da década de 
1930, os Rios Tietê e Pinheiros sofreram um intenso processo de transformação, alcançando 
um comprimento de canalização em torno de 46 km, inteiramente ladeado por vias expressas 
e arteriais locais. Até o final de 2008, antes da implantação ampliação através da inserção da 
pista central, somavam em muitos trechos, sete faixas de tráfego em cada sentido. Haviam já 
sido construídas para sua travessia, 31 pontes e trafegavam pelas vias marginais, cerca de 
800.000 veículos-dia, sendo aproximadamente 160.000 de carga (O Estado de São Paulo, 
2000).

Desapareceram assim os meandros e as matas ciliares, hoje ocupadas pelas vias marginais; 
as águas limpas, hoje saturadas por despejos urbanos; o ar puro, que deu lugar aos vários 
gases  poluentes,  exalados  pelo  próprio  rio  ou  pelos  veículos  que  trafegam  pelas  vias 
marginais e lindeiras. 
Muitos  planos  e  projetos  já  foram  elaborados  para  devolver  à  cidade,  o  rio,  com  sua 
identidade de rio, com suas áreas de várzea restituídas, suas águas despoluídas, o retorno aos 
esportes náuticos e à navegação. O projeto original de Prestes Maia, em 1930, vislumbrava a 
criação das marginais e previa parques ao longo das pistas, distanciando-as do rio através de 
áreas verdes, como as parkways americanas. As marginais foram executadas, porém, sem 
considerar o sistema de áreas verdes proposto. 

Dentro deste contexto, no ano de 2009, a população da cidade foi pega de perplexidade, 
diante da notícia  de implantação de mais  duas pistas ao longo das Marginais  existentes, 
ocupando as poucas áreas verdes remanescentes, em seus canteiros centrais. Dividiram-se 
então as opiniões entre aqueles que defendiam o avanço do progresso e aqueles relutantes 
em  abrir  mão  deste  último  bem  paisagístico  e  ambiental  remanescente,  os  canteiros 
arborizados,  que  somavam  em  área,  aproximadamente  24  hectares.  Este  trabalho  lança 
exatamente um olhar crítico sobre esta questão.
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2. A CANALIZAÇÃO DOS RIOS TIETÊ 

Para entender o verdadeiro teor das questões que vêm sendo colocadas pela opinião pública, 
como  exemplo  as  conseqüências  ambientais  que  estariam sendo causadas  ao  longo  de  suas 
várzeas, em função da inserção das novas pistas, cabe aqui pesquisar e analisar as várias medidas 
e projetos do passado, que também já foram por si só, motivos de questionamentos. Inclusive, no 
fervor  debates,  por  vezes,  se  perde as  próprias  origens  do rio  e  as  dificuldades  que  sempre 
existiram em seu convívio. A própria formação de sua bacia sedimentar já nos alerta sobre a 
grande  problemática  em  preservá-la  ambientalmente,  tratando-se  de  uma  antiga  depressão 
formada pelo afundamento de enormes blocos rochosos. Esta depressão tendeu a ser preenchida 
por sedimentos trazidos pelo próprio rio Tietê e por seus afluentes, formando uma superfície 
plana e um subsolo pouco consistente. Estas duas últimas características levavam o rio, antes de 
sua canalização, a caminhar através de meandros, cujo traçado era mutável no tempo, em função 
dos contínuos assoreamentos e desassoreamentos dos solos sedimentares. Esta condição fazia 
com  que  em  regime  de  cheias,  as  águas  transbordassem ao  leito  do  rio,  devido  às  baixas 
velocidades estabelecidas pelo regime fluvial, alagando extensas áreas, nas quais, formavam-se 
lagoas  na  vazante,  cujas  águas  estagnadas  e  mal  cheirosas,  tornavam-se  focos  de  doenças 
causadas pela grande proliferação de insetos (Ohtake, 1991).

Este era o quadro do Rio Tietê e as iniciativas e tentativas para retificá-lo, foram muitas.  A 
preocupação era antiga, já em 1866, o então presidente da Província de São Paulo, João Alfredo 
Correia de Oliveira, encarecia a necessidade de dessecar, para permitir a apropriação e ocupação 
das áreas das várzeas dos rios Tamaduateí e do Tietê. Com referência ao Rio Tamanduateí, o 
assunto já era tratado com a pressão dos clamores públicos. O Rio Tietê foi objeto de tantos 
planos, que ao se iniciar as primeiras obras de retificação, as prerrogativas para sua retificação, já 
eram outras que as do mero saneamento e prevenção às inundações.

Em 1922, podemos citar o Plano de Melhoramentos do Tietê, efetuado por Fonseca Rodrigues 
para  a  Diretoria  de  Obras  Municipais,  atendendo  a  requisitos  relativos  aos  problemas  de 
inundações e de valorização de terras inundáveis. Na evolução do trabalho acima, J. F. Ulhôa 
Cintra propõe um novo estudo, cujo traçado do canal deveria manter as sinuosidades do leito 
original  do  Rio  Tietê,  ao  máximo possível,  de  modo  a  reduzir  as  desapropriações  e  causar 
menores repercussões sob o ponto de vista estético. O Eng. sanitarista e cientista Saturnino de 
Brito, em 1924, foi incumbido pelo prefeito Firminiano de Moraes Pinto, de estudar de forma 
completa  o  problema  da  retificação  do  Rio  Tietê.  Tendo  publicado  seu  relatório  em 1925, 
fornece orientações para atender aos problemas de inundação, colocando também o problema da 
descarga de esgotos, que para a época, já era alarmante. Faz ponderações sobre a navegação do 
rio e define alguns traçados de vias, as que interferiam diretamente com o projeto. (Silva,1950)
Entre 1924 e 1926, o Boletim do Instituto de Engenharia publicou uma série de artigos de autoria 
de Francisco Prestes Maia e João Florence de Ulhôa Cintra, com o seguinte título: Um Problema 
Atual. Estes artigos vieram a conscientizar o poder público e a opinião popular, da necessidade 
de se efetuar estudos de planejamento global, que envolvessem em soluções únicas, vários dos 
problemas  que  se  manifestavam com o  crescimento  da  cidade,  dentre  os  mais  evidentes,  a 
canalização do rio Tietê e a necessidade de um plano de avenidas para a cidade. (Toledo, 1999) 
As idéias sobre este  plano evoluíram e se materializaram,  transformando-se em um trabalho 
intitulado de “Um Plano de Avenidas  para  a  Cidade  de São Paulo,  publicado em 1930 por 
Prestes  Maia  e  Ulhôa  Cintra  e  nele,  a  perimetral  ao  longo do  Rio  Tietê  seria  destinada  às 
ferrovias, a serem desviadas para a margem direita do canal. Junto às cabeceiras da Ponte das 
Bandeiras, se localizaria um grande terminal intermodal, de onde as cargas seriam transferidas 
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para os caminhões, que cruzariam então o Canal em direção à Cidade. Não estavam previstas 
grandes  vias  marginais  ao  longo do canal,  mas  somente  uma seqüência  de vias  secundárias 
interligadas, destinadas ao tráfego local (Maia, 1930). Talvez neste trabalho Prestes Maia tenha 
subestimado a complexidade que resultaria para viabilizar suas idéias, muito provavelmente, por 
não ter sido capaz de antever a dimensão a que a cidade chegaria, transformando este limite, 
somente um anel viário, em meio a uma densa trama urbanizada. (DINIS, 2002)

Sua canalização, que teve início em 1929, ficou paralisada desde 1930, sendo retomada somente 
quando Prestes Maia fora prefeito, a partir de 1939. Afora o problema do saneamento do rio, o 
próprio  Prestes  Maia  foi  relutante  em  iniciar  a  canalização,  pois  segundo  ele,  se  estaria 
antecipando à necessidade de ocupação das áreas de várzeas que resultariam remanescentes ao 
canal, a serem então urbanizadas. Este fato geraria problemas para o repasse destas áreas para a 
iniciativa  privada,  o  que  acabaria  por  imobilizar  imensos  capitais,  sem as  possibilidades  de 
amortização imediata. A canalização do Rio Tietê, ao longo da Região Metropolitana de São 
Paulo, do Parque Ecológico até Osasco, reduziu o comprimento do rio em 25 Km, quase que 
metade da extensão original em meandros. No entanto, com o crescimento vertiginoso da cidade, 
persistiram e ainda assolam os paulistanos,  os seus maiores problemas: o das enchentes, que 
causa tantos prejuízos sociais e econômicos à sua população e o de saneamento, que destrói a 
qualidade  ambiental  e  a  vida  do  rio,  em  decorrência  da  não  conclusão  e  implantação  dos 
interceptores de esgoto, ao longo de suas margens. A obra que foi possível até o momento, para 
minimizar  tal  problemática,  foi  o alargamento  e rebaixamento  das calhas e revestimento em 
concreto, entre a confluência do Rio Pinheiros com a barragem da Penha. À jusante deste trecho, 
ou  seja,  a  partir  desta  confluência,  o  canal  encontrava-se  já  alargado.  Mesmo  já  concluída, 
verifica-se  sua  insuficiência  para  chuvas  mais  intensas,  provocando  alagamentos  em alguns 
pontos localizados.

Concomitantemente à execução das obras do alargamento e rebaixamento da calha do Tietê, foi 
integrado às mesmas, um projeto de paisagismo que teve como proposta, ao ser implantado, a 
criação de um corredor ecológico a partir  do plantio de espécies vegetais  entre as pistas das 
Marginais e o canal. Mesmo inserido em uma faixa bem restrita, objetivou funcionar como um 
start para recuperação ecossistêmica de amplas regiões da Cidade, que sofrem a interferência das 
Avenidas Marginais1. 

3. AS MARGINAIS

Para entender a importância viária das marginais do Tietê, buscamos informações sobre a 
própria formação da malha viária da cidade e o papel que exercem as marginais em seu 
contexto  estruturador.  Por  sua  vez,  a  grandiosidade  desta  obra,  provém do crescimento 
acelerado da cidade e de sua importância econômica no âmbito nacional. A malha viária em 
que as marginais estão inseridas foi implantada somente a partir da década de 1960, função 
dos altos investimentos necessários. No final desta década houve um grande crescimento da 
economia  com reflexos  nas  arrecadações  do  poder  público.  Os  investimentos  em infra-
estrutura urbana e de transportes tornaram-se prioritários para que os municípios pudessem 
suportar  todo  este  crescimento  econômico.  Em  São  Paulo,  de  imediato,  boa  parte  dos 
recursos  foram  transferidos  para  o  setor  de  infra-estrutura  urbana.  Assim,  muitas  das 
fragmentações  que  vinham acarretando  problemas  de  continuidade  ao  sistema  viário  da 
cidade e prejudicando a circulação de veículos, puderam ser minimizadas, em especial, nas 

1 Os projetos de paisagismo foram elaborados pelas arquitetas Maria Elena M. Vieira e Pérola Felipette Brocaneli.
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zonas Oeste e Sudoeste. Além desta malha apresentar grande desempenho para a circulação 
nestas  próprias  regiões,  somava-se  ainda  o  fato  de  que  se  interligava  com  ambas  as 
marginais,  do  Tietê  e  Pinheiros,  tendo  conexão  fácil  com  as  principais  rodovias  que 
convergiam  para  a  cidade.  Evidencia-se  assim  sua  grande  importância  na  indução  do 
desenvolvimento destas regiões (DINIS, 2002).

 Apesar da grandeza das obras das décadas de 1960/70, o sistema viário que resultou na 
cidade até a década de 1980 apresentava ainda enormes entraves por insuficiência de vias 
arteriais para atender regiões extensas da cidade. A Região Sudoeste havia sido mais bem 
atendida, no entanto, mesmo atendendo bem esta região, interagia pouco com outras regiões 
da cidade,  pela  falta  de alternativas  viárias,  em especial,  com a região  Leste.  O grande 
trabalho  ao  longo  das  décadas  seguintes,  em  especial  de  1980  e  1990,  se  concentrou 
exatamente  nestas  deficiências.  Prevaleceram  nesta  direção,  os  traçados  viários  com  a 
conformação radial-perimetral,  resgatando-se os  conceitos  do plano de Prestes  Maia,  no 
sentido de viabilizar  o  Anel  Externo  expandido.  A municipalidade  então deu início  aos 
trabalhos  para  implantação  do  Terceiro  Anel  Viário  da  cidade,  que  agora  estaria  sendo 
viabilizado.  Implantado  no  início  da  década  de  1990,  seu  traçado  foi  viabilizado  por 
intermédio da interligação de uma série de importantes vias arteriais da cidade, ao longo dos 
trechos Sudeste e Leste, em complementação às vias marginais dos Rios Pinheiros e Tietê, 
como  já  proposto  inclusive  na  década  de  1950.  Este  Anel  Viário  iniciava-se  pela  Av. 
Bandeirantes, que foi então unida à Av. Tancredo Neves, ainda não implantada na época. A 
seguir, através da Av. Juntas Provisórias, atingiria a Av. Anhaia Melo e se interligaria à Av. 
Salin Farah Maluf, fechando o circuito (DINIS, 2002). 

No entanto, para atingir este mesmo objetivo, passou à frente outro projeto, realizado pelo 
governo do Estado, propondo um perímetro mais expandido para este anel. Os dois projetos 
acabaram sendo executados, sendo que o primeiro foi denominado de Mini-Anel Viário da 
cidade e o segundo, de Anel Viário Metropolitano, este último, por ter incorporado em seu 
traçado, a malha viária de outros municípios vizinhos, pertencentes à região metropolitana 
da cidade. 

O Anel Viário Metropolitano foi uma derivação de uma série de propostas efetuadas ao 
longo de mais  de 50 anos,  para  o Terceiro Anel proposto pelo Plano de Avenidas.  Sua 
efetivação veio a ocorrer com o governo de Franco Montoro, em cumprimento a promessas 
eleitorais feitas durante sua campanha para governador, comprometendo-se a implantar um 
projeto  datado de 1972,  o  Anel  Rodoviário  do DER. Seu traçado então resultou assim: 
partindo de uma nova ponte sobre o Rio Pinheiros, ao lado da Ponte do Morumbi, segue em 
direção a Av. Cupecê e através da mesma, atinge o centro de Diadema, cruzando a Rodovia 
dos Imigrantes. Atravessa então Diadema, cruzando a Via Anchieta e a Av. Caminho do 
Mar, já em São Bernardo do Campo. Caminha então em direção a Santo André e através da 
Av. Prestes Maia, alcança o Rio Tamanduateí, derivando pelo leito do mesmo para Capuava 
e a seguir, para São Mateus. Atinge então a Av. Aricanduva, fechando o circuito com as 
marginais do Rio Tietê. A execução foi iniciada em 1986, mas levaria ainda mais dez anos 
para ser concluída, ainda parcialmente (DINIS, 2002).
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Figura 1:  Sistema Viário de São Paulo com a inclusão dos Anéis Viários.
Base: Atlas Ambiental – PMSP. “Notação nossa”.

Os  dois  anéis  viários,  quando  implantados,  foram  de  vital  importância  para  o 
desenvolvimento  da  cidade,  mas  fazendo  com  que  as  Marginais  do  Tietê  e  Pinheiros, 
resultassem comum a estes dois anéis viários, o que justifica seu intenso tráfego.

4. A SUBURBANIZAÇÃO DE SÃO PAULO

A grande discussão realmente deste trabalho se concentra no crescimento do tráfego nas 
últimas décadas, que levou à saturação a capacidade de tráfego das marginais. Procura-se 
mostrar a importância da manutenção de bons níveis operacionais nestas vias, em função de 
não  comprometer  a  própria  estrutura  urbana  que  se  formou  em torno  dela  e  do grande 
tráfego  de  caminhões.  O  grande  adensamento  populacional  nos  bairros  de  seu  entorno, 
iniciou-se basicamente com a expansão do crédito no período das décadas de 1960/70 e que 
acentuou  a  expansão  do  mercado  imobiliário  residencial  dirigido  às  classes  média  e 
média/alta,  ocasionando  a  verticalização  e  adensamento  de  muitos  bairros.  Ganharam 
visibilidade neste sentido: Santana, Lapa, Perdizes, Vila Mariana, Jabaquara, apesar que os 
da  região  Sudoeste  mantiveram-se  como  os  principais,  entre  eles:  Jardins,  Itaim,  Vila 
Olímpia,  Moema,  Campo  Belo.  A  estrutura  urbana  da  Cidade,  nestas  décadas,  evoluiu 
segundo duas características distintas. A primeira, a verticalização das áreas mais centrais, 
com sua ocupação pelas populações de rendas mais altas. A segunda, simultânea a anterior, 
um intenso processo de periferização das camadas de baixa renda, que incorporou uma vasta 
área à malha urbana da cidade. A ocupação periférica ocorreu de forma irregular e mais 
acentuadamente,  na  região  Leste,  seguida  das  regiões  Sudeste  e  Sul.  Um  aspecto  que 
contribuiu  muito  para  o  resultado  final  da  estruturação  urbana  da  Cidade  foi  a  lei  de 
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zoneamento do município de São Paulo, de 1972, que ao ser implantada, produziu efeitos 
adversos,  em decorrência  da diferenciação  que provocou no valor  dos terrenos.  (DINIS, 
2009).

Com o final do século XX, passaram a ganhar preferência outros conceitos de morar, ou de 
forma mais abrangente, novas formas de adensamento urbano. Surgem novas centralidades, 
tendo como decorrência, o crescimento dos subúrbios. As centralidades se consolidaram a 
partir de novos produtos imobiliários, como centros empresariais, shopping-center, etc. A 
segregação residencial deu origem a condomínios fechados, conjuntos habitacionais, entre 
outros.  Um exemplo  na  Região  Metropolitana  de  São  Paulo  foi  o  empreendimento  de 
Alphaville.
Como cita Pereira (2004), nos últimos patamares da evolução da produção imobiliária de 
São Paulo, têm-se verificado novas formas de produção ou de incorporação, que estariam 
gerando padrões urbanos específicos, representativos da expansão da metrópole, resultado 
de uma reestruturação urbana em curso. Está-se assistindo ao surgimento de novas soluções 
e alternativas habitacionais para as famílias das mais variadas classes sociais, que modificam 
sua maneira de morar, tanto para as mais ricas como as mais pobres. Quanto à habitação, 
reconhece-se, muitas vezes, que está ocorrendo uma verdadeira polarização social. Em um 
extremo, o condomínio fechado ou o vertical,  no oposto, o insólito, a alternativa para as 
camadas  mais  pobres,  as  ocupações  em  assentamentos  irregulares,  típicas  do  chamado 
padrão  periférico  de  crescimento  urbano da  cidade  de  São Paulo,  constituído  por  áreas 
carentes em infra-estrutura e distantes.

Verifica-se  assim,  que  grande  parte  dos  fluxos  de  transporte  individual  que  existia  no 
perímetro  intra-urbano da  cidade  de São Paulo,  se  expandiu  para  fora  dela,  abrangendo 
também as estradas de acesso. Há que se observar também o processo de desconcentração 
industrial  nas  áreas  urbanizadas  da  cidade,  função  da  reestruturação  econômica  que 
provocou  ampla  transformação  dos  processos  produtivos  e  nas  lógicas  industriais.  O 
deslocamento dos parques industriais ocorreu em direção às principais rodovias que acessam 
São Paulo, somando-se à expansão das atividades industriais em decorrência do crescimento 
da economia nas últimas décadas (DINIS, 2010). A pesquisa OD 2007 detectou, entre 1997 
e 2007, um grande aumento do tráfego em sete  das dez rodovias que servem a capital: 
somando todas as estradas, de 291 mil veículos, em 1997, para 397,5 mil,  em 2007, um 
crescimento de 36,6%. Segundo a última pesquisa OD, o volume diário médio apresentou 
aumento em sete das dez rodovias que convergem para a cidade de São Paulo. São elas: 
Fernão Dias (com 126% mais movimento no período da pesquisa), Dutra (119% a mais), 
Anhanguera  (92%),  Bandeirantes  (33%),  Régis  Bittencourt  (83%),  Imigrantes  (34%)  e 
Raposo Tavares (33%). 

Justificando  o fato,  observa-se um aumento  da frota  de veículos,  possibilitado  pela  boa 
situação econômica no período, com fácil acesso a financiamentos, mas principalmente, pelo 
adensamento  de bairros  de cidades  diversas,  localizados  ao longo das  próprias  estradas, 
formados por condomínios fechados, onde são disponibilizados imóveis com preços mais 
baixos. As classes A e B passaram a ocupar grandes condomínios fechados, ao longo das 
rodovias.  Já  as  C  e  D,  residentes  em  municípios  menores,  tiveram  o  poder  aquisitivo 
melhorado, passando a ter acesso a veículos. Podemos citar como exemplo deste padrão 
imobiliário, a Granja Viana, cortada pela Rodovia Raposo Tavares, bairros de Osasco e o 
município  de  Vinhedo,  próximos  da  Via  Anhanguera.  Os  maiores  fluxos  decorrem  de 
viagens geradas por razões de trabalho ou estudo, destas populações que se dirigem para as 
áreas centrais da cidade de São Paulo, com este fim (O Estado de S. Paulo, 2009).
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Para buscar melhoria na condição de transito da cidade, a prefeitura e o governo de São 
Paulo decidiram ampliar a Marginal Tietê. Assim, os dois lados da Marginal ganharam 23 
km de pistas, cada um deles com três faixas, construídas a partir do canteiro central, além de 
três viadutos e quatro pontes, sendo elas: Complexo Bandeiras, Cruzeiro do Sul, Tatuapé e 
Complexo Dutra/Castello Branco

Figura 2: Adequação viária da marginal Tietê – seção tipo variável. 
Fonte: http://www.transportes.sp.gov.br

5. IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA TERCEIRA PISTA

As  funções  primárias  de  um  curso  d'água  e  de  sua  várzea  são  a  coleta,  armazenamento  e 
veiculação das vazões de cheias. As várzeas, áreas naturais de enchente dos rios nos períodos de 
chuva, também chamadas de leito expandido do rio, apresentam deficiência de drenagem, em 
função do tipo de solo, do relevo plano e do lençol freático elevado. Assim, por si só, as várzeas 
absorvem  uma  quantidade  muito  pequena  de  água,  sendo  irrelevantes  as  perdas  com  sua 
impermeabilização. No entanto, são áreas úmidas e têm por função manter a umidade local, além 
de funcionar com trocador de calor com os ventos que adentram o fundo de vale, refrigerando-
os, o que permite melhor refrigeração da cidade.  Além disso, segundo Spirn (2005), os fundos 
de vale são áreas sujeitas às inversões térmicas, não sendo adequados para a implantação de vias 
ou outras fontes de poluição.

Uma vez que a urbanização tem potencial para aumentar tanto o volume quanto as vazões do 
escoamento superficial direto, a influência da ocupação de novas áreas deve ser analisada no 
contexto  da  bacia  hidrográfica  na  qual  estão  inseridas,  de  modo  a  se  efetuarem  os  ajustes 
necessários  para minimizar  a  criação  de futuros  problemas  de inundações.  Áreas  inundáveis 
devem estar contempladas no Plano Diretor Municipal, permitindo ao Município a viabilização 
da regularização e um controle efetivo do uso e ocupação do solo, em especial  nestas áreas, 
como forma de atribuir a verdadeira vocação para as mesmas, garantindo a qualidade de vida 
para o sistema ambiental como um todo. Certamente que este não é o caso dos canteiros internos 
às vias marginais ao rio, pois se reservados com este fim, provocaria inundação nas pistas, mas 

http://www.transportes.sp.gov.br/
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os conceitos que envolve a questão são bases para muitos debates sérios, já que  valorizar a 
ocupação de fundos de vale com funções compatíveis com possíveis inundações, tais como áreas 
verdes e áreas de lazer para a população e áreas para retenção de água: lagos e represas são 
soluções ambientalmente mais sustentáveis para a cidade. Além disso, no contexto ecológico, 
deve-se  valorizar  a  manutenção  da  mata  ciliar  nas  áreas  verdes  e  a  recuperação  de  áreas 
degradadas e evitar alterações drásticas da topografia no fundo de vale, como a modificação dos 
cursos d’água através da retificação, canalização e tamponamento (STUERMER, 2008). 

O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo contempla,  em inúmeros 
artigos o controle do uso e ocupação dos fundos de vale, preservando e recuperando 
a vegetação local, a ampliação de áreas permeáveis no município e conscientizar a 
população quanto à importância do escoamento das águas pluviais (p.e. artigos 56, 
67, 68, 69, 96, 106, 109 entre outros). O artigo 185, em especial, dispõem que:

1.1  “A legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo estabelecerá as condições  
físicas e ambientais que deverá considerar: 

1.2 I - a topografia conforme a declividade e a situação do terreno, ou seja, em várzea,  
à meia encosta e em topo de morro; 

1.3 II - a drenagem das águas pluviais conforme a localização do terreno, ou seja, em  
área  inundável,  “non  aedificandi”  ou  necessária  à  recuperação  ambiental  do 
entorno da Rede Hídrica Estrutural; 

1.4 III  -  as  condições  do solo quanto à sua permeabilidade,  erodibilidade,  nível  do  
lençol freático e outros aspectos geotécnicos;”

Em termos ambientais, em relação à ampliação das marginais, o projeto previu o corte de cerca 
de 550 arvores e a impermeabilização de 109 ha, em uma região já comprovadamente de alta 
temperatura do solo. A compensação se deu através do plantio de 83.000 árvores, sendo cerca de 
5000 na própria marginal, além de um parque linear às margens do Rio Tietê, entre o bairro de 
Ermelino Matarazzo, na Zona Leste e a cidade de Salesópolis, na região metropolitana. Sobre a 
impermeabilização  da  área,  pode-se  alegar  que,  frente  ao  tamanho  das  bacias  hidrográficas 
envolvidas, a área é muito pequena.
No  entanto,  o  que  se  observa  neste  projeto  é  a  preocupante  reprodução  de  um  modelo 
funcionalista tecnocêntrico em detrimento das questões ambientais.  Brocaneli e Vieira (2005) 
bem colocam que a despreocupação com a paisagem do município de São Paulo, assim como de 
outros  que  compõem  a  Região  Metropolitana,  gera  uma  paisagem urbana  pobre,  confusa  e 
poluída, privilegiando uma ideologia funcionalista em detrimento de uma paisagem urbana com 
qualidades ambientais, trazendo ainda carência de referência e identidade urbana.

6. CONCLUSÃO

A contínua degradação do sistema viário e dos transportes coletivos na cidade de São Paulo 
teve como origem, principalmente, o crescimento populacional explosivo que se intensificou 
já a partir das primeiras décadas do século XX e da expansão horizontal e desordenada de 
sua área urbana. O problema foi agravado diante das dificuldades para implantar um sistema 
de transporte de massas adequado, a exemplo dos que já existiam em cidades congêneres. 
Lembrando, a primeira linha do Metrô, das cinco previstas pelo plano do GEM – Grupo 
Executivo do Metropolitano, de 1969, foi inaugurada somente em 1975, estando hoje ainda 
em andamento obras e projetos para implantação ainda de outras linha e meia. Não cabe 
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aqui  tecer  comentários  sobre  esta  questão,  mas  sempre  foram evidentes  as  dificuldades 
econômicas diante da crise econômica da década de 1980. 

Relativamente  ao  tráfego  viário,  hoje  intenso,  se  desenvolvem  iniciativas  vindas  do 
Município  e  Estado,  sejam  no  sentido  de  implementar  o  transporte  de  massas,  ou 
implantando  obras  viárias,  ambas  no  sentido  de  desafogar  o  tráfego.  A  obra  de  maior 
envergadura,  o  Rodoanel,  teve  sua  implantação  no  início  de  1999.  Esta  obra,  como  já 
conhecida,  consta  de  um  anel,  que  quando  completo,  desenvolverá  uma  extensão  de 
aproximadamente  170  km  e  efetuará  a  interligação  das  dez  principais  rodovias  que 
convergem para a cidade de São Paulo, assim como, de outras vias arteriais de importância 
regional.  Vindo  absorver  parte  do  tráfego  da  atual  estrutura  viária  existente,  quando 
concluída,  dará  vazão  a  um volume  de  tráfego  correspondente  a  250.000  veículos-dia. 
(DERSA, 1995)
Além dos objetivos principais, os de aliviar o tráfego de veículos nas regiões mais centrais 
da região metropolitana, em especial das Vias Marginais do Pinheiros e Tietê e de algumas 
arteriais,  seu  projeto  foi  concebido  ainda,  com  preocupações  em  se  obter  um  maior 
ordenamento na ocupação territorial da região metropolitana de São Paulo, como um todo e 
propiciar melhorias no seu sistema viário periférico. 

O primeiro trecho escolhido para sua implantação foi o que corresponde ao quadrante Oeste 
da Cidade, em operação já desde 2002. Seguido do Sul, com previsão de ser concluído em 
2004, somente entrou em operação em 2009. Por fim, os trechos Leste e Norte, previstos 
para 2006, o Leste teve sua construção apenas iniciada e o Norte, encontra-se ainda em 
projeto. A não conclusão destes dois trechos levou a total saturação da Marginal do Tietê, 
pois esta se situa em paralelo ao trecho Norte do Rodoanel e ainda,  na seqüência,  serve 
como interligação entre o Anel Metropolitano e a Rodovia Airton Senna, transformando-se 
hoje,  no  maior  entroncamento  rodoviário/viário  da  América  do  sul,  responsável  pela 
interligação de dez rodovias e pela circulação dos fluxos de transporte de cargas do Merco-
Sul. Note que até então não possuía características operacionais tipicamente rodoviárias, o 
que foi introduzido com a inclusão da terceira pista.

Considerando ainda o contínuo processo de suburbanização da cidade, especialmente nos 
setores Oeste e Norte, a previsão é ainda de crescimento das demandas de tráfego nestes 
setores, independentemente da implementação das linhas do Metrô que estão em andamento 
ou previstas para serem implantadas durante a próxima década, que certamente aliviarão o 
tráfego  nas  regiões  mais  centrais  da  cidade.  Note  que  a  suburbanização  é  ainda  um 
fenômeno  bem  presente,  em  decorrência  do  esgotamento  dos  estoques  construtivos  na 
maioria  dos bairros mais  centrais  da cidade,  o que vem encarecendo muito  o preço dos 
terrenos  e  imóveis  de  forma  geral  e  viabilizando  assim,  empreendimentos  imobiliários 
residenciais e industriais ao longo das principais rodovias que acessam São Paulo.
Desta forma, percebe-se a grande pressão a que foi submetido o processo de decisão para a 
implantação da terceira pista nas Marginais do Tietê, o que teria relevado a um segundo 
plano,  aquelas  questões  que  estavam  diretamente  ligadas  aos  impactos  ambientais  e  à 
preservação da paisagem. 
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