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8.4.10) Sistema Viário, Trânsito e Circulação. 
 
 
8.4.10.1)  Caracterização do sistema viário  
 
Asquino (2009) considera que inicialmente os equipamentos de infraestrutura de articulação 
regional foram planejados para o município de São Paulo, no final do século XIX, de forma a 
acompanhar caminhos naturais, ao longo de várzeas e os locais de baixa declividade para a 
implantação de ferrovias e posteriormente as rodovias.   
 
Para possibilitar a ocupação ao longo das várzeas foram necessárias algumas obras, por 
exemplo, os projetos de retificação e canalização para o rio Tietê, com destaque para:  
 
 Projeto do engenheiro João Pereira Ferraz da Comissão de Saneamento do estado de 

São Paulo, 1894; 
 Projeto do engenheiro Pacheco e Silva, 1913; 
 Projeto do engenheiro José Antonio de Fonseca Rodrigues, 1922; 
 Projeto do engenheiro João Florence de Ulhôa Cintra, 1923; 
 Projeto do engenheiro Francisco Saturnino de Brito, 1924; e  
 Projeto do engenheiro Francisco Prestes Maia, 1930. 

 
Para a caracterização do sistema viário, objeto deste estudo de impacto ambiental, cabe aqui 
analisar com mais detalhe o projeto de Prestes Maia, denominado Plano de Avenidas, no qual 
foi proposto um sistema radioperimetral às marginais ao rio Tietê e ao rio Pinheiros de forma a 
fechar o círculo de avenidas perimetrais em torno à área urbanizada (LEME, 1999). 
 
Trata-se de um plano voltado para a ampliação do centro e para modernização do sistema viário 
central. As obras do “plano das avenidas” rasgaram o tecido existente (sul e sudoeste), de 
construção recente, abrindo avenidas, exigindo uma nova série de desapropriações e 
investimentos que se estenderam por várias décadas. Exatos 30 anos depois de concluído o 
parque projetado por Bouvard, foi inaugurado o sistema de vias que corta o Anhangabau.  
 
Leme (1999) considera que é importante destacar o Plano de Avenidas, o qual “tem uma 
concepção de cidade implícita no projeto de sistema radial perimetral, na preferência por um 
sistema de transporte em superfície e na proposta de expansão do centro histórico” (LEME, 
1999:393). Como consequência da elaboração deste plano transforma-se a estrutura urbana do 
município de São Paulo associada ao uso do transporte coletivo por ônibus. Bem (2006) 
considera que o Plano de Avenidas se insere em um cenário de urbanização dispersa e 
descontínua, em torno de um centro perfeitamente caracterizado. 
 
A partir de 1945 são efetuados alguns melhoramentos viários no município de São Paulo, 
possibilitando novas ligações entre os bairros e dos bairros ao centro, com destaque para: 
extensão da avenida Rebouças, avenida Pacaembu até o rio Tietê, a avenida Paulista ligando a 
praça Oswaldo Cruz a Rodrigues de Abreu e prolongamento da Nove de Julho (LEME, 1999).   
 
A resolução de problemas de trânsito na área central - causados pelo ônibus e pelo automóvel 
particular - continuaria sendo assunto e justificando novas obras durante as décadas seguintes, 
inclusive após o início da implantação do metrô, na década de 70. No diagnóstico feito para a 
elaboração do plano diretor de 1959, apontam-se alguns dos problemas ambientais causados 
pelos planos de melhoramentos de Duprat e de Prestes Maia, cujo plano das avenidas teve sua 
execução estendida pelas quatro décadas seguintes. 
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O trabalho de Modarres (2003) enfoca questões relativas à policentralidade e ao trânsito, 
dizendo ser necessário, sobre a perspectiva da acessibilidade, entender a relação entre 
infraestrutura de transporte, estrutura urbana socioeconômica e o processo de políticas públicas. 
O referido autor procura medidas baseadas na densidade de empregos para identificar centros e 
subcentros como clusters, ou agrupamentos, em zonas contíguas.  
 
Dos conceitos apresentados pode-se enfatizar que os transportes e o comércio sempre 
estiveram fortemente relacionados ao processo de origem e desenvolvimento dos centros 
urbanos. O comércio evolui para a organização do espaço em torno de atividades, e a 
disponibilidade dos sistemas de transporte favorece os usuários a alcançarem as atividades, ou 
seja, favorece a acessibilidade destes usuários a tais atividades. Desta forma, o centro, como 
espaço acessível, atrai um grande fluxo de usuários em busca dessas atividades.  
 
Pode-se considerar como resultado do processo de crescimento da frota de veículos individuais 
nos últimos anos que, no município de São Paulo, a proporção encontrada são dois habitantes 
por automóvel resultando em uma frota de 5,5 milhões de veículos e cerca de 500 novos 
automóveis entrando em circulação por dia. De acordo com metodologia disponibilizada por este 
autor,  “Tomando-se como base a área de 8m2 para cada veículo em circulação. As 10 estações 
da Linha 4 do metrô, sem que o terminal Vila Sônia entrasse nos cálculos têm cerca de 120 mil 
metros quadrados e transportam 850 passageiros, o que contabiliza cerca de 0,15 m2 por 
passageiro, contra os 0,625 m2 fictícios correspondentes ao uso da frota de automóveis 
paulistanos em sua capacidade máxima."  (LOURENÇÃO, 2008:64).   
 
Este incremento diário da frota municipal acarreta em sobrecarga no sistema viário municipal e 
ao mesmo tempo problemas em relação à qualidade de vida, de forma que, Lourenção (2008) 
avalia que uma redução de apenas 15 minutos no tempo de deslocamento diário no município 
de São Paulo promoveria melhora na qualidade de vida, redução da quantidade de agentes 
poluentes na atmosfera, gastos econômicos e sociais e o aumento na produção em cerca de 
6,3% da jornada de trabalho.    
 
Outro problema diário que a gestão do tráfego municipal enfrenta se refere ao tráfego de 
veículos de carga que precisam circular na cidade de São Paulo. De acordo com reportagem 
publicada no dia 29/07/2010 no caderno cotidiano do jornal Folha de São Paulo, o trânsito de 
caminhões foi proibido nas avenidas: Roberto Marinho, Bandeirantes e marginal Pinheiros (no 
trecho entre a ponte do Jaguaré até a do Morumbi). O objetivo desta medida é reduzir em cerca 
de 80% a lentidão nestas vias, o que refletirá no sistema viário da AID e da ADA deste EIA (ver 
figura 8.4.10.1-1). 
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Fonte: Folha de São Paulo, caderno cotidiano, 29/07/2010. 

 
Figura 8.4.10.1 -1: Mapa com novas medidas para solucionar os problemas do trânsito. 

 
 
Outra medida para aliviar o carregamento do sistema viário do município de São Paulo foi à 
execução do Rodoanel Mário Covas (SP-21), um anel viário, localizado em uma faixa variável 
entre 20 e 40 km do centro de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Estado dos 
Transportes a função do rodoanel é desviar e distribuir o tráfego de passagem para o entorno da 
RMSP.    
 
Quando concluídos os 170 quilômetros o rodoanel fará a interligação entre os dez principais 
eixos rodoviários, destes destacam-se as rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, 
Raposo Tavares e Régis Bittencourt que conectam a RMSP com o interior e o litoral do estado, 
além de outras capitais do país. Atualmente, estão em operação os trechos oeste e sul (ver 
figura 8.4.10.1-12).  
 
O trecho sul tem seu traçado com inicio no trevo da rodovia Régis Bittencourt – no 
entroncamento com o trecho Oeste – interligando as rodovias Anchieta e Imigrantes, além do 
prolongamento da avenida Papa João XXIII. De acordo com dados da Secretaria dos 
Transportes, com o funcionamento dos trechos sul e oeste, estima-se uma redução de cerca de 
43% no movimento de caminhões na marginal do rio Pinheiros e de 37% na avenida dos 
Bandeirantes. 
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                         Fonte: Secretaria Estadual de Transportes. 

 
Figura 8.4.10.1 -2: Rodoanel – São Paulo 

 
 
Cabe aqui destacar que este planejamento do sistema viário, na forma de anéis em torno do 
centro principal do município, é a essência do Plano de Avenidas, conforme dito anteriormente 
desenvolvido por Prestes Maia na década de 30, em que um dos objetivos era criar um anel 
viário em volta do centro, de forma a desviar os fluxos de passagem responsáveis pelo 
congestionamento do trânsito e ainda, “integrar a ele os setores segregados da cidade por meio 
de artérias radiais” (Zmitrowicz, 2009:26). 
 
Na Lei n° 13.430/02, Plano Diretor Estratégico, o sistema viário estrutural no município de São 
Paulo é classificado de acordo com a seguinte hierarquia, N1, N2 e N3, as quais serão 
detalhadas a seguir. De acordo com a referida lei as vias da rede viária estrutural são o suporte 
da rede estrutural de transportes e classificam-se em três níveis: 
 
“I - 1º Nível - aquelas utilizadas como ligação da Capital com os demais municípios do Estado de 
São Paulo e com os demais estados da Federação;  
 
II - 2º Nível - aquelas, não incluídas no nível anterior, utilizadas como ligação com os municípios 
da Região Metropolitana e com as vias do 1º nível;  
 
III - 3º Nível - aquelas, não incluídas nos níveis anteriores, utilizadas como ligações internas no 
Município.”  
 
As demais vias, ou seja, as não estruturais, são responsáveis pela distribuição do tráfego nas 
áreas internas dos bairros e são classificadas em: coletoras, locais, ciclovias e via de pedestre. 
 
A Figura 8.4.10.1-3, apresentada a seguir, ilustra a organização geral proposta para o sistema 
viário municipal. 
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                    Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo - SEMPLA. 

Figura 8.4.10.1 -3: Rede Viária Estrutural. 


