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Resumo: O Rodoanel Mario covas é um empreendimento desenvolvido pelo setor de 

transportes e logística de São Paulo, que possui o objetivo de reduzir os congestionamentos 

na região metropolitana e facilitar o fluxo de transportes pesados que circulam na região 

sudeste do país, visando aumentar a eficiência dos sistemas de logística e, consequentemente, 

melhorar o atendimento das demandas de transporte futuras. A execução da obra foi 

subdividida em quatro trechos, Norte, Sul, Leste e Oeste. Hoje, mais de 75% do anel viário 

encontra-se entregue, O trecho Norte, que se encontra em execução, está previsto para ser 

concluído em 2018, interligando as principais rodovias que do município de SP, que são: 

Rodovia Regis Bittencourt, Raposo Tavares, Castello Branco, Anhanguera, Bandeirantes, 

Fernão Dias, Dutra, Ayrton Senna, Anchieta e Imigrantes. Devido o Rodoanel Mário Covas 

ser classificado como um empreendimento altamente poluidor, podendo trazer impactos 

significativos nos meios físico, biótico e antrópico, foram realizados diversos estudos para 

minimizar os impactos ambientais na fase construtiva, incluindo uma avaliação ambiental 

estratégica, na qual contempla desde alteração de traçado, até mudanças na metodologia 

construtiva, com o intuito de reduzir ainda mais os impactos nas áreas de influência do 

empreendimento durante o processo construtivo. Mesmo com toda essa preocupação 

ambiental na fase de licenciamento, ainda foi possível observar impactos ambientais 

relevantes durante a fase de implementação do Rodoanel Mario Covas. Com isso, o objetivo 

deste trabalho será apresentar os principais impactos ambientais relatados durante a 

execução do projeto de implantação do trecho Leste do Rodoanel Mário Covas. 
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Abstract: The Beltway Mario Covas is an enterprise developed by the transport and logistics 

sector of Sao Paulo, which has the objective of reducing congestion in the metropolitan area 

and facilitating the flow of heavy transport circulating in the southeast region of the country, 

aiming Increase the efficiency of logistics systems and, consequently, improve the attendance 

of future transport demands. The execution of the work was subdivided into four sections, 

North, south, east and west. Today, more than 75% of the road ring is delivered, the northern 

stretch, which is running, is planned to be completed in 2018, connecting the main highways 

that of the municipality of SP, which are: Highway Regis Bittencourt, Raposo Tavares, 

Castello Branco, Anhanguera, Bandeirantes, Jonathan Dias, Dutra, Ayrton Senna, Anchieta 

and immigrants. Due to the Beltway Mário Covas being classified as a highly polluting 



undertaking, which could bring significant impacts on the physical, biotic and anthropic 

means, several studies were carried out to minimise environmental impacts in the 

constructive phase, including a Strategic environmental assessment, in which it contemplates 

from alteration of tracing, to changes in constructive methodology, in order to further reduce 

the impacts in the areas of influence of the undertaking during the constructive process. Even 

with all this environmental concern in the licensing phase, it was still possible to observe 

relevant environmental impacts during the implementation phase of the Beltway Mario 

Covas. With this, the objective of this work will be to present the main environmental impacts 

reported during the implementation of the project to implement the eastern stretch of the 

Beltway Mário Covas. 

Keywords: Beltway; environmental impact; Deployment; East Stretch. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Rodoanel Mário Covas (SP-031) é um projeto de grande complexidade, na qual após 

sua conclusão, contornará toda a região metropolitana de São Paulo, buscando interligar as 

principais rodovias que acessam a região metropolitana e minimizar o grande fluxo de 

veículos comerciais que transitam dentro da RMSP. Esta rodovia está sendo implantada por 

trechos, nos quais se encontram concluídos atualmente os trechos Oeste (32km), Sul (61km) e 

o trecho Leste (43,5km). O trecho Norte (44km), ainda se encontra na fase construtiva, com 

previsão de término em 2018. 

A concepção do Rodoanel Mário Covas foi desenvolvida inicialmente em 1995, após 

inúmeras tentativas de criar uma via perimetral que articulasse as principais rodovias de 

acesso à região metropolitana juntamente com os principais eixos viários inseridos na RMSP. 

Em novembro de 1996, após definição da via perimetral, as Secretarias Estaduais de 

Transporte, Transportes Metropolitanos e de Meio Ambiente se uniram e assinaram um 

Termo de Cooperação Técnica, onde foram definidas diversas diretrizes com o intuito de 

integrar políticas e ações públicas, determinando limites e condicionantes para a implantação 

do projeto em áreas urbanas e de preservação ambiental. Já em fevereiro de 1997, foi a vez da 

União, do Estado de São Paulo e da Prefeitura do município de São Paulo se unir e criar um 

grupo técnico para estabelecer os principais investimentos necessários para desenvolvimento 

do projeto.  

Após definição da viabilidade do projeto, ainda em 1997, foi desenvolvido o primeiro 

estudo de impacto ambiental referente ao trecho Oeste (o primeiro trecho do Rodoanel a ser 

implantado na época). O processo envolveu a participação dos municípios no qual o traçado 

atravessou, bem como as secretarias estaduais, responsáveis pelas políticas públicas 

relacionadas a implementação do projeto. As conclusões foram consolidadas em um relatório 

técnico entregue em novembro de 2000. Neste mesmo período, os estudos dos trechos Sul, 

Leste e Norte prosseguiam de forma integrada, tendo a DERSA (Desenvolvimento 

Rodoviário S.A.) como o principal núcleo de desenvolvimento, que contou com o apoio 

técnico da EMPLASA para discussões das alternativas de traçado para o projeto funcional. 

Durante o período de execução do projeto do trecho Oeste, foram desenvolvidos os 

Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e os Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA) dos 



trechos Sul, Leste e Norte, finalizados no final de 2002. Neste mesmo período, foram 

realizadas diversas audiências públicas com o intuito de analisar o papel do empreendimento 

na periferia, verificando os conflitos existentes entre a urbanização descontrolada, a proteção 

de mananciais e a preservação de áreas de interesse ambiental. 

Com o resultado do parecer não foi muito favorável, a DERSA, juntamente com a 

Secretaria Nacional de Transportes decidiram reavaliar a estratégia para implantação do 

empreendimento. A partir dessa análise, foi criada a Avaliação Ambiental Estratégia (AAE). 

A AAE foi um instrumento de avaliação ambiental utilizado para analisar políticas e 

programas regionais, em âmbito econômico, político, social e ecológico com o intuito de 

definir diretrizes para desenvolvimento de estudos ambientais complementares juntamente 

com ações proativas integradas para melhorar os processos construtivos durante a fase de 

implementação do projeto.  

Dentro do âmbito ambiental, a AAE buscou avaliar diversas alternativas tecnológicas, 

tanto alternativas de projeto de engenharia quanto alternativas de procedimento executivo. 

Dentre as principais alternativas tecnológicas podemos destacar as seguintes diretrizes: 

 Alternativas quanto ao método construtivo para transposição em aterro de 

planícies de inundação, avaliando as diversas técnicas para melhoramento e/ou 

adensamento de solos moles, com os respectivos impactos de no transporte e na 

disposição final; 

 

 Alternativas quanto ao projeto de pavimento, considerando as opções entre 

pavimentos flexíveis e pavimentos rígidos, segundo as características de 

sustentação dos diversos tipos de terreno interceptados pelo traçado; 

 

 Alternativas de procedimento executivo para execução de obras de terraplenagem 

e de obras de arte em áreas urbanas consolidadas, visando as reduções das 

interferências, mesmo q temporárias com o tráfego urbano e com a qualidade 

urbana durante o período das obras; 

 

 Consultas e discussões junto a autoridades municipais e órgãos públicos 

interessados; 

 

 Definição de alternativas de traçado e análises de critérios técnicos de engenharia 

rodoviária e características ambientais; 

 

 Seleção da alternativa preferencial para detalhamento da análise de impactos 

socioambientais. 

 

Após a conclusão do estudo de alternativas técnicas e ambientais foi definido que a 

melhor proposta de rodovia a ser oferecida ao usuário seria a rodovia de Classe “0”. “De 

acordo com o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) - Trecho Leste (2009), uma via de 

classe ‘0’ é uma rodovia do mais padrão técnico, com pista dupla e com total controle de 

acesso. O enquadramento de uma rodovia dessa classe decorre de uma decisão administrativa 

dos órgãos competentes.”  

A Tabela 1 mostra os principais tipos de rodovias e suas características: 

 



Tabela 1: Classificação das Rodovias e suas características 

 

CLASSE DE PROJETO TIPO CARACTERÍSTICAS 

0 Via Expressa 

Controle total de acesso; 

Velocidade diretriz de 120km/h; 

Canteiro central de 11m; Faixas de 

rolamento de 3,6m; Acostamentos 

pavimentados de 3m. 

I 

A Pista dupla 

Controle parcial de acesso; 

Velocidade diretriz de 80km/h; 

Canteiro central de 6m; Faixas de 

rolamento de 3,5m; Acostamentos 

pavimentados de 2,5m. 

B 

 

Pista simples ------------------------------ 

II 

 

Pista simples ------------------------------ 

III 

 

Pista simples ------------------------------ 

IV 

 

Pista simples ------------------------------ 

Fonte: Relatório de Impacto Ambiental - Trecho Leste (2009).  

 

Durante o mesmo período de definição da classe da rodovia, a Dersa juntamente com a 

Emplasa, realizou diversos estudos de localização para implantação do empreendimento dos 

quais foram considerados 3 alternativas dentro do raio de 10 a 40km do eixo central de São 

Paulo. 

Dentre as alternativas propostas foi definido um traçado que terá a distância média de 20 

a 30km do centro de São Paulo. Essa distância influenciará diretamente no volume de tráfego 

a ser atraído pelo empreendimento, não somente na extensão total, mais também nos impactos 

gerados sobre o uso e ocupação do solo onde será implantado. 

De acordo com o site do Dersa, “O Rodoanel Mário Covas após sua conclusão terá 176,5 

km de extensão, passando pelos municípios de Santana de Parnaíba, Barueri, Carapicuíba, 

Osasco, Cotia, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, São Bernardo do Campo, Santo André, 

Ribeirão Pires, Poá, Suzano, Itaquaquecetuba, Arujá e Guarulhos. Esse projeto deverá 

interligar cos corredores Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo Tavares, Régis 

Bittencourt, Imigrantes, Anchieta, Ayrton Senna, Dutra e Fernão Dias, com a função de tornar 

o trânsito mais ágil, deixando a cidade mais livre para os transportes individuais e coletivos 

que circulam dentro da RMSP.” A Figura 1 mostra a imagem contendo o mapa da localização 

do traçado do Rodoanel Mário Covas. 

Com esta proposta de traçado o DERSA busca ordenar o tráfego de passagem de cargas 

provenientes do Sul do país com destino ao Mato Grosso e do Centro Oeste para o porto de 

Santos, facilitando o deslocamento das zonas Norte e Sul da capital.  

 

 

 

 



Figura 1: Localização do traçado do Rodoanel Mario Covas 

 

Fonte: DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A. (2017). 

 

 

De acordo com o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) – Trecho Leste (2009), “A 

principal função do Rodoanel Mário Covas é interligar o sistema rodoviário da Grande São 

Paulo, atendendo aos seguintes objetivos: 

 

 Ordenar o tráfego de transposição da RMSP, principalmente o de caminhões, 

desviando-o do centro da região metropolitana, reduzindo o tempo de percurso 

entre rodovias e as solicitações dos sistemas viários locais, bem como 

contribuindo para qualidade de vida da população; 

 

 Hierarquizar e estruturar o transporte de passageiros e cargas da RMSP, servindo 

de alternativa para os fluxos de longa distância entre as sub-regiões da Metrópole, 

promovendo a ligação dos municípios da Região Metropolitana, de forma a 

facilitar a circulação sem a necessidade de utilizar o sistema viário principal da 

capital; 

 

 Atender o planejamento estratégico traçado pelo Plano Diretor de 

Desenvolvimento de Transportes – PDDT, que juntamente com a instalação do 

Ferroanel e de Centros de Logística Integrados – CLI, constituem os elementos 

centrais de uma logística metropolitana voltada para reorganizar a interface entre 



a RMSP e o restante do estado e do País, e permitir a integração intermodal do 

transporte de cargas. 

 

 Propiciar a ligação entre as rodovias que servem a Região Metropolitana, por 

meio de uma via bloqueada, com acessos controlados e alto nível de serviços; 

 

 Servir como alternativa estratégica de tráfego ao anel metropolitano existente; 

 

 Constituir-se em fator de reordenação do uso do solo da Região Metropolitana e 

de otimização do futuro transporte regional de cargas de passageiros; 

 

 Constituir-se em agente de integração entre as regiões metropolitanas e macro 

metropolitana que compreende importantes cidades do Estado (Regiões 

Metropolitanas de São Paulo, Campinas, e Baixada Santista, Região de Sorocaba, 

Região de São José dos Campos e Vale do Paraíba).” 

        

1 RODOANEL MÁRIO COVAS – TRECHO LESTE 

 

De acordo com o Relatório de Impacto Ambiental do trecho Leste do Rodoanel Mário 

Covas, a execução do trecho Leste seguiu o mesmo padrão rodoviário dos demais trechos já 

em operação, com velocidade diretriz de 120km/h, com duas pistas e com 4 faixas de 

rolamento.  

De acordo com o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA (2009), estão previstos apenas 

quatro acessos ao trecho leste:  

 

 No ponto final do trecho Sul, junto a interligação com a Avenida Papa João XXIII 

em Mauá; 

 

 Na Rodovia Henrique Eroles (SP-066) em Suzano; 

 

 Na Rodovia Ayrton Senna (SP-070) em Itaquaquecetuba; 

 

 Na Rodovia Presidente Dutra (BR-110) em Arujá. 

 

O licenciamento ambiental buscou incluir todas as obras necessárias para construção do 

trecho Leste, incluindo as intervenções previstas no interior da futura faixa de domínio, como 

as áreas de apoio ás obras (Depósitos de Material Excedente – DME, canteiro de obras, usinas 

de solo e asfalto, centrais de concreto, pátios de vigas e etc.). 

Da mesma forma, estão previstas outras intervenções indispensáveis para implantação do 

projeto como alterações geométricas ou de traçado, remanejamento de interferências em áreas 

subterrâneas, reassentamento populacional que também foram contempladas no objeto de 

licenciamento. 



A Tabela 2 mostra as principais características geométricas do Trecho Leste do Rodoanel: 

 

Tabela 2: Principais características geométricas do Trecho Leste do Rodoanel 

 

DESCRIÇÃO DIMENSÃO 
Largura total mínima da faixa de domínio 130m 

Largura de cada faixa de rolamento 3,6m 

Largura mínima do canteiro central 11m 

Largura de cada acostamento 3m 

Faixa de segurança 1m 

Raio mínimo de curva horizontal 375m 

Superelevação máxima 8% 

Rampas 0,5 a 4% 

Gabarito vertical mínimo 5,5m 

DESCRIÇÃO DIMENSÃO 
Plataforma total (8 faixas + canteiro + acostamento + faixa de segurança 

+ drenagem). 
52,8m 

Plataforma total (6 faixas + canteiro + acostamento + faixa de segurança 

+ drenagem). 
45,6m 

Largura total (8 faixas + canteiro + acostamento + faixa de segurança + 

drenagem). 
36,8m 

Largura total (6 faixas + canteiro + acostamento + faixa de segurança + 

drenagem). 
29,6m 

Fonte: Relatório de Impacto Ambiental - Trecho Leste (2009).  

       O padrão operacional do trecho Leste é similar aos demais trechos, com fiscalização e 

serviço de atendimento ao usuário que funciona durante 24h., incluindo posto da policia 

miliar, uma em cada faixa de rolamento. Idêntico aos demais trechos, o trecho Leste possui 

um Plano de Ação de Emergência – PAE aprovado pela CETESB que prevê a implantação e 

manutenção de caixas de retenção de vazamentos de cargas perigosas ao longo da rodovia, 

item chave da Licença de Instalação que foi crucial para obtenção da Licença de Operação – 

LO. 

 

2 PRINCIPAIS CARACTERISTICAS AMBIENTAIS DO RODOANEL MÁRIO 

COVAS – TRECHO LESTE 

 

De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental – EIA (2009), as principais características 

ambientais da Área de Influência direta pelo trecho Leste do Rodoanel Mário Covas é que o 

trecho em questão está inserido na Região Metropolitana de São Paulo onde se intercalam 

padrões urbanos e rurais. A área de influência direta tem uma extensão de 537 hectares no 

interior da faixa de domínio, e mais cerca de 490 hectares relativos às áreas de apoio 

propostas. 

A parcela inserida no interior da faixa de domínio possui 49% de seu território ocupado 

por campos antrópicos urbanos e 51% por vegetação composta por reflorestamentos 

homogêneos remanescentes maturais em estágios variados de regeneração associados a 

encostas e planícies aluviares. 

Quanto ao meio antrópico serão afetados cerca de 375 ha dos quais 118 ha de usos 

urbanos e 257 ha de usos rurais, o que corresponde, respectivamente de 16% e 35% da área 

total da faixa de domínio. Dessa área total, o projeto interferiu em 1071 edificações, sendo 



774 em áreas urbanas, 229 em áreas periurbanas e rurais e 48 em atividades e industrias. 

Além disso, o projeto interferiu em 91 ha de áreas de uso agrícolas. 

Ainda de acordo com EIA, a distribuição destes usos não é homogênea ao longo do 

traçado, variando nos diferentes compartimentos em que foi caracterizada a área de influência 

direta, como por exemplo: 

 

 O compartimento Billings-Tamanduateí, a ADA atinge principalmente áreas não-

urbanizadas, atravessa uma parcela área industrial e a borda de um núcleo urbano 

consolidado; 

 

 No compartimento Alto Guaió, a ADA abrange extensas áreas não urbanizadas, 

um agrupamento habitacional situado no extremo leste de Mauá e diversas áreas 

de chácara; 

 

 No compartimento médio Guaió a ADA abrange predominantemente áreas de 

produção rural (horticultura e silvicultura), além de outras áreas não-urbanizadas 

sem uso antrópico localizadas em Suzano; 

 

 No compartimento denominado SP-066 a ADA percorre paralelamente à várzea do 

Rio Guaió atingindo áreas não urbanizadas até alcançar a mancha urbana formada 

pela conturbação urbana de Poá e Suzano; 

 

 No compartimento entre a SP-066 e a Rod. Ayrton Senna, a ADA percorre a 

várzea do Rio Tietê, inicialmente pela margem esquerda em Poá e 

Itaquaquecetuba, onde atinge alguns agrupamentos de habitação subnormal; 

 

 Após este trecho, a ADA segue em direção à rodovia Dutra entre áreas não 

urbanizadas e atividades rurais remanescentes situadas no município de 

Itaquaquecetuba. 

 

3 PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS IDENTIFICADOS NO TRECHO 

LESTE 

 

      Os impactos potenciais foram identificados pelo encontro das informações relativas às 

características do empreendimento (geometria, traçado, procedimentos e métodos construtivos 

e procedimentos operacionais) com as informações que caracterizam a região afetada segundo 

os componentes do meio físico, biológico e sócio-econômico ou antrópico. Esse 

procedimento principal, auxiliado por outras técnicas descritas no EIA, permitiu a 

identificação dos seguintes impactos potenciais, a seguir listados, codificados e brevemente 

descritos, organizados segundo o componente ambiental afetado. A Tabela 3 mostra os 

principais impactos gerados durante a execução do empreendimento. 

 

 

 



Tabela 3: Principais impactos ambientais gerados durante a execução do empreendimento 

 

Meio Físico Meio Biótico Meio Antrópico 

Impactos nos terrenos Impactos na vegetação 
Impactos na infraestrutura viária, no 

trafego e transporte 

Impactos nos recursos Hídricos Impactos na fauna Impactos na estrutura urbana 

Impactos na qualidade do ar - 
Impactos na infraestrutura física e 

social 

- - 
Impactos na qualidade de vida da 

população 

- - Impactos nas finanças públicas 

- - 
Impactos no patrimônio arqueológico e 

cultural 

Fonte: Relatório de Impacto Ambiental - Trecho Leste (2009).  

 

3.1  Principais impactos ambientais gerados durante o processo de execução do 

empreendimento 

 

       Os principais impactos observados durante a execução do empreendimento estão 

relacionados ao meio físico, principalmente impactos nos terrenos, como assoreamentos 

decorrente à grande movimentação de terra para execução de serviços de terraplenagem. Em 

períodos de grande precipitações, era notável o aumento dos processos erosivos instalados nos 

corpos dos taludes, e, por falta de instalações de sistemas provisórios de drenagem para 

disciplinamento e contenção de solo, foi possível observar uma elevada carga de solo sendo 

carreada para áreas a jusante, muitas vezes em áreas ambientais sensíveis, com dificuldade 

para limpeza e remoção dos matérias carreados, promovendo sufocamento da vegetação 

rasteira, damos à indivíduos arbóreos, danos há estruturas existentes, danos a comunidade 

lindeira, alteração nos corpos d’água e mortandade da fauna aquática, entre outras. As Figuras 

2, 3, 4, 5 e 6 demonstram, por meio de registros fotográficos, alguns pontos que sofreram 

impactos significativos decorrentes ao assoreamento no trecho Leste do Rodoanel Mário 

Covas. 

Figura 2: Instalações de processos erosivos ao longo do talude 

 

 
Fonte: O Autor (2013). 

 

       Na imagem acima podemos observar o grande volume de solo exposto proveniente a 

execução de serviços de terraplenagem. Por conta da grande quantidade de precipitações que 

ocorrem durante todo o verão, foi observado o aumento de instalações de processos erosivos e 

consequente carreamento de solo para áreas a jusante, dentro e fora da faixa de domínio. 



 

Figura 3: Danos à vegetação decorrente ao carreamento de solo para fora da faixa de 

domínio. 

 

 
Fonte: O Autor (2013). 

 

       Nesta imagem é possível observar a grande quantidade de solo carreado para áreas fora 

da faixa de domínio das obras promovendo danos severos a vegetação remanescente. 

 

Figura 4: Danos irreversíveis a fauna aquática decorrente ao carreamento de solo para a 

lagoa.  

 

 
Fonte: O Autor (2013). 

 

       Na imagem acima é possível observar a grande quantidade de solo carreado para áreas 

fora da faixa de domínio das obras promovendo danos irreversíveis a lagoa, desde alteração 

da qualidade da água até mortandade da fauna aquática, estando em desacordo com a lei de 

crimes ambientais 9605/98. 

 

Figura 5: Obstrução da nascente proveniente do carreamento de solo para fora da faixa de 

domínio. 

 



 
Fonte: O Autor (2013). 

 

       Nesta imagem foi possível verificar processos erosivos instalados no talude promovendo 

o carreamento de solo para a nascente localizado fora da faixa de intervenção das obras. 

Alteração da qualidade das águas de uma nascente também está em desacordo com a lei de 

crimes ambientais. 

 

Figura 6: Processos erosivos interferindo em propriedades particulares. 

 

 
Fonte: O Autor (2013). 

 

       Nesta imagem foi possível verificar o assoreamento de corpos d’água localizadas dentro 

de propriedade particular e fora da faixa de domínio das obras, intensificando o impacto 

negativo que obras de grande porte proporcionam as comunidades lindeiras. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 

Com esse artigo é possível concluir que mesmo todas as ações preventivas e mitigadoras 

relacionadas em estudo com o intuito de reduzir os impactos ambientais durante a fase 

executiva do projeto ainda é possível observar uma grande falha na metodologia de execução 

do empreendimento, contendo procedimentos que não são eficazes para controle de processos 

erosivos e assoreamento, trazendo danos irreversíveis ao meio ambiente no entorno das obras, 

além de trazer também danos à propriedades lindeiras que não foram objeto de desapropriação 

e permaneceram as margens da rodovia. Vale salientar que empreendimentos de grande porte 

merecem projetos de dispositivos de controle de grande porte, para suprir grandes ocorrências 

ambientais que poderão surgir durante o processo construtivo, podendo acarretar em multas, 



possíveis embargos que poderão atrasar o desenvolvimento do projeto, além da enfatizarão do 

impacto social negativo que grandes empreendimentos proporcionam. 
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