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APRESENTAÇÃO 

 
 
 
 
 
DOCUMENTA é uma série de cadernos organizada pela secretaria 
executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê –, reunindo a 
produção de suas câmaras técnicas e documentos afins para os 
interessados na gestão dos recursos hídricos. 
 
Este número é dedicado ao Projeto Rodoanel e seus impactos sobre as 
áreas de proteção aos mananciais da Região Metropolitana de São Paulo. 
Resulta do seminário organizado pela Câmara Técnica de Planejamento, 
realizado no dia 05/12/2002 no auditório do Instituto de Engenharia. 
 
Na organização do texto é reproduzida a seqüência expositiva dos 
palestrantes; ao final de cada sessão são anexadas as manifestações do 
público, obtidas por meio de notas taquigráficas. 
 
O caderno é distribuído a todos os membros do Comitê, dos Subcomitês 
e das Câmaras Técnicas, com o objetivo de divulgar a informação e 
subsidiar as discussões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Secretaria Execu iva do Comitê t
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• SESSÃO 1 
Visão Geral do Projeto 

 
Júlio Cerqueira César Neto  
Dando início ao "Seminário Rodoanel e Mananciais", quero lembrar aos 
companheiros que esse é um evento promovido pelas Câmaras Técnicas do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Para esclarecer àqueles que não 
estão familiarizados com o tema, as Câmaras Técnicas constituem suporte 
técnico, na medida em que analisam e discutem os assuntos de interesse para 
o Comitê, antes que sejam discutidos pelo plenário. Essa estrutura técnica 
procura reunir elementos técnicos que possam elucidar as decisões do 
colegiado. Elas são organizadas de forma tripartite: 1/3 dos participantes do 
Estado, 1/3 das Prefeituras e 1/3 da Sociedade Civil, da mesma forma que a 
composição do Comitê, que é constituído por 16 Prefeitos, 16 Instituições do 
Estado, 16 Instituições da Sociedade Civil. Os pareceres das Câmaras Técnicas 
são então levados à plenária, que tomará a decisão final. Dessa forma, o 
presente Seminário é oportunidade de discussão sobre o Rodoanel, 
especialmente com relação aos mananciais e objetiva orientar a futura 
deliberação do CBH-AT, na próxima reunião que já está marcada para o dia 12 
de dezembro. Bem, para compor a mesa, convido o Gerôncio Rocha, da 
Secretaria Executiva do Comitê; o Engenheiro Sérgio Luiz Pereira, Presidente 
da Dersa; Luiz Célio Bottura, Engenheiro do Instituto de Engenharia; Sânia 
Baptista, Superintendente de Planejamento na CET e Luiz Carlos Costa, 
Professor Urbanista da FAU-USP. Farei parte da mesa, pois fui escalado para 
coordenar essa sessão. Sou representante do Instituto de Engenharia no 
Comitê da Bacia do Alto Tietê e Presidente da Agência da Bacia do Alto Tietê. A 
Agência ainda não foi criada, mas está prestes a ser criada. Bem, então quero 
salientar que a programação do Seminário previa a presença do Prof. Dr. 
Ricardo Toledo e Silva, da FAU-USP, que foi um dos elementos importantes na 
elaboração do Plano da Bacia. Mas, por problemas pessoais, ele não pode 
comparecer para fazer a sua exposição. Convidamos então para discutir esse 
tema o Prof. Dr. Luiz Carlos Costa, não menos notável e nosso companheiro de 
muitos anos. Como vocês devem ter verificado, a programação previu na parte 
da manhã quatro exposições a serem feitas por personalidades de elevada 
competência e responsabilidade em relação aos assuntos em questão. Em 
seguida, ainda na parte da manhã, abriremos inscrições para complementação 
dessas informações, por outros técnicos presentes no auditório. Na parte da 
tarde, os Subcomitês da Bacia apresentarão suas decisões e pareceres sobre o 
Rodoanel, para somar às informações fornecidas pela Dersa e demais 
palestrantes do período da manhã. Após o seminário, a Câmara Técnica de 
Planejamento fará a síntese desse evento, para preparar uma exposição para o 
Comitê. Esse seminário está sendo gravado e será publicada uma Documenta, 
com todos os assuntos aqui tratados e debatidos, como já aconteceu em outros 
eventos, de drenagem, de políticas urbanas etc. Os quatro expositores da 
manhã, terão 20 minutos cada um para permitir o debate com o plenário aqui 
presente. Estamos certos de que a sociedade precisa ser suficientemente 
informada para que possa se pronunciar a respeito. Dando início às 
apresentações passo a palavra ao companheiro Sérgio Luiz do Santos Pereira, 
Presidente da Dersa.  
 
Sérgio Luiz G. Pereira  
Bom dia senhoras e senhores, tenho muito prazer em estar aqui. Nessa 
apresentação pretendo mostrar o que já foi conseguido com o trecho Oeste do 
Rodoanel, o que se espera do trecho Sul, que é o próximo a ser construído e 
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também esclarecimentos sobre os demais trechos. Então, por que o Rodoanel? 
É uma obra com uma relação custo-benefício social altamente vantajosa, com 
benefícios anuais estimados em 1,2 bilhões, incorporando os benefícios 
ambientais, as economias de tempo e custo operacional e o aspecto social. O 
Rodoanel é uma obra para o Brasil, não é uma obra para São Paulo, não é uma 
obra exclusivamente para a região metropolitana, é muito mais. O Rodoanel, 
todos vocês sabem, está incluso no Avança Brasil e o Governo Federal é um 
dos financiadores do programa e o volume de recursos que nós conseguimos 
para o trecho Oeste, demonstra o interesse do Governo Federal. Por quê? 
Porque reconhece que resolvendo o problema de passagem pela região 
metropolitana, o resultado será positivo não só para São Paulo, para a região 
metropolitana, mas também praticamente para todo o Brasil e isso faz parte 
inclusive da vontade do nosso novo Presidente. Em conversa do Governador 
Alckimin com o Presidente Lula, o interesse do Governo Federal foi reafirmado. 
O Presidente Lula falou que o novo trecho, o trecho Sul, terá o apoio do 
Governo Federal. 
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RODOANEL 
EMPRENDIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

AMBIENTAL 

SOCIALECONÔMICA 

 dos grandes entraves de São Paulo é o Porto de Santos, então há um 
vimento nacional para viabilizá-lo, para que seja a porta de exportação do 
sil. Apesar de ele já cumprir esse papel, é preciso reduzir o seu custo e o 

doanel vai contribuir nesse sentido. Com a nova pista da Imigrantes, o Porto 
 Santos vai poder receber a nova produção do Brasil Central que virá pelas 
ovias e ferrovias. No âmbito local, podemos ver claramente que os 
nicípios serão beneficiados, como já vimos que os municípios de Cotia, 
bu, Carapicuíba, Osasco, Santana de Parnaíba e Barueri foram, pelo trecho 
ste. Eles tiveram desenvolvimento, nesses últimos dois anos, superior à 
ioria dos municípios paulistas, por quê ? Porque diante da expectativa de 
strução do Rodoanel, os investimentos nesses municípios foram ampliados, 

am gerados novos empregos, a pequena empresa começou a se 
senvolver e há uma nítida modificação na paisagem desses municípios. 
rapicuíba é um exemplo disso, ao longo das marginais do Rodoanel ocorreu 
esenvolvimento da pequena empresa. A padaria ampliou-se, o borracheiro 
prou a sua borracharia, nasceu uma nova imobiliária e assim por diante. 

tão, hoje aquela região, que é uma região degradada por conta dos depósitos 
 caçambas de lixo de São Paulo, hoje é um local onde a população de 
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Carapicuíba vai ao Parque, porque o Rodoanel possibilitou a criação do Parque 
dos Paturis junto com a Prefeitura, e onde está a aldeia de Carapicuíba, outro 
Parque que estamos comprando no Embu. Há uma modificação completa no 
ambiente, foram tiradas sete favelas do caminho do Rodoanel, fizemos 
assentamentos que foram elogiados pelo Banco Interamericano de 
Reconstrução e Desenvolvimento. Se o modelo da Dersa fosse seguido por 
outras entidades habitacionais, o problema habitacional estaria resolvido de 
forma muito mais simples, então essa inserção local é profunda.  
Bem, os senhores estarão fazendo um investimento com grande retorno. É só 
perguntar para os Prefeitos, para os Vereadores de Carapicuíba, Osasco e 
Embu, para os prefeitos da região Oeste. É claro que um ou outro vai dizer não. 
Mas o balanço, o resultado final é amplamente positivo. Então o Rodoanel, não 
é algo que caiu do céu. Em 1998 o Secretário encomendou uma pesquisa e 
começou a desenvolver o Plano de Desenvolvimento de Transportes, não só 
rodoviário, mas de ferrovias, rodovias, hidrovias, aerovias e aí o Rodoanel se 
incluiu no Plano onde se vê a inclusão do Ferroanel, a inclusão dos terminais de 
carga, incentivo à hidrovia. Foi identificado um quadrilátero de desenvolvimento 
do Estado de São Paulo, formado por São José dos Campos, Campinas, 
Sorocaba e Santos, essa é uma região crítica, que é uma região de grande 
desenvolvimento e se não tomarmos cuidado, se não promovermos o 
desenvolvimento, o desgargalamento dessa região, haverá um apagão dos 
transportes, essa é a palavra certa, um apagão dos transportes e é a pura 
verdade. Bem, o Ceasa vai sair do centro de São Paulo para ficar entre a Régis 
e a Raposo. Há um outro projeto de terminal de carga, entre a Castelo e a 
Anhanguera, imenso de quase 2 milhões m². Isso tudo fechado, só se comunica 
com o Rodoanel, isso na verdade é uma cidade, mas não se permite acesso ao 
Rodoanel. A função do Rodoanel no Oeste e no Sul, por exemplo, serve, em 
grande parte para segurar a degradação ambiental que existe pela pobreza, as 
invasões de áreas públicas, de áreas particulares, desordenadas, sem infra-
estrutura. Encontramos no caminho do Rodoanel Oeste, uma região 
extremamente degradada, que corta a divisa, era um local de enchentes, aquela 
divisa passa ao lado da COHAB, aonde vivem mais de 150 mil pessoas. No 
loteamento da COHAB havia enchentes de 1 m de altura de água, hoje não há 
mais. Há dois anos que não há mais porque o Rodoanel implantou alí dois 
piscinões, canalizou o córrego, 4 mil m de canalização, fez 4 mil metros de 
galerias, fez canalização de córrego ao ar livre - mais de 600m. Enfim, no 
mesmo córrego que passava ali embaixo, uma pobreza terrível, hoje tem lá três 
conjuntos habitacionais, um está pronto, foram praticamente 600 unidades, os 
outros dois estão no mínimo 50% terminados e o outro 10%. Eessa intervenção 
social dá noções de higiene, por incrível que pareça, noções de comportamento 
social, noções de segurança. Tudo isso foi feito com visitas às escolas ou 
trazendo a garotada para o Cirquinho do Rodoanel. 
Então esse trabalho proporcionou uma grande recompensa. Não é que onde 
passa o Rodoanel, ele vá resolver tudo, ele não é a panacéia. O que é o Metrô? 
O que é o desenvolvimento das rodovias, pela sociedade? Não é uma coisa 
hermética, não é uma coisa que foi feita a quatro paredes, são discutidos com 
representantes da sociedade. Isso aqui são alguns dados. Se for avaliar o 
Rodoanel sob o aspecto de tirar veículo da Marginal, pode tirar o cavalinho da 
chuva porque não é esse o objetivo do Rodoanel. Ele é muito mais que uma 
obra de arte, o que nós fizemos em saneamento, o que nós fizemos em 
educação, o que nós fizemos em habitação, o que nós fizemos em 
desenvolvimento econômico! O Rodoanel tem um mês, esse trecho 
Raposo/Castelo, tem 1 mês, 1 mês e 10 dias no máximo de operação, as 
pessoas ainda estão aprendendo os caminhos, só para dizer para vocês, 
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começaram agora as linhas interestaduais, essa região de Campinas, Jundiaí, 
Campinas e Americana, a Grande Campinas, é uma região que mais cresce no 
estado, muito bem, em São Paulo, vem pela Bandeirantes, entra no Rodoanel e 
já sai na Régis, pelo menos 1 hora ele ganha.  
Taboão da Serra é outra cidade. Quem ia a Taboão antes do Rodoanel 
enfrentava aqueles congestionamentos monumentais, nas segundas-feiras, 
quando nós íamos visitar a obra às 7 horas da manhã, tinha fila de mais de 
3km, vindo do interior para a capital e hoje não tem mais. Pessoas que moram 
lá em Embu, Itapecerica, em outras cidades ali, e esse pessoal que mora em 
Taboão, chegam na cidade hoje de ônibus. Então toda essa modificação no 
trânsito não acabou ainda de ocorrer, porque as pessoas ainda não sabem os 
pontos, mas aos poucos vão descobrindo os caminhos. Temos certeza absoluta 
de que os benefícios do Rodoanel justificam plenamente o esforço do Governo 
Federal.  
 
 

SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 
 
1. diminuição do “custo Brasil”, encurtando distâncias, 

diminuindo consumo de combustível e reduzindo o tempo 
das viagens 

2. é um empreendimento rodoviário que privilegiará o tráfego 
de carga, proporcionando a integração inter e intramodal 

3. sua implantação é apoiada pela reestruturação 
hierarquizada do sistema viário regional e dos transportes 
públicos metropolitanos 

4. promoverá articulação institucional ligando os municípios 
da RMSP estabelecendo diretrizes de uso e ocupação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
1. execução de obras permanentes (“piscinões”) para 

condução das cheias do córrego Carapicuíba atenuando 
enchentes nos municípios de Osasco e Carapicuíba; 

2. aproveitamento de materiais de descarte da obra e 
aproveitamento de áreas já degradadas para bota-foras ou 
áreas de empréstimos 

3. implantação de barreiras de proteção à fauna e barreiras 
corta-fogo em locais estratégicos 

4. implantação de unidade de conservação ambiental nas 
nascentes do córrego Carapicuíba 

5. recuperação ambiental do Parque Municipal de 
Carapicuíba (Parque dos Paturis) 

6. avaliação dos bens Históricos e Arqueológicos existentes 
na área de influência do Rodoanel, visando promover o 
estudo, valoração e divulgação do patrimônio existente 
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1. divulgação
adjacentes
Foram criad
 Dia do 

160 mil
 Espaço
 Ônibus

2. remoção de
colaboraçã
em especia

3. avaliação d
4. remoção, re

pelo Rodoa
indenizada

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eu queria resumir 
Rodoanel, no trech
crítica e, lamentave
verdade e que nós 
em comunicação, 
terminar, primeiro 
brasileiros. Segund
caríssimo, mas o m
qualquer outra rodo
da mesma classe. É
olha, vocês fizeram
feita em concreto, 
não, foi calculado
orçamento. O orçam
575 milhões. Ela se
e social, em benefíc
essa obra. Vamos f
ser um grande desp
para vocês, a res
chegamos no munic
para os habitantes 
agora inaugura lá e
se não tivesse o Ro
tivemos como objet
que com ajuda da c
que no Oeste e ago
ter mais gente ajuda
 
Júlio 
Eu queria agradece
em seguida, à expo
 
Sânia Baptista 
Bom, eu queria com
Comitê de Bacia e 
SUSTENTABILIDADE SOCIAL 
 dos planos de obras à população dos bairros 
 e criação de processo educativo 
os três projetos de ação social: 
Rodoanel que já atendeu 150 escolas, num universo de
 alunos  
 do Rodoanel - Raposo Tavares 
 Biblioteca 
 favelas (Vila do Porto e das Margaridas) e 

o na recuperação ambiental da lagoa de Carapicuíba, 
l, o “lixão” de Carapicuíba; 
os bens Históricos e Arqueológicos  
assentamentos e indenizações às famílias afetadas 
nel: estão sendo reassentadas 1.030 famílias e 
s pela DERSA mais de 1.220 outras famílias. 
aqui algumas coisas que nós precisamos falar sobre o 
o Oeste, porque o Rodoanel infelizmente virou uma obra 
lmente, muita coisa se falou que não é a pura expressão da 
nem sempre conseguimos rebater, não somos especialistas 
nós somos ruins prá caramba em comunicação. Para 
o Rodoanel é o maior do Brasil e ele é para todos os 
o é uma obra barata, tem gente que diz, ah, o Rodoanel é 
² construído do Rodoanel é muito barato, mais barato que 
via em construção, mais barato que qualquer outra rodovia 
 uma obra bem feita e vários caminhoneiros param e dizem: 
 uma obra para os caminhões. 60% da obra era para ser 
tomamos essa decisão não porque é bonito ser concreto, 
 que era mais econômico. A obra foi feita dentro do 
ento, da obra bruta só, era de 600 milhões, nós fizemos por 

mpre se orientou pelo custo/benefício, no âmbito econômico 
io social. Para nós da Dersa, não nos arriscamos para fazer 
azer o que o Brasil precisa e porque parar a obra agora vai 
erdício. Temos uma profunda inserção social, como já falei 
peito de como nós tratamos a comunidade, como nós 
ípio, no sentido de promover um salto de qualidade de vida 
da região e é isso que vai acontecer, cada dia mais. Dia 2 
m Carapicuíba o maior heliporto do mundo, não existiria isso 
doanel, é uma obra com recorde de engenharia, nós sempre 
ivo o ganho ambiental e nós não temos dúvida nenhuma de 
omunidade, nós podemos fazer no Sul, muito melhor que do 
ra com o benefício do Oeste, nós podemos ter mais sócios, 
ndo e menos gente atrapalhando, muito obrigado. 

r a exposição do companheiro Sérgio Luiz Pereira e passar, 
sição da companheira Sânia Baptista, da CET. 

eçar agradecendo o convite do Instituto de Engenharia e do 
falar da satisfação de estar aqui no Instituto, fazendo uma 
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exposição sobre um tema do qual sou antiga entusiasta. Hoje estou na 
Prefeitura de São Paulo, mas ainda sou funcionária do Governo do Estado e 
acompanho a discussão do Rodoanel desde 1995. Fico satisfeita em ouvir o 
final da exposição do Presidente da Dersa, quando ele diz que vai cumprir os 
compromissos assumidos no dia de hoje com o Comitê, aqui no Instituto de 
Engenharia. Eu queria discutir essa questão, do ponto de vista da importância 
da obra, pois todos conhecem a sua necessidade. 
O sistema viário de São Paulo necessita dessa integração das estradas, que é 
um desejo antigo. Há estudos antiqüíssimos sobre anéis em São Paulo. Todos 
aqui conhecem a deficiência de ligações Leste e Oeste, na região Norte e a 
deficiência de ligações Norte e Sul na região Leste. Agora quero pedir 
desculpas, porque vou apresentar um material um pouco antigo, mas de 
qualquer maneira ele é útil. Gostaria de mostrar alguns dados sobre a falta de 
vias circulantes de caminhões em São Paulo. Há problemas nesse aspecto e o 
Rodoanel é muito importante mas ele não basta, é preciso ir além. São 200 mil 
caminhões que circulam diariamente em São Paulo, sendo que de passagem 
são apenas 15 mil e a intenção do Rodoanel é retirar esses 15 mil caminhões. 
Isso pode parecer pouco, mas em vários momentos tem um significado grande, 
porque a retirada desses caminhões de vias urbanas, resgata a sua função 
urbana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apesar de sabermos que o movimento vai continuar intenso nas vias 
expressas, são outras viagens, outro tipo de viagem. Então, falando dos anéis, 
se olharmos com atenção, só há dois anéis: o minianel em vermelho e o 
metropolitano, e ambos usam as marginais do Tietê e do Pinheiros. A idéia de 
ter um Rodoanel é com a finalidade de articular as 10 rodovias do Estado e isso 
é muito importante. Dessa forma, poderíamos tirar então o tráfego de 
passagem, além disso já na época em que se iniciaram essas discussões, no 
Governo Covas, argumentava-se que o Rodoanel iria gerar uma oportunidade 
de viagens dentro da região metropolitana, sem passar pelo centro. Viagens 
essas que hoje não têm viário para acontecer. Discutíamos com base nas 
estimativas de carregamento da Dersa e hoje pelos dados do Presidente, eu 
percebo que é verdade, quer dizer, que o Rodoanel está se carregando mais do 
que se esperava. Dizíamos, lembro, que os carregamentos da Prefeitura, estou 
vendo o Danilo aqui, dava em alguns trechos quase o dobro da estimativa de 
carregamento do Estado. E isso porque a rede mais fina do município trazia 
carregamento dessas viagens sub-regionais e aquele modelo só levava em 
conta 10 rodovias, não levava em conta as viagens sub-regionais. Foi uma 

F r o t a  C i r c u l a n t e  d e  C a m i n h õ e s  – M é d i a  D i á r i a

• N o  M u n i c í p i o  =  2 0 0  m i l

• N o  M i n i - a n e l  =  1 2 0  m i l

• O r i g e m  /  D e s t i n o  F o r a  d e  S ã o  P a u l o  =  8 0  m i l

• D e  P a s s a g e m  =  1 5  m i l
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discussão que tivemos em 97, eu acho, a respeito da faixa para estudar o 
traçado do Rodoanel e falávamos que tínhamos que estudar o Rodoanel na 
faixa entre 20km e 40km no sentido centro e várias alternativas foram 
estudadas. Mas qual é a idéia de discutir então o traçado na cidade ? O 
Rodoanel é muito importante, queremos o Rodoanel, mas queremos discutir o 
seu traçado, na sua forma de construir. Sei que há algumas questões a 
levantar, quando o Presidente da Dersa fala do Rodoanel como uma obra 
social, eu acho que ele tem que tomar cuidado. Primeiro, porque é uma obra 
viária importante mas não vai resolver o problema da pobreza. Ela não dá conta 
disso, serão necessárias outras ações. E voltando à questão viária, o Rodoanel 
sozinho também não basta, é necessário criar um sistema viário que dê conta 
da transição entre as rodovias e as vias urbanas. O Rodoanel vai articular 10 
rodovias, perfeito. Agora é preciso discutir uma política de acesso ao Rodoanel: 
onde pode ter acesso, onde não pode. Essas vias que darão acesso ao 
Rodoanel são vias que têm importância, que terão que, vamos dizer assim, 
fazer parte de um sistema viário intermediário entre o anel e as vias urbanas e 
aí queremos discutir isso também. Na realidade o Rodoanel é uma obra que 
complementa o que o Estado e a União fizeram nas cidades. Voltando ao 
exemplo que o próprio Presidente deu lá da Rua Alvarenga, havia duas grandes 
rodovias que caíam numa pequena e estreita via municipal e isso sempre foi 
uma prática dos outros líderes de governo: os municípios que resolvam. Outro 
exemplo que costumo dar é o da zona Oeste: vocês entram na Castelo, pegam 
um engarrafamento meio rápido e pegam a Autonomistas. Quem cuida da 
Autonomista, tem alguém de Osasco aqui? É o Município de Osasco que deve 
dar conta de sua via municipal com sinalização etc e que não dá, e tem que 
suportar aquele impacto sem estar preparado para isso. Então essa idéia já se 
discute muito no Governo do Estado há alguns anos e podemos resgatar essa 
discussão, sobre a necessidade de um sistema viário de interesse 
metropolitano regional, que faça essas ligações, que seja sistema viário de 
transição entre as rodovias e o sistema viário urbano dos municípios. 
Agora tem uma outra diferença, temos que tratar o Rodoanel diferente do que 
sempre tratamos as rodovias feitas em áreas fora da cidade. Ele pode de fato 
estimular o crescimento de algumas regiões onde haja interesse, por outro lado, 
nas áreas onde não se deseja induzir o desenvolvimento, o Rodoanel deve ser 
bloqueado, cercado de parques e tudo isso significa investimentos que são 
partes da própria obra. Ou seja, a obra só existe, só fica em pé, se essas ações 
acontecerem e se essa discussão miúda, por exemplo, sobre a localização do 
acesso, como deve ser feito e onde haverá sistema de Marginais, for feita com 
os municípios, com a comunidade, com a participação do corpo técnico das 
regiões e isso é fundamental, senão o Rodoanel acaba não se sustentando. 
Outra coisa que  sempre discutimos e acho que os técnicos da Dersa também 
sabem é a necessidade de uma política de, vamos dizer assim, garantir o uso 
do Rodoanel corretamente. Houve um tempo em que se falava de pedágio no 
Rodoanel e o governador Mario Covas disse que não haveria pedágio, mas 
passa o tempo, as pessoas morrem e tenho receio que essa proposta volte. 
Entendo que deve haver estímulo para usar o Rodoanel e não desestímulo. 
Então sempre dissemos que o Rodoanel deveria ser mantido por uma Câmara 
de Compensação dos Pedágios das 10 rodovias. Além disso, quem saísse do 
Rodoanel para pegar outras estradas deveria ter desconto no outro pedágio, por 
ter vindo do Rodoanel. 
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Agora sobre o trecho Norte talvez possamos passar meio rápido. Eu estava 
dando um detalhe aqui das três alternativas que existiam sobre o trecho Norte: 
esta em preto é uma alternativa que vem do interior, em várias malhas urbanas 
e a alternativa que saiu depois, num momento, no fim de 2000, era próxima 
dessa preta, que passava nos túneis. A alternativa que está aí em azul, é a 
alternativa que a Dersa recomendou no EIA-RIMA, que foi para a Secretaria de 
Meio Ambiente e a terceira foi descartada. Uma preocupação muito grande com 
esse traçado em azul é que ele passa próximo da captação do Sistema 
Cantareira, que abastece mais de 50% da população da região metropolitana 
de São Paulo. Esse sistema produz 33 m3/s, se não estou enganada. Essa 
represa aparece aí pequenininha, mas ela recebe água de uma bacia imensa, 
de várias outras barragens. A água é trazida até aí, ela é captada para depois 
ser tratada, aliás o Município de Mairiporã capta direto e todo o sistema 
Cantareira é captado aí, depois é tratado, e por isso há uma grande 
preocupação.  
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om, de qualquer forma eu queria entender algumas coisas, porque se vocês 
embram da administração anterior, esse traçado ele é muito mais perto da 

arginal, dá para ver o rio Tietê, mas ainda ele podia prevêr, aliás ele previa 
ossibilidade de um acesso multidirecional. 
u queria colocar alguns exemplos rapidamente para defender algumas teses. 
rimeiro, o Rodoanel, na minha opinião, na nossa opinião como representantes 
a Prefeitura, para funcionar, ele tem que existir inteiro. Desde o tempo em que 
u estava no Governo do Estado, discutíamos na Secretaria do Meio Ambiente 
o Estado, a necessidade de avaliar o EIA-RIMA total do Rodoanel, e não 
artes. E que fomos contra naquela época da decisão de fazer o trecho Oeste, 
ue se chamava ligação do sistema Anhanguera/Bandeirantes com a Régis 
ittencourt. Dizíamos que precisava estudar tudo, com cronograma da obra 
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toda, e detalhamento do que fazer a cada etapa que fosse ser implantada e de 
como isso aconteceria. 
Bom, então nós estamos hoje aí numa velocidade com trecho Oeste inteiro, 
completo, que pouco muda da situação sem o Rodoanel e estamos mostrando 
que para ter alguma melhoria precisamos do Rodoanel todo. E principalmente 
no caso do município de São Paulo, precisamos do trecho Norte. Aqui estão só 
as vias daquele contorno do Mirante, certo, as Marginais, e mostramos de novo 
que só o Rodoanel completo é que pode melhorar esta velocidade. Mas o 
Rodoanel completo num traçado onde o trecho Norte seja perto da Marginal. 
Com o trecho Norte longe da Marginal, que é a ultima coluna aí, vejam que a 
velocidade melhora, mas não melhora tanto assim. A Marginal Pinheiros 
obviamente já melhora muito com o trecho Oeste completo e a Marginal Tietê 
piora. 
Como eu não tenho a contagem agora, esse é um dado de simulação, mas 
tenho conversado muito com o gerente da GET 6, que é quem opera as 
marginais e ele diz que regularmente existe a discussão: o pessoal da Autoban 
telefona para ele, pede para ele reservar uma faixa da Marginal, porque o 
congestionamento da Bandeirantes vai do Rodoanel até a Marginal. Já 
discutíamos isso, que ao implantar por trecho era necessário avaliar como cada 
trecho vai suportar cada etapa da inauguração. Eu estou falando do 
engarrafamento que acontece na Bandeirantes. A Raimundo Pereira está lá, 
grande. Eu queria fazer um pedido ao presidente da Dersa. Nós tivemos um 
acordo com a Dersa e o compromisso de melhorias na Raimundo Pereira, que 
até agora não aconteceram. Quero reiterar o pedido daquele alargamento do 
trecho, a sinalização e várias coisas que já foram até acordadas e estamos 
aguardando. Esperamos que sejam realizados logo. 
Acho que, por esse exemplo, é preciso discutir o resto do Rodoanel e que todos 
os impactos da obra precisam ser mitigados e que às vezes pelo fato da obra 
ser implantada por etapas você tem impactos diferentes em alguns momentos 
que também precisam ser considerados. 
Aqui, mostra aquilo que eu falei. Essa é a simulação do EMME2 e, embora 
esteja difícil de enxergar, dá prá ver o que falava. O trecho Oeste de fato 
melhorou e muito a Marginal Pinheiros até o trechinho da Marginal Tietê perto 
do Cebolão, mas ele piora a Marginal do Tietê. Coisa que só vai melhorar 
quando houver o trecho Norte. Por quê? Volta aquela ilustração que eu dizia, 
que há hoje dois anéis e esses dois anéis usam as Marginais. Se for feito o 
terceiro anel, enquanto não se fizer o trecho Norte, a Marginal Tietê será o 
trecho Norte do Rodoanel. É o que está acontecendo hoje. As pessoas 
perguntam como é que aumentou o tráfego na Marginal Tietê? Aumentou 
porque o tráfego que vinha de Sudoeste que era diluído na região em busca de 
outras estradas, à Leste ou à Norte, hoje segue pelo Rodoanel por ser de fato 
muito melhor, escolhem a Bandeirantes que é a melhor via que tem lá. Poucos 
escolhem a Raimundo, mas mesmo assim como a Raimundo é muito pequena 
e muito sinuosa ela tem problemas por conta do Rodoanel. A Autoban então 
liga para o gerente da Jet 6 pedindo para liberar uma pista da Marginal, porque 
a Bandeirantes está parada desde o Rodoanel. 
Então se o trecho Norte for feito com o traçado proposto no EIA-RIMA isso vai 
continuar acontecendo. A volta é muito grande e o usuário vai continuar usando 
a Marginal Tietê e ela será o elo Norte do Rodoanel. Isso eu vou mostrar mais a 
frente. 
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Aqui a simulação da situação prevista pelo governo do estado de que a próxima 
etapa seria o trecho Sul até o acesso do ABC cruzando o sistema 
Anchieta/Imigrantes. Aqui há duas alternativas de acesso. Nós estamos 
simulando uma situação que só tem acesso no sistema Anchieta/Imigrantes no 
ABC, na realidade em Mauá, pela João 23, e uma situação que é aqui com a 
Teotônio. Pode-se ver que melhora algumas vias internas. Por quê? Porque 
começa a ter alguma inversão de fluxo. Por incrível que pareça melhora um 
pouco até a Marginal Tietê se tivesse acesso. Essa é uma discussão 
importante, principalmente numa platéia tão seleta como essa do Comitê de 
Bacias. Por isso trouxe essa discussão aqui, porque aqui é o lugar para discutir 
isso. A proposta era, na época, de estudar uma melhoria da Teotônio só até o 
Rodoanel criando acessos que privilegiassem só o movimento que viesse de 
dentro do Rodoanel, cercado por um imenso parque a Sul do Rodoanel. 
Aqui então mostro, apesar do desenho estar sempre perto da Marginal por uma 
questão de dificuldade nossa de desenhar o link, essa situação seria com o 
traçado de hoje. Eu vou mostrar qual seria a situação com o traçado mais perto. 
É essa aqui. Essa é uma observação que queríamos fazer, pois afastar muito o 
Rodoanel faz com que menos veículos usem o Rodoanel e voltem para as vias 
urbanas. Repetindo, em primeiro lugar, para o Rodoanel funcionar ele tem que 
estar inteiro, porque senão ele só vai transferir o trânsito de um lugar para outro. 
O trânsito retirado da Politécnica e da Alvarenga estamos jogando lá para 
Noroeste. Segundo lugar, há necessidade de discutir uma política de 
investimentos complementares ao Rodoanel tanto na logística de cargas quanto 
no sistema viário de interesse metropolitano e principalmente a política de 
acessos e de sistema viário, onde deve ter e onde não deve ter. Eu quero fazer 
uma proposta antes de encerrar, para o Instituto e para o Comitê. Na nossa 
opinião, como o Rodoanel é uma rodovia urbana, diferentemente de outras 
rodovias, passa dentro das cidades, sugiro que exista um acompanhamento dos 
municípios não só para discussão e definição final do projeto, mas também na 
época da execução da obra. Por quê? Porque muitas vezes temos dificuldades 
porque o projeto é muito bom, muito legal, mas na implantação ele apresenta 
dificuldades, que têm que ser resolvidas e que às vezes precisam de decisões 
que não podem ser unilaterais do governo do estado ou do empreendedor. Que 
precisariam de outras cabeças para isso. Então a nossa sugestão é que sejam 
criadas comissões que acompanhem não só o projeto mas também a sua 
execução, ou seja, desde o EIA-RIMA, das definições gerais do projeto até virar 
um projeto executivo. É necessário um tipo de acompanhamento e depois na 
obra talvez outro tipo de acompanhamento. Mas que os municípios e os órgãos 
ambientais possam acompanhar, participando desse gerenciamento, vamos 
dizer assim, ambiental, dessas etapas de implantação do empreendimento. 

 
Júlio Cerqueira César Neto 
Queria agradecer a Sânia pela brilhante exposição e passo a palavra ao 
próximo expositor, o engenheiro Luiz Célio Bottura. 
 

Luiz Célio Bottura 
Bom dia! Quero primeiro agradecer ao pessoal do Comitê por ter me convidado. 
Essa exposição é pessoal, não é do Instituto de Engenharia. E por outro lado eu 
poderia ir embora agora, porque a Sânia já falou tudo. 80% do que ela falou eu 
assino embaixo. Eu também poderia ir embora agora, porque o presidente da 
Dersa foi embora. Então não sei para quem a gente vai falar. Reconheço 
algumas pessoas da Dersa aqui, alguns amigos. Meus respeitos a todos os 
funcionários da Dersa e a todos vocês, mas é lamentável que o presidente não 
esteja. O governo do estado não está representado. Não vou falar nenhuma 
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novidade. Tudo que vou falar na essência está em um livro que seria publicado 
em 96, que representa os meus trabalhos anteriores. Falo de Rodoanel mais ou 
menos de 1970/1972, mas conheci isso nos anos 60 quando era técnico do 
Departamento de Água e Esgoto e conheci os primeiros estudos da década de 
30/40. Diria ao presidente da Dersa, que o histórico que ele falou é muito 
simplório. 
A minha postura crítica é porque não concordo com as colocações que está 
fazendo e tenho sugestões. Na realidade uma via de contorno metropolitana se 
justifica por algumas razões. Pela oportunidade de organizar o tráfego que 
existe na região periférica e o tráfego que a Sânia mostrou de 15 mil caminhões 
por dia, que não pertence a qualquer endereço da grande São Paulo. Vamos 
frisar bastante esse número. Eu dizia quase 20 mil caminhões, mas a Sânia tem 
dados e na época eu não tinha dados. Recomendei a Dersa alguns estudos e a 
Dersa não quis fazer.  
Esse anel viário tem que ser indutor do desenvolvimento organizado, bem 
regulamentado, e não por acaso. O rodoviário tem a mania de enxergar no 
máximo a faixa de domínio. Os nossos projetistas brasileiros só analisam na 
sua essência de guia a guia. Ninguém analisa o todo. Nós somos especialistas 
em criar degradação. Então eu não acredito que se consiga impedir acessos. 
Porque nós não conseguimos agüentar pressão de ninguém até hoje. A história 
rodoviária de São Paulo, que é a melhor historia rodoviária do Brasil só 
conseguiu fechar a Bandeirantes e em parte. Porque as demais rodovias todas 
foram abertas. Na Bandeirantes foram abertos 7 ou 10 pontos indevidamente. 
Vide os bairros Cotas da Serra do Mar. Como presidente da Dersa eu lutei para 
acabar com aquilo e não pude. Quando no início da Imigrantes só havia dois 
barracões azuis, eu pedia para a Dersa, eu era consultor da Dersa, eu pedia 
que acabassem com aqueles barracões que ali seria alimentação de prostitutas 
para a obra da Imigrantes. Isso aconteceu, mas me disseram que eu estava ali 
para trabalhar na topografia da Imigrantes e não coisas a mais. 
Bom! Nós temos que buscar o desenvolvimento sustentável e não um 
desenvolvimento por acaso. Tem que ser em todos os aspectos. Essa 
informação de que foi estudada só a faixa de domínio, não pode haver 
desenvolvimento sustentável dessa maneira. Desenvolvimento sustentável 
implica um estudo amplo, desenvolvimento urbano, movimentação de pessoas, 
reciclagem etc. O ideal seria um empreendimento autosustentável. Temos uma 
ocupação da região metropolitana muito ruim, e as cidades são remendadas. 
Os viários que foram mexidos, e eu trabalhei em quase todos eles, foram 
remendos. Não teve uma geometria estudada, nem estudo de origem e destino. 
O número de faixas, duas são poucas, quatro é demais, vamos fazer três. Vai 
se reunindo dentro de um alinhamento possível as vias predominantes. Nós não 
tivemos estudo realmente. Intersecções são poucas, a maior parte de níveis 
sem geometria compatível. Nós temos no máximo travessias sobre algumas 
avenidas e não temos um entrelaçamento devido. Essas vias que nós temos aí, 
o tráfego vinculado e não vinculado à grande São Paulo. Nós temos também 
junto com esse tráfego o tráfego municipal local. Nas Marginais 60% das 
viagens são menores que 6 quilômetros. Isso para o estudo é muito 
significativo, porque raramente vocês entram na Marginal para andar 30 
quilômetros. Nós não tínhamos regras para a marginal há 10, 15 anos atrás. A 
Marginal não é tão longa assim. Ela ficou pronta no final dos anos 70 e não 
tinha opção. Nós só temos o planejamento de gaveta, não temos na prática. Os 
nossos planos diretores nunca foram aplicados. O plano diretor da cidade e o 
plano diretor de transporte do Estado de São Paulo, que não é verdadeiro e foi 
inventado em 98. Ele começou na gestão do Franco Montoro e já naquela 
época eram apontadas algumas rodovias que chegavam nas cidades nos seus 
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trechos urbanos muito complexos de tráfego. Então nesses anos não foram 
feitas essas obras previstas e tudo se concentrou na Marginal. Lá tem estádio 
de futebol, lá tem sambódromo, rodoviária, indústrias o que gera conflitos no 
trânsito. Então a Marginal não é culpada, ela foi castigada. No final dos anos 80 
ainda era muito raro congestionamento nas Marginais. Quando fizemos um 
estudo do traçado que a Sânia apresentou, que chama via metropolitana, 
naquela época não precisava fazer mais nada, porque todos os técnicos diziam 
que com o minianel e com o anel metropolitano que estava para acabar estaria 
resolvido todo o trânsito de São Paulo. Sem esquecer que em todas essas 
soluções a alça Norte era a mesma: Marginal do rio Tietê. Aliás, nas Marginais 
correm as águas, corre o lixo, corre o esgoto e correm os carros. E quando 
chove... Aí meu Deus do céu! Todos correm de lá. Na verdade ela não é lugar 
de escoamento, é um lugar de grande congestionamento. Então em 88/89 
ninguém queria aceitar. Eu precisava colecionar congestionamento. Estou 
falando de 10 anos atrás, 15 anos no máximo. As minhas teses são que na 
grande São Paulo em todo o seu volume de carro, 1% do total não tem vínculo 
metropolitano. E defendo uma via de controle, mas não se pode imaginar que 
todo o tráfego da Amazônia, do Mercosul e etc. passa a 3 quilômetros da praça 
da Sé. Claro que tem muito carro que passa pela Índio Tibiriçá lá em Suzano, 
mas são dados que tem que ser levantados. Diz a Dersa no seu site que o 
trecho Leste atrairia 250 mil veículos por dia. Sendo 30 mil caminhões por dia 
assim que o trecho Oeste estivesse aberto. 
Lancei num debate na Câmara outro dia, uma aposta e não tinha ninguém para 
apostar comigo, que, quando abrisse, se desse 30 mil caminhões por semana 
eu podia concordar. Não temos essa frota. É lamentável, mas se tivéssemos 
uma frota dessa o Brasil seria um país mais rico. O site da Dersa no dia 25/10 
diz que o ponto com o maior número de tráfego tinha 45 mil veículos. Tem um 
outro aspecto para considerar, que todos os estudos que eu conheço e fiz, 
naquele trecho Oeste, não tem muita conexão com a metrópole. Então esse 
deslocamento do Rodoanel é realmente um deslocamento local, regional. Não é 
um deslocamento típico de Rodoanel, é aquela filosofia de no brejo onde você 
abrir o dreno, corre a água, abriu um dreno, lá está correndo água. Tem gente 
lá. Dizer que a Raimundo até a Bandeirantes tem um tráfego do Rodoanel, 
dessa categoria de via, é muito complicado. Então aquele trecho é o trecho de 
mais rápido saturamento. Um dos slides na Sânia mostrou aquele gráfico, que é 
o trecho mais largo que tem. Aquele trecho dos estudos anteriores também 
mostrava que ele iria saturar antes. O Rodoanel inicialmente era para passar na 
divisa de Cotia e Carapicuíba, então veio pra cá por muita briga que eu fiz. Não 
tem nenhum estudo de reorganização territorial. Existe um projeto da Dersa de 
1985/1986 que é a ligação Taboão-Ceasa. Foi quando saiu a Politécnica. Esse 
estudo Taboão-Ceasa e um estudo Ceasa-Anhanguera apontam muito mais 
benefícios para a cidade do que o Rodoanel, com menor despesa e com menor 
conseqüência ambiental. Nós temos que entender que para nós cidadãos não 
existe diferença entre um congestionamento estadual, federal ou municipal. 
Para nós não tem diferença e queremos solução. 
Bom! Eu tenho então opções conceituais. O Rodoanel justifica-se como 
empreendimento, não tendo degradação de manancial, não invadindo, não 
sendo transmanancial. Com diretriz que preserve o manancial e reestruture os 
bairros e corrija as ocupações. Uma diretriz para mais de 200 mil viagens por 
dia com e sem vínculo metropolitano. É claro que tem região onde nós não 
queremos desenvolvimento. Na região Norte nós não queremos 
desenvolvimento. 
Nós podemos organizar regiões para ficar assim, ou regiões para ficar assim. 
Boa parte da região que eu proponho na nossa diretriz... Dá pra vocês verem o 

 17



Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê Documenta 7 

 

que é isso? Na realidade essa fotografia aqui, pra quem se assustar é uma 
fotografia que eu peguei em uma revista alemã, mas é do Brasil. Praia de São 
Conrado, Rio de Janeiro. Essa é a favela Dona Marta. Não estou propondo isso, 
estou tentando corrigir isso. O estado deve garantir o VDM mínimo para 
incentivar que a construção seja auto suficiente. Mais metros quadrados e 
direito a construir. Na minha proposta vamos acabar com aquela fotografia que 
eu mostrei. Essa foto, pra quem conhece, parece muito com a região do Jardim 
São Luiz perto do centro empresarial de São Paulo. A região periférica tem 
muito disso, então são regiões degradadas onde, se soubermos fazer uma 
política de desenvolvimento sustentável, organizado e dirigido, iremos criar 
condições para um desenvolvimento com potencial construtivo a ser incluído em 
benefício de quem fizer a obra. Além do mais esse potencial construtivo 
mudando a visão de desapropriação como despesa. Desapropriação pode ser 
receita. Criando outros pólos de desenvolvimento para aumentar o volume de 
viagens na periferia. Essa metodologia foi lançada a primeira vez em uma 
entidade pública numa empresa chamada Dersa no governo Montoro.  
Também podemos melhorar a receita usando uma coisa que está em nossa 
Constituição desde 1974, que não existia nem direito federal, que se chama 
Contribuição de Melhoria. Alphaville e Tamboré valorizaram barbaridade pelas 
pistas novas que o Estado fez e quem ganhou dinheiro foi o Arthur Castilho e o 
pessoal de Alphaville. Poderia com boa parte desse dinheiro pagar as contas 
dos nossos pedágios. Então ele começaria esse empreendimento rodoviário 
com visão urbanística fazendo serviços, restaurando viagens, criando nossa 
condição em uma faixa de 3 ou 4 quilômetros ou mais ao longo do eixo. Isso é 
uma intervenção restauradora, muito comum nos países ricos. É por causa 
disso que eles são ricos. Eles não são ricos à toa, pobre gosta de gastar. 
Depois começaríamos a remanejar os desapropriados. 
De repente surgiu um espaço maior. Eu colocaria nessa via a circulação só com 
pedágio eletrônico. Ninguém entra no Metrô com dinheiro, entram com 
eletrônica. Porque aí poderíamos fazer uma série de outros controles. Tirar o 
pedágio como barreira de circulação, pagar proporcional ao que usa. Usar 
nesse caso mais ou menos o tal do Sem Parar adequado. Iria um pouco mais 
além, propus também no passado, que todas as rodovias do Estado, 
aproveitando esse evento, seriam também eletrônicas para dar uma 
compensação, como a Sânia falou. 
Haveria uma redução no preço da arrecadação da praça de pedágio e essa 
arrecadação em vez de diminuir o usuário, eu aumentaria o benefício do usuário 
aumentando a área conservada e pavimentada mantida pelas concessionárias 
sem operação nas ligações com os municípios e das entradas alimentadoras. O 
Sérgio tem razão quando diz que o problema transcende São Paulo e a grande 
São Paulo. Ele realmente é muito mais abrangente. Daria incentivo a quem 
rodasse  mais de 45 quilômetros na rodovia, privilegiaria com recursos do 
Rodoanel quem viesse da rodovia para o Rodoanel. Não é um simples pedágio, 
é uma política de transporte e desenvolvimento urbano a ser aplicado nas 
grandes cidades da América Latina. 
Agora como proposta usaria uma ampliação e intervenções diárias nos 
caminhos da metrópole. São novas diretrizes onde o Estado e a União devem 
apoiar os municípios e nós não temos identificados os congestionamentos 
estadual, municipal ou federal. Nós queremos solução de nossos governantes. 
A primeira sugestão que dou é transformar a continuação da Água Espraiada 
desde a Marginal do Pinheiros até Imigrantes, iniciando a ligação da Pedro 
Bueno. Pararam duas belas pistas e mais 2 quilômetros, nós ligaríamos a Água 
Espraiada, daria mais uma opções à Av. dos Bandeirantes. Na Bandeirantes eu 
colocaria os veículos pesados e o ônibus rodoviário na faixa junto ao canteiro 
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central, 1 e 2. Proibido pela lei genericamente, salvo bem sinalizada. No Brasil 
não sei porque não se pode ultrapassar pela direita. Isso é uma coisa policial 
talvez. Então eu poria a faixa 1 e 2 para caminhões, pois eles raramente entram 
à direita na Bandeirantes, raramente saem do viário local e são veículos de 
deslocamento mais extenso. Não congestionaria a Água Espraiada de 
caminhões, ficaria com os automóveis e ônibus urbanos. Na Bandeirantes, a 
faixa 1 e 2 ficaria exclusivamente para ônibus rodoviário e caminhões 
invertendo a tradição de hoje e deixando a faixa da direita, a 3 e a 4 para os 
automóveis particulares e em especial aos ônibus urbanos e as conexões de 
entrada e saída. Proibiria o máximo possível de acesso à imóveis na 
Bandeirantes, eliminaria as travessias em níveis levantando a Bandeirantes, 
que em baixo tem um rio, proibindo carga e descarga ao longo da Bandeirantes. 
Procuraria a mesma solução em todo o Anel Viário Metropolitano, inclusive na 
Marginal do Tietê. Essa é uma mudança de conceito operacional do tráfego. 
Quando lancei a primeira vez, acharam que eu estava louco, só que agora tem 
gente estudando a Bandeirantes. Já falei outras vezes, mas agora estou 
insistindo mais no caso do Anel Viário. Apoiaria uma obra pela continuação da 
Marginal Pinheiros perto do Viaduto Transamérica, ponte João Dias, 
atravessaria Pedreira e levaria isso para o município de Diadema. Eu já tentei 
isso, mas foi uma derrota que eu tive. Passaram o tráfego da região 
metropolitana na praça principal de Diadema. Nós fizemos de Diadema um 
grande castigo, porque todo o tráfego pesado passa dentro de Diadema, no seu 
viário principal, basicamente ao lado da catedral. Então saindo ali do pedágio no 
16, passaria para o 17 e o 19. Há soluções porque já estudei isso no passado. 
Estaria chegando com esse tráfego, que estou tirando das Marginais, que já 
levei para Água Espraiada e estou levando para uma outra alternativa mais a 
frente na Imigrantes. No quilômetro 26 da Imigrantes eu faria uma ligação até o 
quilômetro 23 da Anchieta. Do 26 ao 27 faria um trecho do Rodoanel para dar 
conexão com a Papa João 23. Retomaria a Papa João 23 até a Avenida do 
Estado até Capuava fazendo uma ligação interna. Na Papa João 23 eu apoiaria 
um projeto da Prefeitura de São Paulo que liga a continuação da Sul a Jacu 
Pêssego e a ligação norte da Jacu Pêssego até a Airton Senna. Essas soluções 
apontadas de maneira geral eu teria equacionado enquanto se estuda mais 
profundamente o que fazer com o Rodoanel. Teria apoiado uma série de  
ligações metropolitanas onde eu conecto os principais viários a essas ligações. 
O Anel Viário, Anel Viário Metropolitano, Aricanduva e as rodovias. Teria todas 
as condições de chegar a todas as rodovias, Fernão Dias, Dutra, Hélio Schmidt. 
As ligações verdes são as que eu falei, aqui por exemplo é a Hélio Schmidt com 
a Dutra, aqui é a Água Espraiada, Bandeirantes para pegar a região 
metropolitana. Aricanduva que sai lá na Fernão Dias. 
Bom, agora nós entramos na região mais complexa possível da cidade, chama-
se Norte. Muito próximo da Marginal Tietê tem a vertente toda que cai na Tietê 
e ele é fruto de vários espigões e uma ocupação de maneira geral péssima com 
raras exceções. Na rodovia Fernão Dias no quilômetro 81/82 eu faria a ligação 
com a Raimundo ao Sul da serra da Cantareira nos túneis. Soluções mais ao 
norte são desastrosas, poucos veículos, nada a fazer inclusive nessa vertente 
Mairiporã. Essa é uma via de pouquíssimas atividades e com sérios problemas 
ambientais. Só serve para satisfazer o ego de quem se orgulha do 
congestionamento. Tem um ex-prefeito que diz que o congestionamento de São 
Paulo lhe dá muito orgulho. Mas eu colocaria uma placa dizendo que não tem 
solução a Marginal Tietê, pelo orgulho de políticos e pela postura de alguns 
cidadãos que não estão querendo entender a metrópole como um todo. Eu faria 
algumas mudanças institucionais. Faria um aprofundamento em opções viárias 
mais centrais, saindo das regiões de mananciais o máximo possível, pois 
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existem condições como a Sânia já mostrou. Uma política global e não só de 
transporte e trânsito. Nessas regiões novas eu faria uma política de reeducação 
urbana e na região que não é mais manancial como o Vale do (.....) que a água 
não é mais usada e tem mais ou menos 60 km2. É uma região de chacareiros. 
Eu aproveitaria para estimular um novo desenvolvimento, criando empregos, 
criando um Alphavile de classe média com geração de emprego. Teria então 
recursos para financiar empreendimentos. Só mais uma frase:tráfego 
metropolitano para preservar no Sul ir mais para o Norte, para preservar no 
Norte e ir mais para o Sul. Muito obrigado. 

 
Júlio 

Eu gostaria de agradecer a importante exposição do Bottura e dizer pra ele que 
depois ele pode se inscrever para completar as informações no debate. Com 
relação a presença ou não do presidente da Dersa eu concordo com o nosso 
expositor, mas o presidente atendeu o nosso convite com muita simpatia, para 
vir aqui debater conosco e ele trouxe a equipe dele, doutor Gilberto e uma série 
de representantes da Dersa com certa representatividade. Nós convidamos a 
Dersa primeiro para colocar os seus dados sobre a obra. Segundo, por causa 
de representatividade, porque o governo do estado de São Paulo é 
representado pela Dersa. O presidente Sérgio Luiz teve compromissos 
inadiáveis, mas eu considero que o governo do estado ainda está presente para 
continuarmos o debate. Não é porque o presidente não pode ficar que seremos 
prejudicados. Vamos agora para a nossa última exposição, que é do Luiz Carlos 
Costa, encerrando essa primeira parte do seminário. Logo após vamos para o 
debate. Já estão abertas as inscrições ali fora para as pessoas que quiserem se 
pronunciar no debate. 
 

Luiz Carlos Costa 
Graças às exposições supercompletas e claras do Bottura e da Sânia realmente 
eu fico dispensado de falar. Então posso ser mais rápido e direto em alguns 
pontos. Lá na Faculdade de Arquitetura temos uma tradição de tentar entender 
as propostas do poder público na suas conseqüências, no seu significado. 
Então coloco a seguinte questão: como o Rodoanel pode ser feito de forma 
isolada, se ele é um empreendimento tão importante para a cidade e com tantos 
efeitos sociais e ambientais? É realmente um pouco escandaloso, e eu não 
posso deixar de qualificar assim, o fato de que a proposta do Rodoanel está 
fora do plano metropolitano. Porque senão vamos sempre correr atrás de 
análises parciais.  
Além disso, tem o fato de que a obra já está em curso sem que todos os 
problemas tenham sido resolvidos. Devemos refletir sobre o que tudo isso 
significa e como poderia ser diferente. De maneira bem simples, poderíamos 
dizer que essa obra é antológica do ponto de vista do problema de 
planejamento, porque ela está propondo a implantação de uma via que vai ter 
função de multiplicação e distribuição do tráfego regional. Vai ser colocada em 
determinada situação no território metropolitano, que vai ter grande influência 
no desenvolvimento urbano de maneira geral. Então, em primeiro lugar, como 
qualquer grande via, considerando a  raridade de oferta de sistema de 
transporte, ela vai ser um elemento altamente indutor da urbanização. Porque 
ela vai aumentar a acessibilidade e vai, ainda de quebra, trazer modernidade e 
sedução, eu diria, para os vários empreendimentos e usuários que estão 
procurando ficar nas proximidades dessa obra. Então por mais que se diga que 
não é para ter efeitos locais, que não pertence a rede local de vias e nem para 
trânsito local, ela vai ser um elemento significativo e vai induzir a urbanização. 
Isso é uma fatalidade, é uma coisa inerente. Será que esse evento pode ser 
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neutralizado? Eu diria que sim. Não faltam instrumentos técnicos que o próprio 
Estatuto da Cidade permite criar e que devidamente colocados no plano diretor 
municipal e no plano diretor metropolitano, poderão criar novas vertentes 
desejáveis em vez de priorizar as vertentes de urbanização que poderiam ser 
prejudiciais para a coletividade. Agora essa inserção da obra numa proposta 
mais global, incluindo políticas como as de transporte, saneamento, meio 
ambiente e de habitação, é possível naqueles lugares onde não se quer criar 
efeitos indutores de ocupação do solo, neutralizar essa indução, porque 
supostamente tem uma conjugação de esforços por parte basicamente da 
sociedade civil e do poder público municipal e estadual. 
Só que aí, como são suposições esse planejamento teria sido capaz de captar 
as questões sociais, os pleitos que as organizações sociais fazem a respeito 
das transformações que se dão no seu quadro de vida. Isso é possível fazer 
quando existe certo formato institucional no processo de produção de planos. 
Como é uma obra simplesmente setorial, essa possibilidade da participação da 
população é muito mais difícil. Claro que estão previstas audiências públicas, 
avaliação do impacto ambiental e uma porção de coisas. Mas sempre há o risco 
dos vários interessados não serem ouvidos devidamente, de não haver um 
quadro analítico que valorize outros objetivos, enfim, que não seja possível 
alterar a implantação da obra. 
Então eu não queria perder a oportunidade de sublinhar isso, quer dizer, uma 
rodovia que se transforma em rodovia urbana, faz parte desse contexto urbano 
e deve ser apropriada pela sociedade como um objeto do seu interesse. A 
sociedade tem que ser ouvida de alguma maneira para que ela possa fazer 
propostas para aproveitar os bons efeitos dessas intervenções, bem como 
neutralizar os maus. 
Então diria que, de maneira geral, é de se notar, que todos os problemas que 
surgem ligados ao Rodoanel não teriam talvez surgido se houvesse uma 
continuidade no planejamento metropolitano. E nesse começo de governo 
estadual do Alckmin, não posso deixar de dizer que há uma responsabilidade 
importante no sentido de retomar a idéia do planejamento metropolitano, 
exatamente como o espaço onde podem se articular as várias iniciativas que 
são objetivamente interdependentes e influentes. Se houver esse campo de 
conciliação, uma série de custos sociais e eventos sociais poderão ser evitados. 
Agora, todos sabem, que, por várias razões, ao longo dos governos estaduais 
houve certo desmanche do órgão que poderia ou que pelo menos foi criado 
para ser o órgão de coordenação metropolitana, que é a Emplasa. Realmente 
não entendo que não se tenha encontrado a fórmula política e institucional 
adequada para que o processo de planejamento urbano metropolitano fosse 
implantado. Ainda há tempo de promover um tratamento adequado. E não 
posso deixar de salientar a questão do planejamento habitacional. Eu não sei se 
todos concordam, mas pra mim é claro que toda questão ambiental das bacias 
hidrográficas, junto às represas, está diretamente ligada à questão social da 
habitação. Quer dizer, a população que não tem alternativas para se instalar na 
cidade, nas áreas mais adequadas, foi expulsa ao longo do tempo e a propósito 
de obras setoriais como a da Água Espraiada. Então criou-se um impasse, 
porque quanto mais próximo da represa a população se instala, menos há a 
possibilidade de assegurar a qualidade da água, que é o propósito básico da 
política de proteção e preservação dos mananciais. Então diria o seguinte: não 
podemos deixar de dizer que tem que haver uma solução para uma evidente 
conciliação da proposta da política de preservação dos mananciais e da política 
de urbanização do Rodoanel. 
É preciso ter absoluta certeza de que essas iniciativas são compatíveis. É 
preciso que a sociedade tenha a garantia de que é possível proteger os 
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mananciais e que essa proteção não será dificultada ou perturbada pela 
implantação da obra viária, ou então que a obra viária fique fora dos 
mananciais. É preciso haver uma demonstração cabal dessa compatibilidade. 
Pode até ser que seja, mas precisamos saber e ter clareza quanto a isso. 
Vamos supor que não seja possível por qualquer razão e que o traçado vai 
passar dentro da área de manancial. Eu diria que se tiver traçado dentro das 
áreas dos mananciais é fatal que vai haver um efeito absolutamente contrário 
ao da proteção dos mananciais.  
A ocupação induzida por essa obra pode ser proveniente do setor imobiliário 
que ganha com a ocupação mais sofisticada do solo ou dos que poderão 
aproveitar a oportunidade de continuar invadindo os mananciais, por ainda não 
ter uma solução habitacional adequada. Então é preciso enfrentar esse 
problema, porque a simples implementação do anel vai criar efeitos que serão 
contrários ao de proteção dos mananciais. É possível evitar isso? 
Otimistamente eu diria que possível é, contanto que haja total conscientização 
de todos os elementos da sociedade e total compromisso do governo para que 
seja possível neutralizar esses efeitos. Isso significaria, por exemplo, no caso 
dos mananciais da área de Itapecerica, em cujo plano diretor tenho trabalhado e 
vejo que é necessária uma atitude mais clara e incisiva no sentido de separar 
os dois tipos de áreas em questão: as áreas urbanizadas existentes, seja 
ilegalmente ou não e as áreas ainda não ocupadas. E nessas não ocupadas é 
preciso coibir toda a ocupação. É de estranhar que os órgãos governamentais 
não se posicionem com absoluta clareza a respeito disso. Eu entendo que há 
mil razões, mas o fato é que essa responsabilidade exige que esses órgãos 
técnicos estejam objetivamente e oficialmente entrosados. É possível isso 
acontecer, mas não podemos minimizar e achar que tudo é muito fácil. 
Não se pode deixar de considerar, que essa força dos interesses imobiliários 
que se articulam para beneficiar-se das vantagens do Rodoanel é grande e 
absolutamente operante. Todos sabem que já estão sendo vendidas obras e 
apartamentos na base do Rodoanel. Se não é para haver esse efeito imobiliário 
isso tem que estar absolutamente claro. E todos sabem que quando se quer 
proibir alguma coisa, consegue-se. Então esse ritual para valorizar essa decisão 
institucional é que é o grande problema. É muito mais de natureza político-
administrativa e institucional do que econômica e técnica. Se o governo quer 
dar segurança à sociedade de que ele vai dar conta dos eventuais efeitos do 
Rodoanel e da preocupação em relação à proteção dos mananciais, ele tem 
que dizer o que é para ser feito e o que pode ser feito. Porque qualquer cidadão 
pode reclamar.  
Eu queria terminar dizendo o seguinte: como cidadão eu tenho a maior 
curiosidade de saber em que pé estamos no processo de decisão sobre o 
Rodoanel e gostaria que alguém esclarecesse isso. Eu sei que ainda é possível, 
mas eu não vejo, digamos, manifestações convincentes na prática, que ainda é 
possível haver uma harmonização dos detalhes dos componentes do projeto, 
em relação às demandas locadas, visando atender às demandas dos 
municípios. Posso até contar uma pequena história abrindo um parêntesis. 
Havia a proposta da Dersa de passar a obra, em Itapecerica, na área de 
proteção de mananciais, e aí havia problemas porque ia passar exatamente 
dentro do Parque que foi proposto para proteger o manancial que é o grande 
coletor que leva água a essa região. Outra coisa importante é que a beira da 
represa começa a se recuperar, porque ela tem ocupação em boa parte da 
área, como vocês sabem. Vamos começar a criar um novo padrão de ocupação 
e depois, ver um determinado bairro que tem esse padrão, bairro de classe 
média e tal, então vamos preservar isso daqui e não deixar que a influência do 
Rodoanel destrua a paisagem e as próprias instalações. Mas infelizmente todo 
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o retorno que eu tive, eu pessoalmente tive, foi no sentido de que não estava 
sendo considerado. Aí a questão que eu imagino é que vão prevalecer os 
critérios que são habituais. Eu imagino a dificuldade que tem o engenheiro de 
decidir entre uma alternativa de passar uma rodovia numa topografia muito mais 
favorável ou passar em outra área onde vai demorar mais a obra. Então eu não 
sei até que ponto, mas eu diria que pelo menos até aonde eu acompanhei, não 
havia aquela facilidade de entendimento que às vezes se tem entre o Órgão 
Executivo de maior capacidade de atuação e tal e os órgãos locais, e é 
fundamental a atuação do Município complementando a ação do Estado, no 
que diz respeito à proteção ambiental. Bom, eu queria complementar aí alguma 
coisa, mas em benefício da fome e do cansaço de todos, eu vou parar por aqui, 
muito obrigado. 
 

Júlio 
Eu quero agradecer então ao Professor Luiz Carlos Costa pela exposição. À 
parte, eu gostaria de dar uma notícia, aliás não é uma noticia, é uma 
informação. a questão é que nós todos estejamos informados a respeito de 
onde estamos vivendo, porque e como. E também, para responder um 
pouquinho à angústia do Luiz Carlos, quero dizer que o Comitê propôs esse 
Seminário porque o Rodoanel é uma obra rodoviária que vai interferir nos 
recursos hídricos. Bem, o Comitê foi criado no sistema integrado de recursos 
hídricos do Estado, pela Constituição do Estado. A Constituição de 89, criou o 
sistema de recursos hídricos e é dentro desse sistema que está o Comitê, com 
que objetivo? É um Comitê integrado, de forma tripartite, por 16 instituições do 
Governo do Estado, 16 Prefeituras da Bacia Hidrográfica e 16 entidades da 
Sociedade Civil, então não é um órgão, mas é um colegiado, que de certa 
forma, não é o perfil ideal, mas já é um perfil bastante razoável da sociedade. 
Esse Comitê existe e é um fórum adequado e o único que eu conheço que 
permite a discussão de forma integrada e a função é exatamente essa, integrar 
as diversas políticas públicas para que a decisão seja tomada em benefício do 
cidadão e tudo o que se faz aqui tem que ser em benefício mútuo. Então nós 
estamos exatamente fazendo isso e devemos prosseguir porque se é a Câmara 
Técnica que vai levar isso ao Comitê no dia 12, vamos encerrar o assunto? 
Provavelmente não, porque nós estamos lidando, na realidade, com uma nova 
forma de comportamento, porque até aqui o que tem prevalecido são as 
políticas setoriais independentes e com seus próprios objetivos e não com os 
objetivos da sociedade. 
 

 
DEBATES 

 
Júlio 
Eu passo a palavra ao Ângelo Filardo, que é o primeiro inscrito. Então nós 
vamos começar os debates e já tem uma lista aqui muito grande de inscrições, 
quase 20 inscrições, nós tínhamos previsto 3 minutos para cada um, mas 
nessas circunstâncias temos que diminuir um pouquinho, vamos dar 2 minutos 
para a intervenção de cada um, para poder ouvir mais pessoas. E também 
podemos desenvolver uma parte desse trabalho depois do almoço. Quem não 
tiver a oportunidade de se expressar agora, pode se expressar à tarde, então eu 
vou pegar algumas inscrições e ver como é que o tempo caminha daqui para a 
frente, mas basicamente eu pediria que cada exposição não passasse de 2 
minutos. Vamos ouvir primeiramente o Ângelo Filardo, nosso companheiro, que 
inclusive participou do Plano de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê.  
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Ângelo Filardo 
O Plano de Bacia do Alto Tietê é um trabalho bastante modesto, custou uma 
fração do que custou o EIA-RIMA, o Rodoanel, embora seja bem mais amplo e 
o que se identifica no Plano de Bacia é que existem dois grandes sistemas 
ameaçados dentro dos recursos hídricos: a produção de água nos mananciais e 
a drenagem urbana, e o assunto de hoje é Rodoanel e mananciais. Essa 
expressão "ameaçados" tem que ser qualificada, ameaçado pelo quê, 
ameaçado pela expansão da cidade, expansão de um poder da cidade. O 
Rodoanel é a opção pelo transporte individual, a opção pelo petróleo. Alguém 
veio me falar em custo Brasil ou em desenvolvimento sustentável, mas eu 
queria salientar que o Ferroanel é uma linha muito bem traçada no mapa, não 
consegui achar em nenhum site, nenhuma peça do orçamentário do Governo 
do Estado, um tostão para viabilizá-lo. Enquanto isso nós temos 6,5 bilhões de 
reais brotando espontaneamente de todos os lados para viabilizar o Rodoanel. 
Esse modelo que está se reproduzindo ameaça o manancial basicamente por 
quatro fatores, a reprodução da periferia, praticamente a reprodução do Centro, 
o que é a reprodução do Centro nesse momento? É que no Trecho Oeste do 
Rodoanel, começa pipocar ou começarão a pipocar em função do que se vê na 
movimentação do setor imobiliário, empreendimentos tendendo a criar novas 
centralidades, no trecho Oeste, vão criar novas periferias em volta, mas 
também nas conexões do Rodoanel, no trecho Sul, no trecho Norte, elas 
começam a entrar em mananciais. Uma outra questão é a fragmentação setorial 
das decisões, ausência de planejamento e a não compensação dos municípios, 
todos esses elementos precisam ser respondidos no desenvolvimento do 
Rodoanel. Eu tentaria diminuir as questões que eu tenho a colocar aos 
expositores da seguinte maneira: a primeira questão é a questão dos acessos 
ao Plano Sul do Rodoanel, precisa ser limitada às rodovias, se ganhar 5 
minutos ou 2 km/h de velocidade média na Marginal Pinheiros, abrir uma 
conexão da Dr. Vilela com o Rodoanel não compensa o enorme malefício que 
vai ser reproduzir a periferia em volta dessa conexão. A segunda questão, que 
vem de estudos, no que se refere à Billings, antes dos estudos da Cetesb antes 
ainda dos trabalhos do Consórcio Hidrooplan, diz respeito a essa enorme 
transposição do ponto central da represa, é assustador que no EIA-RIMA não 
haja uma menção sequer ao problema da remobilização de sedimentos 
extremamente contaminados, com metal pesado, com nitrogênio não 
hidronizado, fossas não hidronizadas, só falta o Godzila estar lá dormindo e 
levantar na hora em que começarem a fazer a escavação dos tubulões. Por fim, 
o fato de que o EIA-RIMA prevê que a Secretaria do Meio Ambiente seja 
executora de ações, misturando executor com licenciador. Então essas seriam 
as principais questões que queria colocar aqui. 
 
Júlio – Obrigado Ângelo, eu pediria também para o Renato Tagnin, da 
Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo fazer a sua exposição 
em 2 minutos, para dar oportunidade para um maior número de pessoas. 
 
Renato Tagnin – Bom dia a todos. Eu gostaria de ilustrar algumas questões 
que nos preocupam, pela atuação na questão de recursos hídricos, 
aproveitando também um pouco do que foi dito pelo Ângelo. (referindo-se a 
transparências mostrando o traçado do Rodoanel na RMSP) Aqui o que a gente 
tem é a região dos mananciais, na Região Metropolitana de São Paulo, onde 
também está o Rodoanel. O que deve ocorrer com o Rodoanel, em primeiro 
lugar, é o impacto sobre todos os mananciais: os dos sistemas produtores do 
Cantareira, Alto Tietê, Rio Grande, Billings e Guarapiranga e, pela expansão 
urbana, também o Baixo Cotia. Além disso, uma série de impactos pode ocorrer 
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na ocupação que será efetuada pela obra em si e em decorrência do 
funcionamento do Rodoanel, seja nos mananciais, como em outros territórios 
importantes, por exemplo, a montante da Barragem da Penha. Essa é uma 
situação muito crítica, porque a urbanização já está se dando de maneira muito 
acelerada nesse local, demandando maiores investimentos, além daqueles do 
rebaixamento da calha do Tietê. 
Com o Rodoanel, haverá maior ocupação, induzida por ele, e não apenas 
nessas cabeceiras, como também nos demais quadrantes da região 
metropolitana. Com o incremento da ocupação nós estaremos, a um só tempo, 
provocando impactos na água limpa e nas áreas de retenção de cheias, ou 
seja, o Rodoanel vai acirrar a escassez e os picos de inundação, para o que já 
não temos alternativas. É só verificarmos o quanto já dependemos de água 
limpa, proveniente de outras bacias e que essas bacias já não querem mais 
disponibilizar. Isso tem motivado a realização de reuniões, entre os comitês da 
Bacia do Alto Tietê e o da Bacia do Piracicaba, no sentido de limitar a 
perspectiva de utilização dessa água, que constitui a maior parte do nosso 
suprimento atual. Da mesma forma, teremos também uma reunião com o 
Comitê do Médio Tietê, porque eles também não querem as nossas vazões de 
cheias, muito menos na sua situação atual de contaminação. Assim, nós 
estamos "batendo no teto", constituído pelas limitações impostas hoje quanto ao 
Piracicaba, aos mananciais, à expansão urbana, à veiculação de cheia e à 
qualidade da água da Billings. No caso da Billings "batemos no teto" da 
qualidade, pois não é para se jogar qualquer coisa lá dentro, porque bebemos 
aquela água. Então, esses tetos estão aí, independente do Rodoanel, e já são, 
por si, gravíssimos, exigindo grandes investimentos, muitos dos quais sequer 
dimensionados. Então, chamamos a atenção ao fato de corrermos risco de 
apagar esse incêndio com gasolina, porque podemos, com o Rodoanel, dentro 
da sua lógica de expansão urbana, promover a ocupação dos vazios 
remanescentes, tensionando ainda mais as situações de cheia e de escassez 
de água, para as quais a gente já não tem mais espaço físico, e as demais 
condições para acomodar e resolver. 
(referindo-se a outras transparências mostrando o traçado do Rodoanel na 
RMSP) Outro impacto significativo se dará sobre o que temos de vegetação 
remanescente, no que é conhecido institucionalmente como Cinturão Verde da 
Região Metropolitana de São Paulo. Aqui, temos o Rodoanel funcionando 
quase como um corredor ecológico, só que ao contrário. Com ele, sofrerão 
impactos importantes as últimas áreas ainda responsáveis pelo equilíbrio, pela 
regularização permanente, retenção e depuração, seja das águas de cheia, 
como daquelas de melhor qualidade para o consumo, que desempenham 
também outros papéis, como a redução do aquecimento atmosférico e restrição 
ao avanço da ilha de calor. É bom refletirmos também sobre isso. 
Outra coisa que deve ser destacada é que, nessas imagens, que são do plano 
de Bacia, portanto, do nosso assunto, a gente vê que os maiores coeficientes 
de crescimento da população urbana já estão nas periferias, em paralelo ao 
esvaziamento do centro. Nesse contexto, o Rodoanel vai incidir acelerando a 
expansão sobre os últimos "vazios" e sobre as áreas que estão apresentando 
maior dinamismo populacional, cuja característica predominante é a de 
apresentarem precários níveis de infra-estrutura, de se constituírem em áreas 
de risco, com todas as demais formas de carência que definem o baixo preço 
para as terras e conseqüente acessibilidade à população de baixa renda. 
Quanto ao Rodoanel, seu papel será o de promover valorização imobiliária, e 
essa valorização vai provocar o mesmo que está sendo feito nas áreas centrais 
da cidade de São Paulo: a expulsão da população mais pobre para locais mais 
distantes. Do ponto de vista social, as áreas em que a população reside em 
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piores condições e em elevado grau de "congestionamento habitacional" – ou 
seja, grande número de pessoas habitando edificações menores, resultando em 
alta densidade líquida e grandes populações – também serão impactadas pela 
alteração do valor imobiliário. Esse pessoal vai ter que migrar, no caso, em 
busca de áreas ainda mais críticas, o que vai prejudicar qualquer esforço de 
recuperação, considerando que estamos lidando, hoje, com a necessidade de 
reurbanizar favelas, de remover os esgotos dessas áreas, particularmente das 
bacias do Guarapiranga, Billings, Cantareira, etc.. 
Com o adensamento populacional, nós vamos ter um acréscimo enorme dessa 
clientela, o que vai demandar muito mais recursos, ampliando a disputa de 
prioridades entre as ações de prevenção da degradação de áreas ainda em 
boas condições e as de recuperação desses mananciais. Assim, os grandes 
investimentos programados em recuperação das atuais situações críticas, 
deverão ser ampliados e os esforços de recuperação dos mananciais serão em 
muito prejudicados com o Rodoanel, a partir do crescimento, acima da 
tendência atual, do número e dimensão e densidade populacional dos 
assentamentos precários, considerando as dificuldades usuais de dotá-los da 
infra-estrutura e demais serviços que necessitam. Por fim, (apresentando outra 
imagem) é sobre a vegetação que incide o traçado do Rodoanel, escolhido a 
partir do raciocínio de redução dos custos, implicando na escolha das últimas 
áreas livres ou de urbanização muito rarefeita, com menores custos de 
desapropriação. 
No entanto, como trata-se do "Rodoanel Metropolitano", deve-se fazer uma 
abordagem metropolitana, caso contrário, ele tem que perder esse adjetivo. 
Nesse sentido, deve-se considerar os demais fatores e, como foi dito aqui pelo 
Ângelo, o que vai acontecer é que essa mancha da urbanização - que está em 
vermelho nesta transparência – vai ocupar todos os espaços vazios 
remanescentes, avançando também nos corredores que já apresentam as 
maiores taxas de crescimento demográfico. Ainda que, na média, a população 
metropolitana quase não esteja crescendo, está havendo uma expansão 
horizontal. Ela já foi anunciada em 97, em artigo de jornal, pelo Secovi e 
Sinduscon, ao declararem que com o Rodoanel, nós teríamos uma duplicação 
da superfície urbanizada metropolitana; essa não foi nenhuma declaração de 
ambientalistas ou "terroristas". Nesse sentido, cabe perguntar para onde nós 
vamos duplicar essa superfície urbanizada. Eu gostaria que essa pergunta 
fosse respondida, até porque até agora, muito menos através da leitura do EIA-
RIMA, nenhum "antídoto" foi colocado a esse processo, que tende a destruir 
todas as nossas zonas de vegetação e água, tanto para beber quanto para 
outros usos. De fato, vocês podem imaginar o que a ocupação de todas essas 
cabeceiras remanescentes e de todo esse entorno, que coincide com o 
perímetro da região metropolitana, pode significar em termos de acréscimo de 
vazões de drenagem. Não vai adiantar o rebaixamento da calha se não houver 
outras medidas. A questão é, se há medidas, vamos analisá-las. Devem ser 
enfrentadas essas questões e discutidas as suas perspectivas, de forma 
conjunta, sejam quantas forem as alternativas para essa questão. Tenho 
propostas de encaminhamento a colocar para esta discussão mas, no 
momento, paro por aqui. Obrigado. 

 
Júlio Cerqueira César Neto 

Vou passar agora para duas pessoas dessa área: o Professor Jurandyr Ross, 
do Departamento de Geografia da USP e o Luiz de Freitas e depois passo ao 
Saragiotto 
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Jurandyr Ross  
Eu trabalho há algum tempo na Universidade de São Paulo, fiz muitos trabalhos 
na época da implantação da lei dos mananciais. Quero parabenizar a 
miniconferência do Renato, porque ele tocou nos pontos que são de fato 
centrais e eu anotei aqui, para não esquecer, o seguinte: eu acho que o 
Rodoanel é uma coisa importante, do ponto de vista econômico, para viabilizar 
o trânsito na área metropolitana, mas nós temos que considerar alguns 
pressupostos. Você fez uma rua, fez uma estrada e fez uma avenida que são 
indutores de expansão urbana, expandem a cidade de dois jeitos: com 
investimentos importantes, na área comercial, na área industrial e induz um 
outro tipo de expansão urbana, nas áreas que são proibidas de expansão 
urbanas, que é a expansão urbana de baixa renda, clandestina e que se não vai 
de um jeito, vai do outro jeito e não há mecanismos legais, não há cerca elétrica 
que segure isso, não há. Está demonstrado isso na área da Guarapiranga, na 
área da Billings e com uma forte tendência de acontecer o mesmo com o 
reservatório Paiva Castro. Então nós temos que trabalhar, primeiro com esse 
pressuposto, o segundo pressuposto é que um país como o Brasil e a cidade de 
São Paulo, é um exemplo disso, tem uma parcela significativa de população de 
baixa renda ou população sem renda e que precisa de moradia e aí a fala do 
Luiz foi muito boa, porque de fato, quem não tem alternativa, encontra a sua 
alternativa e nesse contexto, nós temos que trabalhar com variáveis. Água é 
uma coisa que custa caro, o sistema Cantareira é um sistema importante do 
ponto de vista de abastecimento da cidade, abastece aproximadamente 60% da 
população da área metropolitana. A Guarapiranga é um sistema que precisa ser 
conservado e portanto é muito difícil aceitar determinadas alternativas do 
traçado. Qual é a solução que se pode apresentar para segurar uma expansão 
na direção Sul, Guarapiranga/Billings e em direção Norte, Cantareira? Qual é a 
garantia? Lei? Legislação? Só isso, obrigado. 
 

Júlio 
Luiz de Freitas? Não veio, então o próximo é o Saragiotto. 
 
Luiz Saragiotto  
Sou consultor da Dersa, e quero mostrar dois aspectos que tenho demonstrado 
nas palestras. Para o traçado do trecho Norte, Leste e Sul procuramos o menor 
impacto possível nas áreas dos mananciais. Existiam algumas propostas de 
passar por essa região aqui, para evitar isso aqui, mas é totalmente inviável, 
como foi mostrado inclusive pela Dra. Sânia. Depois foi feita uma alternativa do 
traçado, que passa por baixo do Parque da Cantareira, composta por 3 túneis, 
tentamos mostrar aqui pedaços desses túneis. Aqui estão os 3 túneis, esse 
túnel que começa na Raimundo, na Estrada Velha de Campinas, numa 
pedreira, passa aqui embaixo da serra, tem 5 km de comprimento. Aqui o túnel 
de 700 m e depois tem um túnel de 3 km. Interessante que esse túnel de 5 km, 
toda pedra dele teve que sair pelas pontas, impactando naturalmente essas 
áreas daqui, principalmente aqui, uma área sensível, aqui menos sensível, mas 
não menos importante, mas esse túnel pelo menos, do ponto de vista de 
engenharia, é viável. Dá para fazer uma janela aqui, sem atingir o meio urbano 
e ser aquela saída de ventilação. Um aspecto importante é a direção dos 
ventos, pois todos os gases que saírem desses túneis vão se dirigir justamente 
para o Parque da Cantareira. Mas não é só isso, esse terceito túnel, que tem 3 
km, do ponto de vista da engenharia nem é um absurdo para a bacia, ele não 
tem ponto para janela de ventilação, a não ser dentro do parque. Ele não se dá 
dentro de Guarulhos, não cabe dentro de Guarulhos sair um túnel dessas 
dimensões, ou então dentro do Parque e não existe uma solução de 
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recuperação ao túnel com essa sessão, com esse tipo de tráfego, sem uma 
janela auxiliar.  
Eu queria chamar a atenção em outro aspecto, o Rodoanel, numa proposta 
dessa, e o tráfego previsto para ele, para não fazer acessos fora das rodovias. 
Então nesse trecho Sul, tem um acesso aqui e o próximo é na Anchieta, o 
próximo é na Imigrantes, toda essa parte aqui, pela proposta Dersa não tem 
nenhum acesso, aqui em Parelheiros, não tem muito acesso, não é possível 
fazer esse acesso? É possível, mas como essas rodovias cruzam em direção 
da Serra do Mar, as cabeceiras, as bacias, então a Dersa optou por uma 
solução mais segura e que fica dentro do âmbito onde ela pode conseguir evitar 
ocupações, obras, organizadas ou não, simplesmente não dando acesso, e 
inclusive o EIA-RIMA, a Dersa está dando apoio às Prefeituras no sentido de 
estabelecer uma legislação que coíba mais ainda essas ocupações, sem 
acesso, se for com acesso, isso é possível, mas não se esqueçam que sem o 
Rodoanel, já existem as ocupações e vão aumentando, caso não haja 
fiscalização. Eu queria só dar esses aspectos gerais, muito obrigado. 
 
Júlio – A Marussia, do Instituto Sócio Ambiental. 
 
Marussia Whately 
Eu acho que uma série de coisas já foram colocadas, eu queria apenas ilustrar 
um ponto que chama atenção e que talvez faça sentido, que é a grande 
preocupação da maioria das instituições que estão aqui presentes e trabalham 
com as áreas de mananciais em especial, e os técnicos dos Subcomitês, dos 
Comitês. É que o Rodoanel implica numa questão que é mais complexa do que 
simplesmente a sua faixa de domínio, do que os impactos e as medidas 
mitigadoras, que eu acho que elas estão de certa forma contempladas no EIA-
RIMA. Eu acho que tem uma margem muito maior conforme o Renato colocou, 
eu queria ilustrar um pouquinho o quanto essa área está, um pouco maior, 
mostrando o exemplo da Billings. Eu vou apresentar para vocês o resultado de 
um seminário, que foi realizado agora no final de novembro, em Ribeirão Pires, 
e foi uma parceria entre o Instituto Socioambiental, o Subcomitê Billings, a 
SEHAB do Município de São Paulo, a Secretaria de Habitação e a Secretaria do 
Meio Ambiente, São Paulo, a Prefeitura de Ribeirão Pires, o Instituto Acqua e 
Agenesi e contou com a participação de mais de 190 pessoas que atuam 
diretamente com a Billings ou com questões ligadas à área dos recursos 
hídricos, mananciais e abastecimento. Esses participantes se reuniram durante 
3 dias, numa imersão total, se debruçaram em cima de mapas para definir 
áreas e ações prioritárias para recuperação, conservação e uso da Billings, 
visando a utilização dessa água, para abastecimento público, não só atual, 
como potencial futuro. Dentre os resultados, muitos deles já estão acessíveis no 
site do ISA, dentre essas áreas, identificadas pelos participantes durante o 
seminário, foram definidas 66 áreas como prioritárias para a Billings. Dessas 66 
áreas, 15 foram identificadas pelos participantes como áreas suscetíveis ao 
impacto direto do Rodoanel. Essas 15 áreas juntas ocupam uma área de 12.000 
hectares, o que equivale a 21% da Bacia Hidrográfica, sem contar a represa. 
Ou seja, 20% da Bacia pode receber algum tipo de impacto do Rodoanel. 
Dentre eles, eu acho que cabe aqui colocar que tem impactos na captação do 
rio Grande e um impacto que é mais genérico, que seria o potencial de indução 
de ocupação do Rodoanel em diversas áreas. E aí há áreas já ocupadas hoje 
em dia que podem ter seu adensamento consolidado e isso foge do controle de 
qualquer tipo de programa, plano emergencial, tudo o que vem sendo feito a 
muito custo nessas áreas e até mesmo está sendo pensado aí nas Leis 
Específicas dentro da Guarapiranga e da Billings, que já estão mais avançadas. 
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E só para fechar, esse impacto genérico consta na justificativa do porquê essas 
áreas são importantes. Fazendo um vínculo direto com o Rodoanel, essa área 
vai sofrer aumento da ocupação, em função do Rodoanel na proximidade, 
mesmo não estando dentro da faixa de domínio. Então essa preocupação 
precisa ser melhor contemplada, eu acho que a Dersa precisa estar mais aberta 
para esse debate, porque se tem proposta, acho que tem uma enorme 
comunidade aqui capaz de poder contribuir. E a comunidade também pode criar 
novas propostas, mas aí temos que ser um pouco mais integrados nesse 
trabalho. 
 

Júlio 
Obrigado, o próximo, o Presidente da Câmara Municipal de Embu Guaçu, José 
Antônio. 
 
José Antônio 
Quero cumprimentar todos os membros da mesa, quero cumprimentar a todos 
os participantes nessa seleção de pessoas preocupadas realmente com a 
melhoria da qualidade de vida de nós que moramos na região metropolitana. 
Infelizmente, nós vemos um crescimento bastante grande nessa matéria de 
ambientalistas que participam dessas importantes reuniões, que vêm discutir a 
questão da não degradação do nosso meio ambiente. Mas quero deixar aqui a 
minha concordância com algo que foi dito pela Sânia, hoje, que é a 
preocupação com a ótica municipal de conservação, com relação às obras do 
Rodoanel. Temos discutido muito em Embu Guaçu e eu peço a complacência 
da mesa, só para situar aqueles que não conhecem a cidade onde eu moro, até 
porque o próprio Presidente da Dersa aqui, esqueceu de citá-la quando falou da 
região sudoeste da região metropolitana de São Paulo. Embu Guaçu é uma 
cidade 100% protegida pela rede de mananciais, possui 171 km2, 70.000 
habitantes, possui uma arrecadação média atual de 25 milhões de reais. 
Estamos há bastante tempo estagnados economicamente, devido à Lei de 
Mananciais, nos últimos 15 anos. Aliás, temos perdido praticamente 50 ou 60% 
dos nossos mercados e há evidentemente dificuldades impostas pela 
administração estadual, no sentido de proteger o meio ambiente para que se 
torne atrativa a empresas com interesse em constituir atividade em nosso 
município. Temos uma população totalmente carente e estamos no extremo sul 
da capital de São Paulo, esquecidos pelo Estado e esquecidos pela União. 
Temos poucos investimentos e não temos capacidade para ampliação da infra-
estrutura. O Rodoanel, como nós vemos aqui, com a mudança de projeto, que 
passa pelo nosso município, vem a ser absolutamente contrário à constituição 
desse trabalho de hoje. Eu vim aqui trazer enfim, um posicionamento de todo 
um legislativo municipal, que aproveitando esse congresso, com uma moção de 
apelo, ao representante da Dersa, o Saragiotto e aos nossos membros do 
Comitê, de apelo para aqueles que estudam a implantação do Rodoanel, no 
sentido de viabilizarem a alça de acesso à Teotônio Vilela e isso não é uma 
despreocupação com o ambiental, mas é uma ótica municipal de uma 
necessidade econômica, que nós temos no nosso Município de Embu Guaçu 
com relação ao desenvolvimento e ao crescimento dele. Eu queria deixar aqui 
alguns questionamentos no sentido de que nós somos 100% manancial e 
somos algemados quanto ao crescimento econômico por causa disso, e qual é 
a compensação financeira que nós temos? No sentido de proteger o meio 
ambiente, existe muita pressão plausível, só que o que nós vemos na prática, 
na Estrada do M’Boi Mirim é uma invasão próxima ao Jardim Takama, que o 
Estado não faz nada. Nós temos uma pressão demográfica muito grande em 
Embu Guaçu, daqueles que se refugiam lá, fugindo também da capital, e o que 
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nós temos de compensação para isso? Então talvez essa alternativa da alça de 
acesso pela Av. Senador Teotônio Vilela, ela podia ser uma alternativa para 
alguns munícipes de Embu Guaçu, que estão carentes de oportunidades de 
empregos, de novas oportunidades de empregos, na melhoria da sua própria 
condição de sobrevivência, era isso, obrigado. 
 
Júlio – O Vereador Oswaldo Moreira, da Câmara de Embu Guaçu. 
 
Oswaldo Moreira 
Para todos os componentes da mesa, todos os presentes, eu não ia falar, mas 
como eu queria deixar aqui o meu apelo, aos nossos Diretores da Dersa, que 
vejam isso com bons olhos. Mas como o meu amigo que me antecedeu falou, 
nós mandamos a água, nós cuidamos da água que vem para a represa 
Guarapiranga e nós não ganhamos nada com isso até agora. E gostaria que 
vocês olhassem com todo carinho e que fizessem essa alça de acesso para a 
Teotônio Vilela, porque vejam bem, ali já não tem mais nada mais a degradar, 
porque já está tudo tomado por casas populares e por onde vai passar o anel 
viário, já está tomado de residências, então quer dizer que não tem muito o que 
fazer, obrigado. 
 
Júlio – Bom, Carlos Alberto Pinheiro, do GAIA, Movimento Ecológico, Vice-
Presidente do Subcomitê Guarapiranga. 
 
Carlos Alberto Pinheiro (Carlão) 
Boa tarde a todos, eu conheço a exposição do Subcomitê Cotia/Guarapiranga, 
nesse ato representado pela Violêta, que vem discutindo o nosso trabalho. 
Existe a preocupação em nossa cidade, pois o trecho do Rodoanel do Sul só 
tem ligação nos extremos, Embu das Artes e Imigrantes e sabemos que a 
Capela do Socorro, com 1 milhão de habitantes, certamente vai ter que passar 
como rota de acesso pela Teotônio entrando dentro do Município de Embu 
Guaçu, que não tem sistema viário para tudo isso, uma cidade de 60.000 
habitantes. Você põe 1 milhão de habitantes invadindo, praticamente, e depois 
também não tem anel viário que comporte tudo isso. Então eu quero dizer que 
sem o acesso da Teotônio, já daria impacto para Embu-Guaçu, um município 
importante para o manancial que tem dois rios importantes, o rio Embu-Guaçu e 
o Sta. Rita, que contribui com água limpa para a Guarapiranga. Então eu 
gostaria que isso fosse colocado, já vai haver impacto, então eu acredito até 
que a alça da Teotônio Vilela daria menos impacto. É preciso saber de tudo o 
que existe em volta e não só uma simples faixa. O Município de Embu Guaçu 
vai ser afetado sim. Não adianta você fazer muito restritivo e não ter fiscalização 
nenhuma, você está partindo do que a pessoa quer fazer pela lei, não 
consegue, não tem fiscalização. A fiscalização na área de manancial é 
incompetente. Então essa questão inclusive que corta uma linha de trem de 
Embu-Guaçu, que hoje já dá um grande congestionamento, o trem pára lá e fica 
o tempo que ele quer, sem podermos passar, existe uma preocupação, o 
Estado devia fazer uma alternativa para que esse trem não atrapalhe tanto. 
Imagina então o que pode acontecer em Embu Guaçu sem essa alça de 
acesso, então eu fico preocupado porque vem Rodoanel em cima do rio Embu 
Mirim, depois ele passa na Guarapiranga e em vez de passar na margem que já 
está ocupada, ele vai passar em cima de um condomínio, que depois vai ser 
exposto, que vai virar uma favela com certeza, e vai perder o valor e depois ele 
passa na Billings, em cima da captação de água da Sabesp. Então você fala 
que uma alça de acesso na Teotônio Vilela é prejudicial, mas o Rodoanel em si 
já é prejudicial, se tiver um acidente de ácido na captação da Billings, já acabou 
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o nosso manancial, então a situação é séria, inclusive em questão de discussão 
de traçado. Só isso que eu gostaria de colocar, e eu tenho certeza de que a 
Violêta teve competência nas colocações com relação à preocupação com o 
trecho Sul, obrigado. 
 
Júlio – Agora a Sânia, como resposta. 
 
Sânia 
Quando eu falei do acesso e coloquei a Teotônio Vilela, como provocação 
mesmo, é que a gente sente falta aliás, de inúmeras coisas no EIA-RIMA 
apresentado pelo empreendedor, o Governo do Estado, a gente sente falta de 
muita coisa, mas uma das coisas que também faz falta é uma discussão de 
uma política certa, de como e onde fazer o acesso, não adianta não colocar 
acesso nenhum e depois realizar as coisas diferentes do que está no EIA-RIMA. 
Eu faço isso porque a gente teve, inclusive no Município de São Paulo 
infelizmente, por exemplo, a chegada do Rodoanel na Raimundo Pereira de 
Magalhães. Acho isso um absurdo, quer dizer, terminar uma obra, do porte do 
Rodoanel, numa via do tamanho da Raimundo, sem as devidas adequações, e 
que aliás é diferente do que está no projeto e do que estava na EIA-RIMA, 
então o que eu estou querendo dizer é que o que está no EIA-RIMA não é 
suficiente, temos que discutir sim. E também que nós técnicos temos que 
pensar em soluções criativas, nós estamos num dilema entre a via, no caso ela 
ou passa numa área, como falou o Saragiotto, cujo impacto é no meio antrópico 
ou é no meio natural. O que eu queria lembrar é que a gente tem que ter aqui 
estudos, soluções criativas de como fazer essa obra, e aí comento que no caso 
daquelas propostas em túneis, acho que elas não foram suficientemente 
discutidas no EIA-RIMA, que elas teriam a vantagem de que elas seriam 
basicamente em túneis e viadutos e esses túneis e viadutos não tendo contato 
direto no chão, eles incentivam muito menos a ocupação no seu entorno. 
Quanto à questão da ventilação, alguma solução deve ter, aliás, túneis desse 
tamanho, grandes, até o túnel da Imigrantes do EIA-RIMA de 89, o que foi 
realizado, decidiu-se aumentar o túnel e certamente a ventilação está no 
Parque Estadual da Serra do Mar. Deve-se ver como é. Acho que o EIA-RIMA 
tem poucos elementos para poder avaliar como foram tomadas as decisões de 
escolha de traçado e de acesso. Acho que o simples fato de não haver nenhum 
acesso entre a Régis Bittencourt e a Imigrantes, não é uma solução. Queremos 
saber como o Governo do Estado vê isso, não adianta fugir do problema e mais 
adiante esperar ser pressionado pela sociedade, pela população, pelos 
moradores para abrir os acessos depois do fato consumado, queremos discutir 
isso agora e aqui.  
 
Rubens Mazon (Dersa) 
Só complementando, colocou-se a preocupação numa questão da ocupação. 
Quero esclarecer que essa questão está sendo profundamente analisada e 
discutida, não só na região, mas pelos técnicos da Sabesp, que fazem parte 
dos Comitês de Bacias e que têm a responsabilidade pela água em quantidade 
e qualidade. A primeira apresentação que a Sabesp fez para nós diz que a 
quantidade, a disponibilidade de água na região de São Paulo, é quase 10 
vezes menor do que a pior situação que a ONU recomenda em termos 
mundiais, ou seja, a ONU tem três níveis de aceitação ou de insuficiência em 
quantidade de água, num nível bom, num nível aceitável, num nível crítico. A 
quantidade de água que a Vila Formosa tem hoje é sete vezes o nível crítico 
que a ONU coloca, então essa é uma situação realmente fundamental e que 
está sendo levada em conta sim não só no EIA-RIMA, mas em todas as 
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discussões que a gente está fazendo até agora. Estamos aqui hoje para 
aprofundar esse debate e recolher mais elementos dos Comitês, do Comitê de 
Bacia e dos Subcomitês, para que as medidas possam ser desenhadas no 
sentido de diminuir ou garantir o não impacto nessas regiões. A previsão da 
Sabesp é que não dá para ter impacto zero nessa região, nós estamos 
trabalhando nesse sentido, e essa Casa está aberta para isso, o Instituto de 
Engenharia tem a forma correta e a engenharia nacional é capaz de fazer essa 
obra ajeitando as necessidades. Outra coisa é que não dá para aceitar Sânia, 
que você diga que no trecho Oeste não previa o acesso, o trecho Oeste termina 
lá, não dá para terminar numa parede, mas não era esse o projeto. 
 
Célio Bottura – Eu queria a razão para ter o acesso. 
 
Rubens Mazon  
Desculpe, eu estou dando a razão para você, você sabe que não dá para 
terminar numa parede, quer dizer, não dava para fazer a alça ou o terminal 
iniciando ali, porque tinha em definição um tamanho menor, não podia gastar 
um dinheiro do Estado fazendo uma obra e depois tivesse que se mudar em 
função da indefinição. Por isso foi feito um terminal ali, no final do Rodoanel, 
que ficou em T, não é alça, mas foi para respeitar o recurso público. Na 
seqüência do trecho Norte aquilo vai ser reformulado agora, a gente tem todos 
os ensinos do EIA-RIMA, a mudança que foi proposta foi levada ao DAEE, que 
fez a avaliação e entendeu que esse terminal aí da Raimundo tinha menos 
impacto que o original, mas foi desmembrado no EIA-RIMA, as mudanças do 
EIA, elas têm que ser levadas para o DAEE, que é o órgão competente e o 
DAEE entendeu que ali não era possível. 
 
Sânia 
A obra precisa às vezes ser mudada. É por isso que eu reforço aquela sugestão 
que eu fiz na minha primeira fala, a necessidade dos municípios também 
acompanharem a obra, a gente sabe que em obra às vezes é necessário alterar 
alguma coisa da concepção original, por isso repito: proponho que as entidades 
ambientalistas e os municípios acompanhem as obras e que possam garantir, 
junto com a Dersa que ao longo dos próximos trechos a rodovia tenha o menor 
impacto possível. 
 
Rubens Mazon 
Isso soa como música para mim, que a sociedade organizada, nos diversos 
níveis, se coloque e vá acompanhar, fiscalizar. Nesse sentido, para mim, 
enquanto membro do Estado e auxiliar, soa como música, é tudo o que também 
gostaríamos. Vamos fazer o possível para que isso aconteça, eu queria 
acreditar nisso, sem dúvida nenhuma. Eu queria responder uma questão 
colocada pelo professor, que ele gostaria de ter clareza sobre qual o estágio em 
que nós estamos em relação ao projeto. Estamos exatamente nos preparando 
para Audiências Públicas, no dia 30 de abril nós protocolamos o EIA-RIMA na 
Sema e no DAEE, e o tema foi dado a conhecer para todas as instituições e 
entidades, que o sistema de licenciamento determina. Das 10 solicitações de 
Audiências Públicas, o Consema entendeu que seis reuniões eram suficientes 
para atender às demandas colocadas. Então as seis Audiências foram 
marcadas e já deveriam ter terminado, mas houve nesse tempo, várias 
discordâncias, várias opiniões diferentes em relação às obras, principalmente 
as do Norte e também algumas do Sul. A Dersa decidiu, junto com a Sema 
adiar essas Audiências Públicas e elas deverão ser retomadas no final de 
janeiro, para que tenha um tempo, que parece que faltou antes, para aprofundar 
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as discussões. Ontem saímos às 10 horas da noite da OAB, da Comissão do 
Meio Ambiente. Hoje, desde às 9 horas da manhã estamos aqui discutindo e 
estivemos a semana passada em Itapecerica. Digamos que fiz 12 reuniões com 
o Subcomitê e Comitê de Bacias nesse período. 
Um dos slides que foi mostrado aqui na fala do Presidente da Dersa mostra que 
nós queremos sim as recomendações daqui hoje e que essas recomendações, 
ou elas serão aceitas ou elas terão uma resposta do porquê não foram aceitas e 
isso é compromisso do Estado e não estamos aqui perdendo o nosso tempo 
nem o de vocês. Vim aqui para ganhar, ganhar em contribuição, eu tinha falado 
para o Renato e eu concordo tremendamente, a contribuição que pode ser 
dada. Eu discordo um pouco da Marussia de que a gente não tem buscado 
essa integração. Nós temos sim, a reclamação é que não fui convidado para o 
seu evento, mas estamos aqui para aprofundar as discussões, precisamos 
muito dessas recomendações. Essa é a área sensível, no nosso entendimento, 
do projeto e queremos melhorar isso com a contribuição de vocês.  
 
Júlio – Vamos ouvir o Luiz Roberto Proença, do Ministério Público. 
 
Luiz Roberto Proença  
Bom dia, eu gostaria de cumprimentar a mesa e a todos os participantes deste 
seminário. Eu trabalho no Ministério Público, justamente na Promotoria do Meio 
Ambiente aqui na capital e não sou o comandante que cuida do caso do 
Rodoanel. Mas devido à importância que nós todos sabemos que tem o 
empreendimento em termos ambientais e, nas férias do colegas que cuidam do 
caso, vim aqui acompanhar esse seminário. Na verdade, com intenção de 
aprender, de poder justamente ouvir as informações que já foram passadas e 
poder ter o julgamento em cima de tudo o que está sendo discutido. Gostaria de 
dizer algumas palavras sobre o que ouvi hoje. Em primeiro lugar, talvez fosse 
importante todos termos em vista, que a idéia constitucional da discussão de 
um EIA-RIMA, de estudo de impacto ambiental ou estudo prévio de impacto 
ambiental e de uma discussão pública, é exatamente para que a decisão seja 
tomada a partir desse processo e não para que aqueles que tenham tomado 
decisão, venham depois justificar perante o público a decisão já tomada. Ou 
seja, se vamos levar a sério, em termos constitucionais, a discussão pública no 
processo de licenciamento, temos que necessariamente levar a sério a opção 
de não realizar o empreendimento. Parece, pelas discussões ocorridas aqui, 
que a postura é de alguém que já tomou a decisão e está justificando a decisão 
tomada. Quer dizer, a decisão foi tomada e nós vamos mostrar apenas que é 
necessário que você estude, que você aprimore os seus conhecimentos nessa 
área, que nós vamos estar aqui etc, mas a decisão está tomada. Mas a 
proposta constitucional é exatamente outra. A proposta é que o Poder Público 
se abra para a discussão e capte as colocações que estão sendo feitas e a 
partir delas tome uma postura de fazer ou não o empreendimento. Isso deve ser 
levado em conta pela Dersa, até porque o que me pareceu é que não há essa 
abertura para o debate efetivo das alternativas, nem com a sociedade civil e 
nem com o próprio Governo. Pelo que eu entendi, as opções estão sendo feitas 
isoladamente e não dentro de uma discussão mais ampla entre todos os órgãos 
envolvidos com a questão. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de 
colocar. E para não parecer que estou dizendo isso aleatoriamente ou sem 
fundamento, quero lembrar que o Presidente da Dersa deixou uma posição 
muito clara: a obra vai ser feita e isso foi dito até com um certo orgulho. Na hora 
em que ouvi essa colocação, vi a imagem de um cozinheiro, enfim, de um chefe 
de cozinha, que está orgulhoso do bolo de casamento que é capaz de fazer, 
daquele bolo que tem obras de arte, tem viadutos, tem, enfim, tudo o mais. É 
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um bolo maravilhoso, de bom gosto, bonito e com um custo baixo. Agora, 
alguém foi perguntar para um médico se aquela pessoa que vai receber o bolo 
é diabética ou não, se ela pode eventualmente consumir aquilo? Quer dizer, 
estamos analisando não a questão em si de um empreendimento que pode ser 
feito, a perfeição, dentro da tecnologia e tudo o mais, custo e benefício. 
Estamos analisando uma outra problemática que tem que ser levada em conta, 
necessariamente. E aí, em alguns aspectos, estou falando como leigo, porque 
não sou engenheiro e algumas questões são realmente difíceis de acompanhar 
mais tecnicamente, mas desde o primeiro momento em que vi a questão do 
Rodoanel, dizia-se que não haverá o impacto indutor porque não haverá 
acesso, será uma rodovia fechada. E desde o primeiro momento pensei na 
seguinte questão: qual político, quem vai poder segurar isso, quando no futuro 
tivermos núcleos habitacionais de 500.000 pessoas? Esses núcleos se formam 
e há ali pessoas mobilizadas pedindo, por exemplo, um acesso que economize 
para chegar num Pronto Socorro. E aí quem vai dizer “não, não pode”? Quem 
vai ter a capacidade de segurar essa pressão? Nós estamos vendo isso aqui 
hoje, antes de fazermos as obras. É importante ressaltarmos que essas 
reivindicações são absolutamente justas, elas são legítimas e quanto mais 
legítimas e justas, mais devemos temê-las. Muitas vezes, por exemplo, aquela 
população que não tem mais onde morar resolve enfrentar a lei e vai parar nos 
mananciais. Alguém pode dizer que é injusto ele ir procurar algum local para 
residir? Quer dizer, pode ser eventualmente, absolutamente nocivo, mas 
pensando do ponto de vista individual, aquele parque tão grande e ele 
precisando de residência, vai morar aonde? Debaixo dos viadutos, no centro de 
São Paulo ? Onde será ? Quer dizer, é fácil, mas não fazendo uma política 
habitacional, não vejo nenhuma alternativa. Não damos emprego, não damos 
salários e então isso vai propiciando a moradia em mananciais.  
Enfim, o que quero dizer é que quando falo em reivindicações justas, 
aspirações legítimas, é que temos pequenas racionalidades que podem levar a 
uma grande irracionalidade. Por exemplo, temos problemas graves de 
abastecimento de água e outros mais futuramente, então temos que fazer essa 
discussão de forma canalizada para um produto último, que não fique 
simplesmente tomando o tempo de todos nós. Mais uma questão, alguns 
palestrantes falaram e eu concordo perfeitamente, porque lido com isso 
diariamente, quanto à pouca ou relativa eficácia de instrumentos legais para 
certas questões. Muitas vezes recebemos na Promotoria a denúncia de uma 
ocupação nova, que tem 3, 4, 5 barracos porque começou antes de ontem. Eu 
já acompanhei casos exatamente assim e depois de 1 semana, 2 semanas, o 
juiz dá uma liminar pesada, dizendo para a polícia militar deve passar lá de 15 
em 15 dias, cortar a luz etc., sob pena de crime. Depois de 6 meses nós 
pedimos uma avaliação e há 500 barracos, depois de 1 ano são 1.500 barracos 
e simplesmente chega-se à constatação de que esse instrumento processual 
legal é muito frágil perto de uma realidade econômica que empurra o 
crescimento para aquele local. E aí você vai dizer, mas por que essa realidade 
ocorreu? E aí acho que nós entramos em questões que têm que ser discutidas: 
obras de infra-estrutura que dão acessibilidade e depois que você abriu esse 
meio de acesso, não há lei que segure, não há juiz que segure. Porque também 
há um segundo fator, que o Estado não resolveu a questão habitacional da 
população, como não resolveu nem a questão de desemprego. Enfim, se não 
levarmos tudo isso em conta, estamos fazendo disso um meio de trabalho. 
Gostaria finalmente de dizer que para nós, que trabalhamos muito com o 
produto final, não participamos tanto dos debates técnicos, é muito importante 
que possamos ter acesso aos documentos técnicos que sejam produzidos 
nesses debates, muito obrigado. 
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Júlio – Todo esse debate será publicado pelo Governo, contando com todas as 
contribuições apresentadas aqui e o senhor receberá esse documento. Djalma, 
faz o favor. 
 
Sr. Djalma 
Boa tarde a todos, agradeço o convite enviado a nós, ao Grupo de Combate às 
Enchentes do Pirajuçara. Falou-se muito a respeito do impacto ambiental como 
esse e esqueceu-se do problema das enchentes. Foram feitas algumas obras lá 
na região de Carapicuíba, um piscinão para retenção de águas. Todos sabem o 
que a gente sofre na região do Pirajuçara, na região de Taboão da Serra, com 
enchentes terríveis. Esse ano inclusive, já tivemos diversas enchentes, então eu 
queria a atenção especial do Governo do Estado, da Dersa ou de quem puder 
interferir, que acabe ou pelo menos diminua consideravelmente as enchentes 
porque eu acredito que com o tempo, São Paulo todo vai ficar sujeito a essas 
invasões de águas em todas as regiões. Está sendo feito o rebaixamento da 
calha do Tietê, mas a gente sabe que com a impermeabilização do solo, com as 
ocupações em todas as regiões, cada vez vai aumentar mais o volume de água 
nos córregos e nos rios e evidentemente haverá transbordamentos. Por favor, 
prestem muita atenção aos transbordamentos da nossa cidade, eu agradeço 
muito a atenção. Eu passei na frente de algumas pessoas e pedi 
encarecidamente que eu falasse agora porque tenho uma audiência no Tribunal 
do Júri e preciso me retirar, obrigado pela atenção de todos. 
 
José Contreras 
Sou do Movimento em Defesa da Vida e da Água do Grande ABC, o Ministério 
Público tem que acompanhar uma denúncia: está se fazendo um cemitério, 
induzido já pelo Rodoanel, e esse cemitério vai ser implantado ao lado da 
Estação de Captação de Águas do Guarará, que abastece cinco municípios, 
incluindo Santo André, então a pessoa vai tomar caldo de defunto. Mas é o 
seguinte, o que me deixou assim impressionado é que o Presidente da Dersa 
me coloca que está se fazendo uso político do Rodoanel, então eu não entendi, 
mesmo sendo cargo de confiança do Governador. O Governador pode usar 
politicamente o Rodoanel na campanha eleitoral, eu não entendi como é que 
alguém que tem cargo de confiança do Governador, vem atacar o Governador 
pelo uso político do Rodoanel, se eu vou aceitar, e fosse Governador, usaria 
também o Rodoanel, mesmo que não esteja atendendo à demanda, usaria, 
então eu não entendi porquê ele falou que o Governador usou politicamente o 
Rodoanel, outra coisa, se a obra é barata e se a desapropriação é um problema 
e o manancial não problema do Rodoanel, mas se ele falou que a obra é barata, 
eu ouvi isso, se a obra é barata, se tiver que se fazer Rodoanel, vamos fazer na 
franja externa do manancial, fora do manancial e desapropriar sim, pagar o 
valor justo, já que a obra é barata, vamos gastar um pouco mais, eu sou 
favorável sim, Vereador em Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu? É Embu-Guaçu, eu 
sou favorável sempre à cobrança do uso da água, vocês moram num município 
que produz água, vocês têm que receber sim, vamos parar com essa visão de 
que o município precisa ter mais gente, mais gente, o município é grande, 
vamos receber sim pelo valor justo, pelo valor da água e não vamos confundir 
poder social, ou residencial, a moradia é social e a sociedade se defende 
morando na favela, mas se chama essencial, esse não se discute, essencial, a 
gente implantar a dívida passiva do social, é pobreza, é o seguinte, no ABC 
estamos com um problema sério, não se discutiu nem o traçado do Rodoanel e 
o Governador já está anunciando a duplicação da Índio Tibiriçá, o prefeito na 
Rádio ABC já falou na ligação da ligação da Jacu-Pêssego com o Aeroporto, 
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quer dizer, não fizemos nem o Rodoanel e já estamos pensando em mais duas 
rodovias que se implantadas, eu não sei porque fazer o Rodoanel, se duplica, 
porque um dos primeiros traçados do Rodoanel, era a Tibiriçá, os primeiros 
traçados, agora, eu não sei se houve um plano de campanha do Governador, 
que eu até considero uma pessoa de bem, mas ele avisou isso, eu vou duplicar 
a Tibiriçá e já está em negociação a extensão da Jacu-Pêssego, para que 
Rodoanel então? Eu não vejo necessidade, pelo menos nesse trecho, e 
concluindo, eu convido qualquer um para sair daqui e eu levo para um local 
para mostrar o que se chama reduto habitacional, a Prefeitura de São Paulo, 
você tem uma área, do lado do Parque do Carmo, para se fazer o piscinão de 
Aricanduva, na pracinha de Aricanduva, no canteiro de obras desse piscinão, já 
está implantado, do lado do Parque do Carmo, ali perto da Estrada Iguatemi, do 
lado do piscinão, a empreiteira não destruiu o canteiro de obras, porque ficou 
mais barato deixar lá para o pessoal, o pessoal já fez a primeira favela no 
piscinão da Prefeitura de São Paulo, quer dizer, eu não sou contra o favelado, 
eu sou contra a favela e concluindo, é o seguinte, a primeira favela do ABC se 
chama favela do DR, em São Bernardo, e ela nasceu devido ao canteiro de 
obras da lixeira, obrigado. 
 
Célio – Você deu uma notícia para mim, a Índio Tibiriçá, está dentro do 
Manancial de Taiaçupeba, cabeceira do Alto Tietê, é um crime abrir aquela via, 
porque aí tem um tráfego de cargas perigosas muito grande, a existência dela já 
é discutível, a existência é da década de 60. 
 
José Contreras – Então ela tem que ser estrada parque?(??) 
 
Célio – Sim, exatamente, quer dizer, um dos motivos que começou a ter a via 
perimetral metropolitana foi exatamente evitar esse aspecto da ligação da Índio 
Tibiriçá, para proteger, e o fato do Guaió poder passar e o não pode passar... 
 
Rubens Mazon  – Só um segundinho, porque o colega citou a fala do 
Presidente da Dersa, com relação ao uso político, não tem nada com o 
Governador, diversos jurídicos das regiões, do trecho Oeste, guiados pelo 
proveito político da ação. Um exemplo típico foi na linha do Parque Imperial, 
onde as casas eram lindas e em local inadequado, a Prefeitura na época não 
proibiu isso, elas sofreram o impacto das detonações do túnel, não tinham 
fundação, estavam em áreas de grande declive. Então a comunidade moveu 
um processo grande e o Ministério Público de Barueri, eles (.....) desse assunto 
e o Ministério Público conduziu também um assunto que levou a um termo de 
ajuste em que a comunidade, a SMA, o Estado, a Dersa, resolveram a questão 
da comunidade, então houve uma grande reunião, com umas 40 pessoas, 
coordenada pelo Promotor de Barueri, três dias depois, assim duas semanas ou 
dez dias das emissões, nós recebemos um convite para participar de uma festa 
lá no parque Imperial, promovida por uma senhora, no convite dizia que a festa 
era para agradecer ao Deputado fulano de tal, de patrocinar, que aí a 
comunidade devia aquela indenização. Então é esse uso político, que o 
Presidente da Dersa (......) porque ele não ajuda nada, ele só dá escada para os 
oportunistas. A questão da obra barata que também se colocou teria que ser 
entendida no contexto, o que o Presidente da Dersa disse é que o trecho 
construído por metro quadrado custa mais barato do que as rodovias. Nesse 
sentido é mais barato o Rodoanel e o trecho Sul, o trecho Norte é caríssimo, 
quando a Sânia fala “tem que fazer tudo de uma vez” o Estado não tem 
condições, eu acredito que nem a União tem recursos, em face de todas as 
necessidades que o país está tendo, para fazer tudo isso junto. A obra não é 
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barata, tem um custo bastante elevado, a construção por metro quadrado de 
concreto, onde passam os carros, esse sim tem um custo menor do que as 
outras vias, a obra não é barata, longe de ser barato, é pesado e o Estado não 
tem condições, infelizmente, de fazer isso tudo sozinho. 
 
Júlio – Dr. Paulo Roberto, da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da 
Capital. 
 
Paulo Roberto – Bom dia ou boa tarde. Em relação a esse trecho do Rodoanel, 
há um procedimento na Promotoria, eu não sou o Promotor no caso, eu estou 
responsável na ausência do Dr. Marcos, que é o responsável pelo caso, mas eu 
queria colocar nossa posição, atualmente, inclusive em termos ambientais. 
Existe um procedimento, Inquérito Civil 295/02, na 1a Promotoria de Justiça da 
Capital, que analisa possíveis danos ambientais decorrentes da implantação 
desse nosso eixo, especialmente no trecho Norte nós realizamos um estudo 
preliminar, foi feito com uma certa rapidez, porque as Audiências Públicas 
estavam no Seminário. Mas esse estudo já nos trouxe muita preocupação, 
porque apontou muitas falhas, muitas omissões do EIA-RIMA, esse estudo é 
bom, nós entendemos que muitas possíveis alternativas não foram previstas, o 
acesso, a questão do impacto, uso e ocupação do solo, eu sou do ABC 
também, lá de Santo. André e eu acompanhei São Bernardo, quer dizer, não foi 
possível segurá-los próximo dos mananciais, como não será, o meu colega, Dr. 
Luiz, que me antecedeu, realmente (......) próximo a 500 mil pessoas, e melhor 
acesso à saúde, à educação, isso não dá para segurar, ou seja, nessa 
alternativa, ou na hipótese de ocorrer, a necessidade para comprar, assim, os 
excessos(.....) quais são os impactos indiretos inclusive, sobre reposição de 
resíduos sólidos, sobre poluentes atmosféricos principalmente sobre a questão 
dos mananciais. Hoje, nós estamos discutindo com todos os promotores das 
Comarcas, dos municípios que incluem a área onde passa o Rodoanel, essas 
condições do EIA-RIMA, e hoje nós estamos nesse estado, porque o Ministério 
Público tem recursos muito baixos, muito finitos, poucos técnicos, nós estamos 
solicitando novamente críticas ao EIA-RIMA, críticas não do que está colocado, 
mas o que deixou de ser colocado, quer dizer, das hipóteses possíveis, pela 
implantação desses trechos do Rodoanel, dos impactos que vão ocorrer. Então, 
nós estamos solicitando, até por esse espaço, recursos que eu reconheço, que 
os órgãos técnicos, as entidades, não-governamentais ou da Sociedade Civil 
que tiverem estudos técnicos críticos, por favor encaminhem para os jurídicos 
da Capital, área, diretamente para IC 295/02, da Capital, só gostaria de fazer 
uma ressalva, o Ministério Público, a Promotoria, da qual faço parte, não é 
contra o empreendimento, só que nós estamos pensando não para daqui 5 
anos, mas para daqui há 50 anos, quando os acessos venham a ser finitos, 
quando o problema da água que já foi colocado hoje, a água estiver 
insustentável, então, por essa conta, a gente gostaria de ter um prazo maior, e 
que essas audiências públicas fossem talvez até aliadas mais uma vez, para 
que a gente possa ter uma resolução melhor dos impactos efetivos, ao meio 
ambiente, por implantação desse projeto, muito obrigado. 
 
Milton Xavier –  Uma resposta da (......) uma colocação muito pontual a 
respeito de uma colocação (.....) a respeito da Índio Tibiriçá, mas é a 
recuperação do que está sendo feito, é início já de projeto para implantação, 
não é a duplicação da Índio Tibiriçá, mas é a recuperação das condições gerais, 
sinalização, possível ordenação de traçado, passagem. Mas não está sendo 
previsto e não vai ser feito, não existe nenhuma idéia de duplicar a Índio 

 37



Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê Documenta 7 

 

Tibiriçá, e sim, uma melhoria geral da rodovia e ela vai continuar sendo, uma 
rodovia de uma (......), só queria fazer essa conexão, no sentido de ter essa 
citação, obrigado. 
 

SESSÃO 2 
 
Júlio –  Já estão aqui os representantes dos Subcomitês Juquery/Cantareira. 
Só lembrando que na hora da reunião sobraram 7 inscritos para se pronunciar. 
Iniciando os debates dessa segunda sessão, os que estavam inscritos estão 
automaticamente inscritos com prioridade. Nós temos 5 Subcomitês que vão se 
pronunciar agora, depois, da mesma forma que na primeira etapa, nós vamos 
abrir exposição para as pessoas que quiserem se pronunciar para o debate. 
Mário, Secretário Executivo do Juquery/Cantareira. 
 
Sr. Mário  (Fala com muitas lacunas) 
–  Boa tarde a todos. Eu vou colocar as discussões colhidas no Subcomitê 
Juquery-Cantareira e só se forma jogados(......) esse Subcomitê, então, são 5 
Municípios da Grande São Paulo, situados na região Norte e Oeste, que é 
Mairiporã, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar e também a 
zona norte do município de São Paulo. No nosso Subcomitê, ocorreram as 
seguintes discussões sobre o Rodoanel, teve uma apresentação da Dersa, uma 
Plenária no dia 31/08, que foi bem extensa, com participação de pessoas da 
comunidade. Após essa reunião plenária, ocorreram duas reuniões, da Câmara 
Técnica e uma reunião técnica conjunta com o Dersa e também integrantes das 
(.....), as considerações que eu passarei a tecer agora, foram derivadas dessas 
reuniões. O que não é consenso, na medida do possível, eu quero apresentar 
todas as condições, e tentar ser preciso ao máximo. Conforme nós podemos 
observar, as medições do traçado, que já foram apresentadas, mas as cidades 
foram bem apresentadas pelo Dersa, em Mairiporã, foi a drenagem, a 
alternativa 2, ao lado do Reservatório Paiva Castro, essa alternativa foi a 
escolhida pelo (.....), e a alternativa 3, após a Serra dos Freitas, em Mairiporã, 
que é depois do Vale do Rio Juquery. Na minha observação, não existe uma 
marquise comparativa com os três traçados no EIA-RIMA, só uma matriz geral 
de impacto, aí vai uma observação, uma crítica construtiva, científica, que para 
você comparar um com outro, realmente se faz necessário o conhecimento das 
matrizes, mas a título comparativo, sem essa, só uma matriz geral, a gente 
acredita em uma, convenientemente nos desvios, essa observação é uma 
proposta que é fazer até essas comparações. Bom, eu vou procurar me ater às 
discussões colocadas, mais em relação aos impactos diretos sobre os recursos 
hídricos, e quando a gente fala em recursos hídricos, já vem tudo: vem uso e 
ocupação do solo, saúde, economia, tudo. Nna alternativa 1, que é ali no sopé 
da Serra da Cantareira, já é uma discussão  de 8 anos atrás, de tempos atrás e 
essa alternativa tem um material de qualquer forma dos túneis e que poderá 
gerar assoreamento na calha do Tietê, tendo impactos sobre enchente, é uma 
tecla muito importante em relação às observações geradas sobre os recursos 
hídricos, naturalmente isso tem observações, mas é uma operação mais 
importante. Na alternativa 2, com as colinas, as críticas foram um pouco mais 
aprofundadas, bom, primeiro pelo fato de passar quase ao lado do reservatório 
Paiva Castro, que é o final do sistema Cantareira porque é mais (.....) do Estado 
de São Paulo e há um risco de acentuar o assoreamento do Paiva Castro, e 
com conseqüente perda de elevação do sistema Cantareira, isso foi colocado 
porque tem a época de (......) das obras, não seria levada em consideração a 
estação de chuvas e tudo mais. 
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Nós observamos na Fernão Dias e isso foi colocado, foi observado, a (......) da 
Sabesp, de 25 metros de profundidades iniciais, praticamente pela metade, o 
reservatório, isso como uma perda em relação às indicativas. Bom, 
continuando, o controle de transportes de cargas perigosas inseguras, aí não 
está equacionado o fluxo químico que está sendo usado (......)  que são (......) e 
passaria de Caieiras para Guarulhos, fazendo um retorno de transporte, 
tecnicamente o empreendedor fala que é seguro porque tem bastante 
contenção, só que a bacia de contenção tem um curso, ela não está envolvida 
em torno do traçado, isso deixa vários bairros isolados, principalmente em 
Mairiporã, com bairros exteriores, e, essa questão do transporte dos Municípios, 
com o centro gerador em Guarulhos (......)  Bom, a própria empreendedora 
admite que é uma prisão, uma área de proteção e ocupação, esse potencial, e 
nós levamos então a Lei Trípoli, que permite regulamentação de área, etc., e 
tem efeito potencializador aí, com essa lei, que todos nós debatemos, isso vai 
ser potencializado a muitos circuitos, não positivos. A questão do 
desmatamento, também é um outro fator crítico, porque não existe água 
suficiente nas nossas bacias para o plantio de compensação, só que se coloca 
um número, que vão replantar 500 hectares, só que, além da área local, pega a 
realidade de Mairiporã, Caieiras. Ali já é uma área florestal, uma área 
preservada, que a gente observa (......) foi feito algum estudo assim, para a 
conservação, então tem que ser feito em outra sub-bacia e com conseqüente 
impacto. Também o Ministro da Saúde, eu sou da secretaria da Saúde, a 
ambientação... amanhã nós vamos ter uma reunião com todas as partes 
integrantes, da nossa Secretaria, a Superintendência, Instituto Pasteur, (......) 
ecológica e nós não vemos que o (......) da saúde, estudasse principalmente 
essa questão do desmatamento. Naquela mata tem morcegos, tem roedores, 
tem um monte de bichinhos lá que vão causar uma série de complicações para 
as pessoas. Bom, nós temos também a alternativa 3, que é a importância dos 
(......) que é uma alternativa que pega alguns quilômetros a mais como está 
sendo estudada, inclusive, seria a causa do adiamento das Audiências, só que, 
do ponto de vista dos recursos hídricos, a gente recorda uma deliberação aqui 
desse tipo, que ela teria o acréscimo de 1 m3/s de água, aproveitando 0,8 m3/s 
do Paiva Castro e mais 0,2 que vamos chamar de (.....) que esses 0,2 passaria 
exatamente, onde vai passar esse novo trajeto do Rodoanel. Isso daí não foi 
estudado aqui, 0,2 m3/s, 1 m3/s, significa o fim do rodízio e na época, está 
sendo colocado... e a Sabesp, por esse motivo ela não gosta disso, e essa 
nossa região, o sistema integrado é da Sabesp, agora 0,2 m3/s também é 
significativo. Nós tivemos casos (.....) da região no ano passado e crise de 
energia elétrica, além da estação de água, esse 0,2 m3/s tem que ser 
observado e tem que ser cuidado do ponto de vista deles. E também, nessa 
alternativa 3 que passa após as obras feitas, do Rodoanel, também, que ela 
retorne ali, que é na descida de Mairiporã e também não tem aqueles (.....) 
protegendo os mais isolados. . Bom, as considerações de âmbito (.....) o que 
houve, de discussão no Subcomitê, o que eu quero mostrar aqui não está 
formalizado, não tem área, isso são discussões que existem. Essa questão da 
rejeição... eu coloco quase unânime, e também é falado corte (.....) lavarem as 
mãos, mas mesmo assim deixei que a professora, minha aluna da unidade, eu 
coloquei quase aí tem(??), a questão homogênea, não existe, acho que a 
natureza é (.....) mas não passa. A alternativa 2, tem uma rejeição muito forte, 
inclusive, desse suprimento, (.....) sei lá, o transporte, esse tema mais para 
discussão e os riscos aos mananciais envolvidos, desses principais que eu 
coloquei aqui agora. Agora, além dessa, ocorreu a compensação, (.....) pela 
alternativa 3, que seriam aqueles 8 anos a mais, só que na alternativa 3, o 
empreendedor coloca que passaria no meio do Parque do Juquery inicialmente, 
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e isso aí passaria ao lado (.....) normalmente, naturalmente, não temos 
capacidade de fazer passar (.....) e tudo mais, eu acho que isso aí, são pessoas 
(.....) suficiente as questões, então a falta de decisão, houve até (.....) lá para 
ela, (.....) na hora de estar aprendendo é subindo o morro, na hora de pegar o 
mapa, fica difícil, mas de qualquer forma, a alternativa 3, de melhorar (.....) 
também a alternativa do sopé da Cantareira, passando pelo Município de São 
Paulo, houve manifestações(.....) técnicos ligados  ao Instituto (.....) porque, já é 
uma alternativa antiga, naturalmente envolve (.....) e se colocou em discussão 
bom, e também, continuar com as alternativas zero de ambientação, sem (.....) 
e relativa aquela empresa (.....) energética, na organização do ferroanel, teria os 
casas, chegaria (.....) ao longo, através de São Paulo quando atingidas (.....) são 
essas as resoluções do problema. 
 
Rubens Mazon – ... outras pessoas também sabem, você não é o único dono 
do saber do mundo, o projeto termina, não dá para terminar na parede. 
 
Mário – A alternativa 1, sim, são técnicos, que estavam ligados a um tipo, essa 
alternativa.... 
 
– Você falou Instituto de Pesquisa? 
 
Mário – Não, não, a Instituição, você tem técnicos nessa Instituição e deu a 
entender que é a instituição falou, e deu a entender que eles estavam omitindo 
a Instituição naturalmente, porque, todos nós temos que formalizar, então, é 
bom esclarecer isso, são técnicos mesmo, assim, de várias Instituições, mesmo 
na posição da Secretária da Saúde.... Fechei. 
 
Júlio – O Mário fez a exposição, exemplar, objetivo e especialmente cumpriu 
rigorosamente os 15 minutos, meus parabéns. O próximo, Cotia/Guarapiranga, 
Dra. Violêta Kubrusly. 
 
Violêta – Vamos refazer a apresentação do dia 29 de outubro, mas ela está um 
pouco mais direcionada às questões locais, com recomendações de cada um 
dos municípios que são afetados e as considerações de âmbito geral também 
do Subcomitê. Estamos  trabalhando em cima dos impactos sobre a bacia 
hidrográfica Guarapiranga, lembrando que essa análise está calcada, 
principalmente, em reuniões que realizamos na Câmara Técnica de 
Planejamento, um núcleo técnico específico para esse assunto que é o 
Rodoanel e Gasoduto, e a Coordenadora deste GT hoje está aqui, que é a 
Secretária do Meio Ambiente do Embu, arquiteta Marilene Mantovani. A gente 
balizou o trabalho em uma análise da matriz de impactos do RIMA, então, 
baseados nessa matriz, tentamos avaliar os impactos que foram colocados e as 
medidas recuperadoras que são propostas, e o arrolamento e conteúdos dos 10 
Programas Ambientais. Esse é o traçado do Trecho Sul, isso vai ser passado 
meio rápido, porque o que queremos mostrar mesmo, é exemplificar com 
algumas fotos do acompanhamento da pós-operação do trecho Oeste, então eu 
vou pedir que a colega Kátia Canil, do Sucomitê Pinheiros-Pirapora, se quiser 
complementar em algum momento, fique à vontade. Aí para a Região Sudoeste, 
na várzea do Parelheiros essa Câmara Técnica tem a colaboração de várias 
Instituições dos 3 segmentos, então todas essas diretrizes e até 
recomendações, críticas, sugestões são resultado das discussões que têm 
acontecido no âmbito dessa Câmara Técnica. Então em relação à várzea de 
Parelheiros há uma preocupação grande com o assoreamento da várzea da 
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represa, acidentes com cargas perigosas, poluição, contaminação e o 
comprometimento possível do Projeto das Wetlands que está já está em curso, 
que é um projeto da Sabesp de interesse regional, para depuração, faz parte do 
escopo do próprio Programa Guarapiranga então pode haver comprometimento 
e possível perda de resultados desses projetos. Com relação à travessia da 
represa do Guarapiranga, ficamos preocupados, porque, no mínimo, é 
necessária a implantação de uma bacia de contenção, não consta nem do 
RiIMA, nem do EIA, essa bacia de contenção; só na Billings encontramos que 
qualquer transposição com essa magnitude e importância tem que ter esses 
apoios, e no Guarapiranga não se encontra. Então é uma demanda do Grupo 
Técnico e da Câmara Técnica de Planejamento do Subcomitê que haja a 
implantação de bacias de contenção nessa travessia, e que exigências 
similares às feitas pelo Consema para a transposição do braço do Taquacetuba, 
recentemente auditada em sua 3ª Auditoria Ambiental sejam aplicadas para 
este empreendimento. Ou seja, é importante que se observem também essas 
mesmas exigências, no que diz respeito à travessia e perigos de contaminação. 
Na travessia ainda, então aqui a gente tem exemplos de traçado, ali é uma 
proposta, são ensaios de possibilidade de novos traçados, depois a colega 
Jumara, da Prefeitura de Itapecerica da Serra, vai explicar melhor. É bom 
lembrar que não temos posições fechadas, como o Mário Sérgio falou, não há 
uma posição definitiva, os municípios têm discutido suas demandas, suas 
necessidades, então o que pode ser para São Paulo um bom traçado, pode ser 
que para Itapecerica não interesse e isso ainda não está crescido 
suficientemente para que se chegue num traçado que atenda a todos. No 
momento isso aqui foi uma análise frente às demandas e questões locais, então 
aqui está uma possibilidade de traçado que, eventualmente, passasse mais 
acima, aqui a alternativa está cortando loteamentos, depois a Jumara vai 
explicar melhor do que se trata, e para São Paulo, nesse momento, caso não 
haja uma definição melhor de custos já previstos no próprio projeto, na 
magnitude do que signifique fazer cortes urbanos, fazer seccionamentos em 
áreas ocupadas de forma irregular, a Secretaria de Habitação do Município de 
São Paulo até encontra que, não havendo outra alternativa, não se interessa 
por uma opção de traçado que venha a fazer um corte nesse loteamento do 
Horizonte Azul, então eu digo que se isso vai mais ao norte pode não 
interessar. São discussões ainda em curso, há muitas dúvidas que não estão 
esgotadas, nem respondidas. Então é bom que já tenhamos em conta isso, que 
não está contemplada totalmente, na várzea do Embu Mirim, uma alternativa 
compensatória de implantação do parque linear, em toda a extensão da várzea 
do Embu Mirim, conforme acordado, previamente, entre a Dersa e as 
Prefeituras do Embu das Artes e de Itapecerica; a colega Marilene depois vai 
explicar mais detalhadamente esta demanda. Aqui para cada uma dessas, na 
matriz de impactos (são 22 ítens que estão arrolados na matriz de impactos), e 
temos comentários para algumas delas, então na alteração de drenagem há 
uma possibilidade grande de movimentação de terra que pode favorecer 
assoreamento e erosão, há que ter cuidados extras. Esses comentários todosjá 
havíamos mostrado na outra apresentação que fizemos e eu vou passar 
adiante, para não tomar o tempo das colegas. Mas nos preocupa bastante, e a 
todos os membros da Câmara Técnica, a necessidade de uma abordagem mais 
técnica, mais específica, com maior definição das medidas que possam vir a 
compensar ou prever os impactos de implantação da obra, como condições de 
estabilidade, alterações da qualidade da água, que podem gerar a 
contaminação de corpos d’água, a implantação mesmo dessas bacias de 
contenção, que não está prevista e por aí vamos, alteração nas áreas das 
faixas de domínio, perda e fragmentação da vegetação. Foi feito um 
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levantamento preliminar, pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado, 
Departamento de Uso do Solo Metropolitano, no âmbito de nossa Câmara 
Técnica, trazendo uma contagem do que seria a supressão de matas nas áreas 
de 1ª categoria, que vai até quase 20 hectares, tem praticamente 19 hectares 
esta supressão; interferência em áreas de preservação permanente e uma 
preocupação com os corredores de fauna, evitando alteração dos 
comportamento e conservação dessa fauna local. Isso aqui é o Trecho Oeste, 
então vamos ilustrar essa apresentação com algumas situações já verificadas 
neste trecho, então aqui em relação à supressão e recomposição dessa 
vegetação, alteração nas atividades econômicas, a insegurança da comunidade 
aqui então vamos ter, em relação à Casa dos Autistas, por exemplo, houve uma 
barreira anti-ruído que é insuficiente, e isso até que é bastante divulgado na 
mídia. Mas essa preocupação é trazida aqui para que se evitem os mesmos 
problemas nos trechos que vierem a ser incorporados, para que isso não 
aconteça. O exemplo está dado, e aí temos algumas recomendações 
determinadas do próprio grupo que solicita conhecimento detalhado de plano de 
substituição geológica, determina que as áreas de empréstimo de solo e bota 
fora estejam localizadas completamente fora da APRM do Guarapiranga, 
lembrando que o Programa Guarapiranga até incorporou em seus custos que 
não pode haver nem bota fora nem área de empréstimo internas à APRM. 
Informações sobre alternativas de obra de arte sobre o lago, que tenhamos 
estes cenários contabilizados, obras de arte com menor contato com o solo, 
porque na verdade essas obras todas elas estão assentadas, são obras que 
têm grandes aterramentos, portanto precisamos de algum outro tipo de 
alternativa e que sejam mostrados custos em obras que tenham o menor 
contato possível com o solo. Acreditamos, obviamente, na engenharia nacional 
e deve ter muita solução possível, que ainda não vimos apresentadas, então 
essa é uma demanda também. O GT ressalta a necessidade de esclarecimento 
sobre as bacias de contenção, manifesta a preocupação sobre a possível 
ocupação dessas várzeas, pois tem pouco fundamento a afirmação do EIA de 
que o Rodoanel é uma obra tipo barreira. Hoje, pela manhã, tivemos em todas 
as exposições, praticamente, uma certeza de que o Rodoanel é uma obra 
indutora; se é uma obra indutora, não tem efeito barreira, então parece que 
todas as teses caminham no sentido de que realmente pode haver uma indução 
à ocupação e essa indução tem que ser controlável, e isso já considerando o 
que ocorreu aí no Oeste. Já há um derramamento de populações para o Embu 
das Artes, a Secretária Marilene Mantovani depois pode falar um pouco sobre 
isso, dessas remoções com verbas de atendimento que deslocaram populações 
afetadas e que já voltaram para a região de origem, trazendo mais famílias. 
Essa solução que o Banco Mundial considera boa, adotada pelo empreendedor, 
e que foi até mostrada várias vezes, eu mesma estive presente numa 
apresentação dessa solução da Cooperativa Rodoanel, em um seminário 
internacional, é uma alternativa possível de reassentamento que foi encontrada, 
mas é uma das alternativas possíveis. Aqui estamos falando de verba de 
atendimento mesmo, que levou a população e a trouxe de volta, então o caso já 
é conhecido, talvez a Marilene possa falar um pouco mais. Aqui tem algumas 
fotos do estado precário de implantação e manutenção, fica meio difícil de ver 
mas há proximidade aqui de ocupações, e revegetação de taludes inadequada 
com a possibilidade de assoreamento de corpos d’água existentes no entorno. 
Isso aí faz parte de uma vistoria que fizemos em relação ao próprio Trecho 
Oeste, para poder exemplificar aquilo que preocupa o Subcomitê Cotia-
Guarapiranga, proximidade de ocupações aqui também nas alças aí no Trecho, 
a proximidade também das ocupações nos emboques de túneis. E propomos a 
criação de uma Agenda Metropolitana de Planejamento Regional, essa agenda 
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deve ter consonância com as ações da Agência da Bacia do Alto Tietê, com 
alocações orçamentárias específicas e para dar continuidade aos benefícios 
compensatórios que venham a ser implantados e/ou omitidos, a partir das 
medidas de mitigação propostas pelo empreendimento e devem se traduzir num 
pacto entre todos os agentes envolvidos, Municípios e Sociedade com a 
participação efetiva do Poder Público, acho que isso caminha muito na mesma 
perspectiva da proposta que a colega Sânia fez hoje, pela manhã. 
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•Criação de uma AGENDA METROPOLITANA ESTRATÉGICA DE 
PLANEJAMENTO REGIONAL, em consonância com as ações da
Agência de Bacia do Alto Tietê, com alocações orçamentárias 
específicas, para dar continuidade ou manter os benefícios 
compensatórios obtidos a partir do empreendimento. Isto deve se 
traduzir em um pacto dos agentes locais: municípios e sociedade, 
com participação efetiva dos órgãos do Estado, em uma perspectiva 
de integração setorial, para minimizar os impactos do RODOANEL. 

•O RODOANEL atravessa Áreas de Proteção dos Mananciais -
APM, estratégicas para a RMSP, sendo prioritária a adoção de 
medidas para manutenção da produção e qualidade dos escassos 
recursos hídricos disponíveis na Bacia do Alto Tietê.

•Instalação de mecanismos que garantam a integridade dos cursos 
d’água e das várzeas dos rios Parelheiros e Embu-Mirim;

SCBH-Cotia-Guarapiranga- Câmara Técnica de  
Planejamento / GT Rodoanel / Recomendações 
Preliminares

RODOANEL
& 

MANANCIAIS

qui é uma preocupação também porque o Rodoanel atravessa as áreas 
teção e é prioritária a adoção de medidas de manutenção da produção da 
 a instalação de mecanismos que garantam a integridade dos cursos 
 e das várzeas do Parelheiros e Embu Mirim; todos os Planos Ambientais 
e ser mais detalhados para sua melhor avaliação e entendimento, por 
lo, temos o Plano, um dos 10 Planos, está nomeado como Assistência 
nicípios Afetados, então a primeira coisa é que quem é de um município 

eto à procura do detalhamento do Programa, porque acha que vai 
rar, por exemplo, muito recurso alocado para ajudar na fiscalização 
da numa série de ações, de ações mesmo locais frente à intervenção 
uve. E o que encontramos lá é um pequeno recurso alocado, que diz 
o à adequação da legislação dos municípios às diretrizes do Rodoanel, 
isso é algo que a gente precisa realmente verificar, porque não seria 
 os municípios se adequarem às diretrizes, acho que é o contrário, e 
ue numa perspectiva de uma mão dupla mesmo, essa integração deve 
cer. Então esse é um dos Programas que geram alguma dúvida, e 
 parte das responsabilidades sente-se que estão sendo passadas para 
icípios e sem isto estar previsto, e há Municípios, que têm mais estrutura 
s que não têm estrutura nenhuma e outros que estão para em uma 

ctiva importante de elaborarem seus Planos Diretores, suas Leis 
ficas, seus Planos de Desenvolvimento de Proteção Ambiental. Então é 
nte que isso seja uma via de mão dupla, tem que ser bem ampliada e o 

tende que deva se ampliar o prazo para verificação das informações 
s no EIA-RIMA, então esse prazo de estudos ele tem que ser realmente 
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melhor equacionado, a avaliação do pós-uso e a efetividade dos Programas 
previstos no Trecho Oeste devem ser uma condição para o licenciamento dos 
demais trechos, numa verificação se o cumprimento de todas as medidas 
mitigadoras e compensatórias propostas para o Trecho Oeste foram cumpridas, 
em que pé elas estão, o acompanhamento dessa agenda por esse Fórum 
tripartite de maneira que isso seja condição para dar continuidade ao processo 
de licenciamento, essa é uma demanda do Subcomitê. E o GT reitera a 
necessidade de apresentação de estudos que já foram solicitados referentes às 
conexões, interligações com municípios e sua interferência sobre o sistema 
viário local, mais tarde na apresentação das recomendações de São Paulo, 
vamos falar exatamente isso, porque é necessário que os cenários com as 
alternativas de sim e de não, que elas sejam apontadas em uma visão, como 
disse o Mário Sérgio, científica, de comparação entre uma alternativa e outra, e 
propõe que nos casos em que forem viáveis, aqui tem uma tese nova: que as 
compensações ambientais elas sejam realizadas previamente ao início das 
obras, aquelas compensações que não disserem respeito ao traçado 
propriamente dito, que elas não tiverem nenhuma interferência com a 
linearidade, com a implantação da rodovia, ou seja, um parque que fica aqui ou 
ali, a implantação da revegetação, enfim, que algumas das medidas 
compensatórias, avaliadas, sejam realizadas antes da implantação, é uma 
demanda do Subcomitê. O GT entende, ainda, ser necessária a compensação, 
nós vamos validá-las, pelos ônus do atendimento às demandas causadas pelo 
Rodoanel, isso não está muito bem esclarecido nessa composição 
orçamentária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O GT 
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carga. 
foram 
discus
O GT  propõe que, nos casos em que forem viáveis, as 
compensações ambientais sejam realizadas 
previamente ao início das obras.

O GT entende ser necessária a compensação às 
municipalidades pelo ônus do atendimento às 
demandas causadas pelo Rodoanel.

O GT recomenda ser avaliada mais cuidadosamente a 
geometria das alças de acesso, devido à ocorrência de 
acidentes no Trecho Oeste com veículos de carga.

SCBH-Cotia-Guarapiranga/CT Planejamento/GT 
Rodoanel / Recomendações Preliminares
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recomenda ser avaliada mais cuidadosamente a geometria das alças de 
 devido à ocorrência de acidentes no Trecho Oeste com veículos de 
Aí temos uma síntese temática das discussões sobre o Rodoanel que 

realizadas, com os temas principais, que são recorrentes em todas essas 
sões, e dizem respeito às mudanças de traçado, questões técnicas de  
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1. Mudanças de traçado 
2. Questões técnicas de engenharia
3. Supressão de vegetação significativa e/ou

reflorestada
4. Conexões com estradas/vias urbanas, fluxo viário

com acesso ao Rodoanel, remoção de populações
afetadas

5. Áreas de empréstimo e bota-fora
6. Poluição sonora e do ar
7. Quantificação dos cursos d’água atingidos
8. Impactos sobre a qualidade da água
9. Mitigação / Compensação Ambiental

Síntese temática das discussões sobre o 
RODOANEL, realizadas no âmbito da CT de 
Planejamento do Subcomitê Cotia-
Guarapiranga

RODOANEL
& 
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engenharia, supressão de vegetação significativa e/ou reflorestada, conexões 
com as estradas e vias urbanas, que tipo de fluxo, como é que eu acesso a via, 
e a remoção de populações afetadas, as áreas de empréstimo e bota fora e sua 
localização geográfica realmente, seu dimensionamento, onde é que se está 
pensando fazer isso, poluição sonora e do ar, quantificação de cursos d´água e 
impacto sobre a qualidade da água, agora sobre o Embu Guaçu, o Carlão já se 
antecipou na manhã, ele é muito afoito, então ele já recomendou o que o Embu 
Guaçu estava querendo , e eles têm uma necessidade de um estudo de uma 
conexão de uma alça de acesso, mas vejam que isso é uma alça de acesso que 
está dentro do Município de São Paulo, então precisamos ter realmente uma 
solução integrada, de uma definição integrada, porque ela depende de uma 
anuência, obviamente, do Município de São Paulo. 
 
Jumara – Boa tarde. Em Itapecerica, aqui, a gente pegou o trecho vem do 
Embu e entra no município de Itapecerica, aqui a gente tem o rio Embu Mirim, 
que é a segunda maior reserva para Guarapiranga. Na hora que entra no nosso 
Município, temos aqui uma favela à beira do córrego do rio Embu Mirim que 
hoje Itapecerica já conseguiu com verbas do BID retirar essa população daqui e 
deslocar para cá, nessa outra área. Aqui nós colocamos no nosso Plano Diretor 
uma área de ZEIS, a CDHU já se comprometeu, já está tudo certinho para 
construírem aqui 80 casinhas para retirar essa população que está dentro do 
córrego Valo Velho. Toda essa região aqui é uma área de várzea, tanto que 
existe até aquela passagem igual a (.......) que o pessoal do (.......) faz para ver 
o que acontece, então com essa região aqui, mesmo o Rodoanel estando 
distante da Várzea, e o processo de construção nós entendemos aqui que é por 
aterro e desaterro, então aqui vai acontecer uma mudança no fluxo hídrico local. 
Nosso Plano Diretor foi totalmente embasado na nova Lei de Proteção aos 
Mananciais e principalmente nessa gestão através da bacia hidrográfica, ao 
longo dos 11 quilômetros do Embu Mirim que vai para o nosso município e que 
é paralelo ao Rodoanel, a gente passa por, da 82 até a cento e pouco, dá umas 
seis microbacias desenhadas naquele Plano de Bacias, cada uma delas tem 
uma carga já definida, então nós vamos fazer uma leitura quando o nosso mapa 
do PDPA estiver pronto e da Lei Específica nós vamos fazer uma releitura. Só 
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que tudo isso aqui vai ter que ser alterado, porque as cargas das microbacias 
vão ser modificadas porque o sistema ou fluxo aqui de água, de um lado para o 
outro, não vai existir mais, então a gente como município questiona essa área 
de ZEIS que está dentro da nossa Lei Municipal e questiona também todo um 
cálculo de carga que foi feito para o município para o nosso Plano Diretor que 
vai até 2015 e que já agora em 2006 vai ficar obsoleto porque esse fluxo entre 
Embu vai alterar a nossa contribuição obrigatória. Essa aqui é a foto daquele 
trecho, essa aqui é uma área que foi destinada à área de ZEIS. Nesse outro 
ponto aqui a gente quer mostrar um trecho, por aqui assim, tem uma lagoa, aqui 
tem outra lagoa e aqui é um porto de areia desativado, aqui é uma lagoa só que 
a construção ali também mostra aterro e desaterro, então a gente questiona o 
que vai acontecer aqui. Nesse trecho a gente está mostrando a passagem do 
Rodoanel em cima de um loteamento regular de alto padrão, aqui ele atravessa 
o Rio Embu Mirim, vamos para a próxima, ele atravessa sobre pilotis, aqui a 
gente questiona, nós temos São Paulo, está aqui a divisa, o Rodoanel está 
aqui, nosso Horizonte Azul e nosso Jardim do Éden vai ficar, a palavra não é 
encravado, ele vai ficar seccionado, então as escolas, as igrejas estão do lado 
de cá, tudo bem, vai ter um acesso mas a gente entende que seria muito melhor 
se já passasse na divisa de uma vez para não deixar pequenas populações 
assim ilhadas. Violêta, esse verdinho aqui se eu não me engano é uma das 
áreas de bota fora mas eu... o material aqui nesse verdinho, e esse aqui é uma 
das principais preocupações do Município, esse é um loteamento de altíssimo 
padrão, o Rodoanel passa em cima dele, o que vai acontecer? A gente sabe 
que a fiscalização, tanto Estadual quanto Municipal, não conseguiu frear a 
ocupação de baixa renda. Nesse local aqui temos, são dois loteamentos de alto 
padrão, Palmas e Colibris, então aqui eles têm tudo cercado, eles têm um 
heliporto, eles tem umas 30 ou 40 residências de alto padrão, eles tomam conta 
do local, se o Rodoanel cortar aquela área como vai fazer, como está sendo 
proposto, Itapecerica vai perder uma área que também no nosso Plano Diretor 
está colocada como área envoltória da represa para usos especiais e 
acompanha a Lei Específica de Proteção aos Mananciais, que deve ser enviada 
ao Legislativo... 
 
– Isso é o menor vão da represa. 
 
Jumara – Isso, então nós somos favoráveis e pedimos encarecidamente, mapa 
e população é igual em São Paulo, em Itapecerica, em Embu, em qualquer 
lugar, que se pense de uma forma metropolitana, porque quem vai tomar conta 
dessa área se for da Cidade de Itapecerica... Eu acabei. 
 
Violêta – Não, rapidamente... 
 
Jumara – É só um acesso em Embu e outro na Imigrantes, todo o trânsito das 
70.000 pessoas de Embu Guaçu e 1.000.000 ali da área vizinha de Valo Velho 
com São Paulo vão passar por Itapecerica, então a gente tem já um minianel 
viário proposto e solicita auxílio do empreendedor, e aqui nessa outra parte da 
várzea do Embu Mirim, que começa no Embu e acaba em Itapecerica, é 
proposta nossa do Plano Diretor, ainda pedindo que se aumente a faixa de 
domínio com 100 metros de cada lado no percurso dentro do Município para 
que a gente possa plantar, arborizar, evitando o adensamento. 
 
Violêta –  Em São Paulo, entre tudo que a Sânia falou de manhã e com relação 
às conexões propostas a Prefeitura reitera que sejam apresentados estudos 
comparativos da conexão e da não conexão com Parelheiros, independente da 
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alternativa escolhida pelo empreendedor. Mantém-se a recomendação da 
criação do Parque da Várzea do Parelheiros, no entorno da possível conexão 
com forte acumulação e com o possível adensamento. 
 
Marilene Mantovani – Eu vou tentar ser breve, mas o Embu está pretendendo, 
fiz uma recomendação para o Subcomitê que ao contemplar, para que fosse 
condicionada a aprovação dos novos Trechos do Rodoanel a uma ampla 
avaliação das medidas que foram propostas no Trecho Oeste. Nós tivemos 
acidentes nas alças de acesso inclusive com carga perigosa, uma carga de 
ácido, e a gente conseguiu cumprir com ações do Município, a semana 
retrasada também com um novo acidente, e durante mesmo toda a fase de 
obra, nós passamos por vários acidentes, com mortes inclusive. A gente está 
fazendo um levantamento bastante amplo dessa questão, então, para que os 
outros trechos sejam licenciados tem que ser feita uma ampla avaliação daquilo 
que foi prometido pela Dersa no Trecho Oeste, e que ainda não foi cumprido, 
por exemplo, a sinalização que na estrada nem sequer menciona o município, a 
questão das remoções, que nós tivemos várias famílias sendo indenizadas, o 
que mostra que esse tipo de solução não é adequada, as famílias retornaram, 
invadiram uma área contígua e como disse o Promotor aqui há pouco, muitas 
vezes as ações demoram e essa área está com reintegração de posse já 
ganha, mas até hoje ela não foi colocada em operação e ela está se adensando 
a olhos vistos a cada dia. De ordem específica, como a Jumara já havia 
comentado, foi proposta a criação do Parque da Várzea do Embu Mirim, esse 
Parque está sendo contemplado no âmbito do EIA, mas curiosamente ele está 
na divisa de Embu para Itapecerica e para São Paulo, foi discutido já desde a 
gestão passada pela Secretaria de Meio Ambiente com a antiga Secretária, de 
que esse parque deveria ser na Régis Bittencourt sentido Itapecerica, não é 
possível não saber que várzea é para ser protegida totalmente. Nós 
entendemos que aquela área que já está inclusive colocada no EIA como uma 
área de grande fragilidade, geológica inclusive, essa área está contígua a uma 
área de muita ocupação, de uma forte ocupação de vários loteamentos 
irregulares, nós tivemos inclusive há uns anos atrás no Jardim São Francisco, 
nós criamos uma ação de reintegração de posse e que foi determinado que a 
Prefeitura desse a solução para as remoções, dos 114 barracos hoje existem 
600 barracos nessa área. Nós queremos aliar a idéia do Parque da Várzea do 
Embu Mirim para que ele cumpra essa função junto com o fato da rodovia ser 
bloqueada nesse trecho, de eliminação da forte indução de crescimento que 
vem vindo de São Paulo para cá nos últimos 30 anos, nessa região que pega 
cerca de 60% do Município e com renda inferior a 5 salários mínimos, ou seja, 
uma população extremamente pobre. 
Uma outra questão que a gente está propondo é a eliminação do Dispositivo de 
Retorno que está proposto no EIA a cerca de 3 quilômetros da intersecção com 
a Régis Bittencourt, ali tem inclusive um grande empreendimento que era para 
sair e que não saiu, e a gente acha curioso que esse vetor esteja justamente 
nesse ponto, o que pode inclusive ser o elemento facilitador de uma tentativa 
como disse, voltando aquilo que falou o Promotor, de que com essa indução de 
ocupação justamente nesse ponto a gente possa ter uma futura interligação. 
Um estudo de uma nova alternativa de ligação nos bairros Jardim do Colégio, 
São Francisco, que liga a região do São Marcos, seria uma alternativa viária, à 
esquerda do Rodoanel, nós havíamos conversado no período, o único contato 
que nós tivemos com a Protran Engenharia, para a manutenção da Estrada das 
Veredas. Mas acompanhando o que está acontecendo hoje no trecho Oeste, 
com aquelas áreas sendo continuamente invadidas, a gente está preferindo 
deixar a Estrada das Veredas como uma via interna do Parque e se pensar na 
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alternativa do outro lado, no lado oposto do Rodoanel, para permitir ainda a 
interligação desses bairros, mas evitando a transposição do Rodoanel no 
sentido de evitar que essa indução de ocupação venha para a bacia, para a 
várzea do Embu Mirim; o nosso Plano Diretor colocou essa região como de 
especial interesse ambiental, fez a previsão inclusive do Parque porque já 
estava acordado com a Dersa, então o Parque consta do nosso Plano Diretor 
que ainda não está aprovado, mas ele foi encaminhado para entrar em 
discussão. Propomos também o afastamento do traçado da margem do rio 
porque em alguns pontos a saia dos cortes de aterros que estão propostos ao 
longo de todo o Trecho Sul dentro dos Municípios, que esse traçado seja 
afastado de modo a evitar que a saia dos aterros invada as faixas de 
preservação permanente, que em alguns pontos ele está praticamente dentro 
dessa faixa. A previsão de dispositivos de proteção de acidentes com cargas 
perigosas porque já assistimos esses acidentes acontecendo no Município e a 
previsão de dispositivos de proteção aos ruídos no Parque Industrial Ramos de 
Freitas e nesses loteamentos que de acordo com o estudo previsto no Rima, 
em outros locais a gente percebe que estão previstos esses dispositivos, 
chegando aí numa faixa que eu não me recordo agora em torno de 50 decibéis 
e esses loteamentos que estão com a mesma proximidade; não existe 
dispositivo algum de proteção aos ruídos. 
 
Júlio – O Subcomitê Billings. (agitação) Pinheiros-Pirapora, você que vai 
expor? Que mais Cidades ... que ultrapassaram todas as...(agitação). 
 
Kátia Canil – Sou da Câmara Técnica do Pinheiros-Pirapora e estou pegando 
uma carona aqui na apresentação da Violêta, inclusive porque parte do material 
que ela apresentou foi justamente em relação ao trecho implantado. É bom 
lembrar que o nosso Subcomitê Pinheiros-Pirapora não está numa área 
considerada de mananciais, então quando foi feita toda a parte de planejamento 
não houve, pelo menos eu não participava ainda, discussões que 
contemplassem o que a gente tem feito até agora e nesse momento, porque 
ainda é tempo de se prever e de se pensar em medidas para que a gente não 
venha a acabar em impactos que a gente tem visto hoje já no trecho 
implantado. Quero lembrar que a questão de assoreamento é muito importante, 
por quê? Como essa parte de movimentação de terra é muito grande, são 
grandes cabeceiras de drenagem, esses cursos d’água de 1ª ordem encontram-
se bastante assoreados. Nós fizemos uma vistoria técnica aí no nosso 
Subcomitê através de um Curso que estava tendo lá nesse semestre e 
pudemos verificar justamente a questão do assoreamento de cursos d´água, um 
ponto bastante importante junto à Rodovia Raposo Tavares no Km 21, inclusive 
o proprietário entrou com uma ação contra a Dersa e foi constatado crime 
ambiental, então isso já está tramitando na justiça. A questão das ocupações 
irregulares ou ocupações que estão muito próximas à área do Rodoanel mesmo 
isso é muito prejudicial, a questão dos piscinões, os piscinões que a gente pode 
ver até nas fotografias embora um pouco escuras, você verifica a falta de 
manutenção no lançamento de lixo, então é necessário uma integração tanto 
por parte do empreendedor com as Prefeituras para que esses problemas não 
se agravem. E outros aí que a gente poderia declarar, e que na verdade já 
foram até detalhados com bastante cuidado e detalhe pela Violêta, então a 
gente não fez nenhuma apresentação muito sistemática, apenas manifestamos 
esses impactos que foram detectados e a importância desse momento que a 
gente está tendo de pensar em medidas adequadas, caso as obras venham a 
ser implementadas, e que elas tenham um acompanhamento muito sério da 
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parte técnica para que a gente não incorra em situações de degradação como a 
gente vê hoje, obrigada. 
 
Júlio –  Eu queria agradecer, Tietê Cabeceiras, é quem?  (tumulto)  
 
Paulo – Boa tarde a todos, eu sou Paulo Massoca, da Prefeitura de São 
Bernardo do Campo, devia estar aqui o nosso colega Marcos Bandini, que é o 
Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do Subcomitê 
Billings/Tamanduateí. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, que o 
processo, o estudo do EIA-RIMA, do Rodoanel, está em andamento dentro de 
uma Plenária das Câmaras Técnicas do Subcomitê, que as Câmaras de 
Planejamento e Gestão, Fiscalização e Saneamento, os municípios estão 
traçando ferramentas por grupos intersecretariais, para afirmar a posição final 
dos municípios, dentro dessa Plenária; a Sabesp já apresentou, inclusive, a 
avaliação oficial da Companhia, e esse processo vai correr durante esse mês 
de dezembro, então é apenas um relato, não há ainda um consolidado, um 
parecer do Subcomitê e só essa informação que eu estou passando para 
alguns dos colegas do Alto Tietê, muito obrigado pela atenção. 
 
Júlio – Tietê/Cabeceiras, quem que vai apresentar? Tietê/Cabeceiras tem 
alguém? Bom, então terminou. (tumulto) Quer continuar? (tumulto) 
 
Paulo – Atenção, eu sou da Sabesp e falo o seguinte, desculpa, aquilo que 
cabe à Sabesp na Plenária das Câmaras Técnicas é ainda um parecer de um 
órgão técnico, ainda não passou pela diretoria e portanto ainda não é a posição 
oficial da Sabesp, é só um reparo, para não ter maiores complicações. 
 
Júlio – Próximo, eu acho que é o Professor Ari Albano, do Movimento de 
Defesa da Biosfera, São Paulo. 
 
Ari – Primeiro eu quero fazer um comentário, eu gostei muito do trabalho, talvez 
por ser um grupo de mulheres, são geralmente mais independentes que os 
homens e mais corajosas, na questão ambiental eu sempre tenho notado isso, 
então uma nota 10 para essas mulheres maravilhosas. Eu já compareci aqui 
uma vez e falando sobre a questão do Rodoanel, eu falei uma coisa muito 
importante e ninguém me escuta, todos os impactos (.....) precisa ser feito no 
Rodoanel ninguém sabe porque, eles caem do céu. Esta semana saiu, um 
artigo na Folha, de um economista, falando que nunca viu, há alguns planos e 
projetos que não tem nenhuma razão de ser e que custa um absurdo para a 
nação, e que ele sempre tem lobistas atrás, então velhos conselhos para o novo 
Governo, o Edson Teixeira Lima, 46 anos, é Economista do BNDES, e ele é o 
autor de artigos na área de infra-estrutura, e em estratégia do comércio exterior, 
então ele diz assim, ele fala das mudanças... pelos brasileiros, mas fala que 
sempre que nós temos que efetuar mudanças e precisamos de recursos nós 
nos deparamos com velhas idéias e que são reapresentadas e que são 
absurdamente desnecessárias, o Porto de Sepetiba, o Rodoanel, a Ferronorte e 
a (.....), ele mostra que para ambas as questões, você não entende, ele mostra, 
numa dessas questões, você não tem claramente a justificativa. Nós vimos no 
relato de hoje, ou com a competência de todas as pessoas da Dersa, todos 
ligados à área da circulação do tráfego e, vão me desculpar essas pessoas, há 
uma profunda desconsideração de aspectos mais importantes no planejamento 
da metrópole e da questão ambiental, eu não ouvi nenhum dos debatedores, 
especialistas, falar da Reserva da Biosfera e do cinturão verde da Cidade de 
São Paulo. Eu ouvi até um trecho, num dado momento houve uma discussão 
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entre Estado e Prefeitura e tal e nós não podemos esquecer a culpa é de todos, 
dos municípios também dessa questão ambiental. Eu incluo aqui a Prefeitura de 
São Paulo, que agora está aprovando o Plano Diretor, que não tem a menor 
consideração pela análise e proteção, quer dizer, o novo Plano Diretor ignora 
completamente a área de preservação que havia, Billings, Guarapiranga, Zonas 
15, na Zona Norte no trecho Sul do maciço da Cantareira, Zona 14, que eu 
conheço bem, então é um descuido. Parece que não há um diálogo entre os 
órgãos ligados à circulação e transporte e os órgãos de preservação ambiental, 
no Estado, ele tem direito e não há essa relação. Eu tenho aqui uma 
consolidação das primeiras diretrizes para a inauguração do Projeto do 
Rodoanel que estão contidas as frases que a gente sempre fala no calor das 
discussões e as pessoas pensam que se trata de radicalismo, não é nada disso, 
quem faz panacéia, e o Dr. Daniel não deve ser uma panacéia na solução, esse 
documento elaborado por uma equipe multidisciplinar pela Secretaria do Meio 
Ambiente no início dos estudos do Rodoanel, não se falou mais nisso. Nesse 
documento ali está escrito uma coisa óbvia, elementar em termos de 
planejamento, que qualquer vazio que ocorra em qualquer trecho de sistema 
viário, por exemplo, nas Marginais, pode ser que ele é mesmo culpado por 
outros veículos, então nesse documento que é da Secretaria de Meio Ambiente 
está dito o quê? Que os municípios têm que ter política de transporte 
claramente, que têm que ter um sistema de vias estruturais, que eles nunca se 
empenharam em executar. Nós temos um outro aspecto muito ruim, é que os 
municípios que de repente têm essas carências de ligações intermunicipais na 
metrópole, eles desejam acessos e saídas, geralmente esses acessos e saídas 
comprometem os recursos naturais desses municípios. Nós citamos um 
exemplo aqui da medição da água, a questão da água nos municípios, que 
quase todos os que estão em área de preservação e por causa disso não teriam 
recursos, o "desenvolvimento", quando ele tem a maior riqueza que é a água, a 
compensação não é compensação, é a obrigação do Estado pagar essa água, 
essa água que todos nós subtraímos principalmente os paulistanos, essa água 
que, por causa desse processo de impermeabilização contínua, nós estamos 
roubando de outros municípios, de outros Estados, está certo, e que esse 
processo é contínuo, nós não vamos resolver com piscinões, não se sabe 
sequer como se manter os piscinões, quem já viu algum piscinão, que exista? 
Fora o piscinão coberto que é o do Pacaembu, quer dizer, nós não resolvemos 
outros problemas fundamentais de esgoto, de assoreamento, de deslizamento 
das encostas da Serra da Cantareira e estamos fazendo piscinões para resolver 
o problema das enchentes. Esses piscinões vão ser rapidamente assoreados e 
vão receber detritos de toda a natureza, eu não sei como será feita essa 
manutenção, mas voltando ao que é importante, eu anotei aqui que eu acho 
que essa bomba atômica, permitam uma sugestão, que é preciso que qualquer 
coisa que seja feita agora, qualquer novo projeto de traçado, qualquer 
aprovação de EIA-RIMA esteja condicionada ao que foi executado no trecho 
feito, nós temos o exemplo do trecho feito, acontecendo todas as coisas que 
não foram previstas pelo Presidente da Dersa quando disse que o Rodoanel 
poderia ser até um vetor de regularização urbana, coisas desse tipo, de 
reordenação. Nesse documento que eu citei está dito que o Rodoanel, para ser 
implantado ele deveria ter, previamente, os Planos Diretores elaborados por 
todos os municípios da região metropolitana, isso está nesse documento, então 
muito do que se falou aqui está nesse documento que foi elaborado em 
1997/98, e nós não sabemos porque isso não foi objeto do debate, agora, crítica 
ao Rodoanel eu acho que vocês conhecem até melhor do que eu, mas algumas 
coisas que estavam previstas foram modificadas, a execução de novas pistas 
subtraiu várias questões de segurança com o cruzamento e o rolamento de 
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veículos em fase (.....) transposição da pista, nós temos trechos na rodovia 
totalmente pavimentada com concreto, quer dizer, o que aconteceu com essa 
drenagem que foi subtraída? Nós vamos fazer o quê nas cabeceiras dos 
córregos, algum piscinão? Parece que é isso que está sendo proposto. Há uma 
série de coisas, e compensações aos municípios? Uma coisa que o Governo 
falou aqui, estavam previstas a construção de três estações da Cetesb para o 
monitoramento do ar, além de outras questões que foram levantadas aqui, a 
questão de ruídos, etc. Uma compensação também de incorporação ao Parque 
do Juquery, de alguma área vegetal que eu não sei exatamente qual era, de 
cobertura vegetal, ainda não foi executada, e a coisa mais grave é no município 
de São Paulo, eu participei de um debate sobre essa questão, o que está 
acontecendo no Trecho, no entroncamento, no término desse Rodoanel, que sai 
em T, então foi dito pela Diretoria da Dersa que como o projeto ia continuar 
então não se executou, mas não é nada disso, que esse trecho só foi aprovado, 
esse primeiro trecho só foi aprovado porque a justificativa foi que é auto-
suficiente, ele resolveria o problema. E no projeto, quando chegasse na Avenida 
Raimundo Pereira de Magalhães ele teria um conjunto de pistas paralelas e 
trevos para você fazer toda a transposição do tráfego, isso não foi executado, 
então eu acho que deve ser fundamental a exigência de comprovação de que 
todas as exigências de ordem ambiental, técnica, de segurança fossem 
executadas, para mim foi dito que essas modificações foram aprovadas pelo 
Instituto Florestal, é bom que as pessoas da área jurídica anotem isso, porque 
nós temos condições de verificar, as informações que nós temos são verbais, 
inicialmente é de que isso não aconteceu, que o projeto foi alterado, novas 
pistas, esse traçado, como eu disse, alguns entroncamentos não foram 
resolvidos, e essas questões não foram, ao que me consta, aprovadas pelo 
Instituto Florestal, em todo o caso fica o benefício da dúvida mas vocês terão 
melhores condições do que eu de avaliar, então para encerrar eu acho que os 
ambientalistas dos municípios têm que estar atentos, porque havendo aquela 
questão de algumas autoridades municipais pensarem em vetores de 
desenvolvimento que serão trazidos pelo Rodoanel... quem participou de todas 
as Audiências, nós devemos lembrar que no início a Prefeitura de São Paulo 
através do Senhor Mário (?), criou mais interseções, ele discursava dizendo 
isso, em Audiências Públicas, a despeito da existência desse documento, que o 
Rodoanel não era para resolver os problemas de trânsito dos municípios, os 
municípios têm que resolver os seus problemas de trânsito estruturais, na sua 
malha viária, no seu sistema, etc., nós sabemos que a Prefeitura de São Paulo, 
recebemos os técnicos da Secretaria dos Transportes que nos mostraram pela 
1ª vez o Plano de Transporte Integrado para São Paulo, onde, mesmo com as 
vias existentes, se procura resolver esse problema dos transportes que está 
ligado ao lugar, só isso que eu queria declarar. 
 
 
Júlio – Obrigado Professor Ari, desculpe interromper pelo tempo, mas temos 
que controlar um pouquinho porque todos temos o direito de fazer a sua 
exposição, então o Vereador Hamilton, de Embu. 
 
Hamilton – Boa tarde. Eu sou membro da Associação Comercial de Embu 
Guaçu, e era na época de 97 a 2000, eu era um dos representantes que fazia 
parte dos Comitês, das discussões sobre a bacia do Guarapiranga, 
posteriormente a isso eu não pude mais participar porque não tive mais 
informações a respeito das reuniões então por isso eu estive ausente, faço 
parte dessa Associação e por ela eu fiquei sabendo desse Seminário e por isso 
eu estou participando novamente, e quanto às discussões do Rodoanel, da 
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preservação de mananciais, o município está inscrito 100%, nós lá na região 
somos muito debilitados, prejudicados por isso, haja visto que se falou aqui em 
compensação de recursos para o Município, para investimentos, e hoje como foi 
colocado aqui pelos nossos colegas não houve retorno de nada disso. Mas 
também estamos satisfeitos porque é um problema entre 98 a 2000 mais ou 
menos, 99, e Embu Guaçu teve vários investimentos na questão de 
infraestrutura básica, nós tivemos a pavimentação de ruas, tratamento de 
esgoto, melhorando a qualidade da água que abastece o Guarapiranga através 
dos nossos rios, e o investimento foi válido e visa a saúde. Só que por outro 
lado a nossa situação socioeconômica fica atravancada, e por eu fazer parte de 
um grupo de Associações Comerciais da Zona Oeste ligada com a (?), nós 
também temos discutido essa questão do Rodoanel, e o pessoal de Osasco, 
Cajamar e outras Regiões, Barueri, eles (......) muito esse projeto do 
desenvolvimento do Rodoanel, porque a região cresceu muito e se desenvolveu 
bastante, e ela marcou bastante a questão comercial e empresarial da região, 
mas isso não teve preservação, e essa alça de acesso que a gente tanto 
reivindica e já foi colocado aqui pelos colegas, a Teotônio Vilela. Para nós do 
Embu Guaçu será de fundamental importância para que o desenvolvimento 
ocorra, mas também de uma forma equilibrada, não simplesmente pelo fato de 
ter acesso a essa alça para que Embu Guaçu cresça de uma forma irregular e 
desordenada, isso nós não queremos por lá, mesmo porque tendo a alça de 
acesso ou não, a gente nota que a capital, São Paulo, está avançando para 
aqueles lados de lá mesmo, a região Sul de Embu Guaçu a Itapecerica da Serra 
quando não ia para Embu das Artes, eu notava ao passar por lá que São Paulo 
estava bem distante, era uma região bastante alta e a gente notava São Paulo 
bem distante. Hoje a gente já não vê mais isso, a gente passa e olha, São 
Paulo está encostando lá, as residências, as moradias está tudo ali pertinho da 
gente; então aonde está a fiscalização, a ordenação de tudo isso, não é 
verdade? Então como é que a gente vai definir isso: com Rodoanel, ou sem 
Rodoanel, vai ser eliminado; só que é impossível tomar atitudes para que esse 
desenvolvimento desorganizado não ocorra; eu fico contente ao assumir a 
Prefeitura do Município de Embu Guaçu, em nome do Prefeito, ele criou a 
Secretaria do Departamento do Meio Ambiente do município, e graças a isso é 
que estamos conseguindo inibir um pouco desse crescimento desorganizado e 
desordenado; então, recompor o meio ambiente, a instalação dessas moradias 
irregulares, que é o mais difícil, e as atitudes do poder público por lá, vêm sendo 
rígidas e demandando acirradamente para que essas ocorrências não venham 
a acontecer, então eu acredito que a nossa parte nós estamos fazendo, mas é 
preciso (......) o Governo do Estado para que não fique sozinho lá, essa 
responsabilidade sempre acaba causando algum risco, então eu espero que 
essa preocupação do governo do Estado possa ocorrer, possa ajudar a 
controlar esse problema de invasão. E como foi colocado pelo Carlos, precisa 
se estudar direito se a alça de acesso vai ser ruim ou boa, não sei, com ela ou 
sem ela, porque de repente, sem alça de acesso essa população toda que vive 
nessa região de Socorro, Capela do Socorro, Parelheiros, por ali, Embu Guaçu, 
a nossa malha viária do nosso município não vai ter sustentação, não vai 
comportar mais de um milhão de pessoas querendo ter acesso ao Rodoanel, 
pelo Embu das Artes. Então é uma questão complicada, e é para chamar a 
atenção, porque eu acho que a tendência maior, com aquela alça de acesso, é 
fazer com que os munícipes da região de Embu-Guaçu tendam a ir para São 
Paulo, e não o pessoal de São Paulo ter que passar por Embu-Guaçu e 
Itapecerica para ter acesso ao Rodoanel; então isso eu acho que tem que 
deixar bastante claro para que essa situação possa ser analisada e a nossa 
região possa ser contemplada com a questão dessa alça de acesso; e por outro 
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lado, afinal de contas nós somos seres humanos racionais, capazes de 
acharmos alternativas plausíveis para inibir esse desenvolvimento 
desorganizado, que corre na nossa área, nos Municípios a sua volta, obrigado. 
 
Júlio – O próximo inscrito é o Arnaldo, da Vila Ré. 
 
Arnaldo – Boa tarde meus amigos, parabenizo a mesa, e a qualidade de 
palestrantes que aí se encontra hoje, e fiquei muito feliz por ter recebido o 
convite, isso é muito importante para todos nós, que vivemos nas bacias, da 
represa Billings e de Guarapiranga, e tenho muita preocupação sobre a 
ocupação; estou representando a represa de Guarapiranga, o Subcomitê e 
represento a água, igual, servida para todos nós; e no momento que nós 
discutirmos o Rodoanel, há muito tempo que a gente vem discutindo essa 
forma, sempre batendo na mesma tecla, a nossa preocupação também em 
nível de qualidade de vida, é que nós estamos perdendo essa represa de 
Guarapiranga, e outras represas; com o quê, no momento em que se encontra, 
no momento que se encontra o Rodoanel, naquele traçado que está previsto no 
momento, agora, precisa se estudar e clarear o indivíduo da população, que 
igual faz parte do Subcomitê e a nossa preocupação é o seguinte: por que não 
mostra o traçado, mais transparente para sociedade civil, porque algumas 
vezes eu estive no Subcomitê da Guarapiranga duas vezes, e depois não 
compareci mais porque não fui convidado como o nosso colega a princípio, me 
perdoem algumas pessoas que fazem parte do subcomitê, por eu não ter 
passado ... essas questões, a oportunidade que gosta de discutir junto a 
realidade que se encontra hoje. A nossa preocupação é a invasão que a gente 
encontra na Guarapiranga, onde nós estamos perdendo, cada dia que passa, e 
cada ano que passa nós perdemos na qualidade de vida e da água que nós 
bebemos; antigamente, na década de 70, toda a água ia para dentro da 
represa, hoje o ser humano inverteu a água, porque a água ia para a represa e 
agora sai da represa, e acontecem esses problemas que a gente vê todos os 
dias, pede a Deus que chova, para que possa preservar e recuperar, agora eu 
pergunto para todos vocês que aqui se encontram e alguns da ala técnica, 
pergunto o seguinte: qual é a porcentagem que pode, perante, para o Estado, 
na rodovia; será que é importante, será que foi importante para esse povo, para 
essa população? Qual é, que benefícios pode trazer para essa população? 
Quais são os benefícios, que seria, no caso, eu gostaria que me respondesse, 
no caso do Rodoanel e o benefício que seria ou a Sociedade Civil ou as 
empresas, com outros órgãos mais. É isso aí que eu gostaria de colocar e a 
preocupação com a invasão da represa de Guarapiranga. Muito obrigado, uma 
boa tarde para vocês; talvez eu não tenha falado cientificamente na maneira 
que vocês gostariam de ouvir, como eu, da sociedade civil, falo com o estudo 
do povo. Muito obrigado, é isso que eu gostaria de falar.  
 
Júlio – O próximo é a Secretária do Meio Ambiente do Embu das Artes, é a 
Marilene Mantovani. 
 
Marilene – Embora eu já tenho falado, eu gostaria só de complementar. Para 
quem desconhece, o Embu, é uma estância turística, a gente chama o Embu de 
Embu das Artes, e é, o primeiro ponto que eu já falei, que eu já deixei 
esclarecido, desde que eu assumi como Secretária de Planejamento e do Meio 
Ambiente, é a questão do Parque na várzea, que não está sendo contemplado 
dentro do município do Embu, ou seja, só da divisa de Itapecerica para lá, e 
como eu já disse, eu acho que a várzea toda merece ser protegida 
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integralmente, por ser uma área extremamente frágil. No nosso Plano Diretor, 
nós estamos criando um sistema de parques e áreas verdes; nós temos um 
único parque na cidade, que foi criado na época do Programa Guarapiranga; e 
a nossa intenção é incluir o parque existente, o parque da várzea de Embu 
Mirim, e é o terceiro parque, que é o Parque do Roque (.....), num sistema 
integrado; e nós gostaríamos que o parque da várzea de Embu Mirim, fosse um 
grande parque de âmbito regional, e que fosse contemplada na sua extensão 
toda, chegando até a interligação, para que a gente possa ter uma passagem 
dos dois lados do Embu; o Embu é cortado pela Regis Bittencourt, e ficou 
dividida a cidade em duas: de uma lado fica a população que mora em 
chácaras, e do outro lado toda a população pobre e carente de qualquer tipo de 
equipamento de lazer. No nosso Orçamento Participativo, o que foi curioso da 
cidade, nesse aspecto, que me deixou bastante surpresa, mas feliz, de 
perceber que o quarto maior problema, e que foi pedido pela população, foi área 
de lazer na cidade; se nós temos 60% dos 96 mil habitantes da cidade sem 
qualquer tipo de equipamento de lazer, o parque vem a ser uma opção 
extremamente importante, e a nosso ver , uma opção de criar uma barreira 
efetiva para que essa urbanização desenfreada, que a gente viveu aí ao longo 
dos 30 anos, não desça em direção à várzea do Embu Mirim. Agora é 
importante dizer que no EIA, como eu já havia mencionado, está muito claro 
dizendo que os municípios deveriam se adequar às novas diretrizes 
estabelecidas pelo Rodoanel, nós já havíamos alertado sobre esse aspecto, 
mostramos no EIA, numa reunião que tivemos com a Dersa, e foi dito para nós 
que foi um erro, uma pequena gafe ter saído essa frase, que ela não constaria 
no EIA. Mas para nossa surpresa ela continua lá; eu acho que os municípios 
por onde vai passar o Rodoanel, principalmente aqueles que têm e que estão 
fazendo, o que é o nosso caso, nós estamos com um plano diretor pronto, e 
essa área, que é uma área de extrema fragilidade, foi a área que mais nos 
preocupou durante que elaboração do Rodoanel, porque ela está na rota do 
crescimento que vem de São Paulo em direção da várzea do Embu Mirim, que 
é o segundo maior contribuinte das águas da represa, e uma região que nós 
queremos protegida. Também quisemos no Plano Diretor articular uma Lei 
Específica, então essa área, os parcelamentos também estarão proibidos, só 
que nós entendemos como assistidos aí, desde a época da Lei dos Mananciais, 
que sua legislação segura; e não adianta também colocar no EIA que é 
responsabilidade dos municípios evitar essas invasões; nós convivemos todos 
os dias na nossa Secretaria com as invasões, nós temos 16 fiscais, não temos 
veículos, não temos infra-estrutura para fazer frente à essa pressão que o 
município de São Paulo faz sobre os outros municípios, principalmente a região 
do Embu. Tivemos inclusive incidentes entre a população e a nossa 
fiscalização, racharam a cabeça de um fiscal nosso recentemente, então não é 
fácil segurar isso; a gente tenta todos os dias, isso é uma luta insana; agora não 
vi em nenhum momento no EIA-RIMA, qualquer tipo de recurso que possa estar 
gerando possibilidades para que os municípios façam essa fiscalização mais 
efetiva; então não adianta dar mais incumbências, um plano desse, dessa 
monta, um empreendimento desse tamanho, em torno de 9 bilhões, deveria 
prever inclusive que as Prefeituras por onde ele passa, para que possam fazer 
efetivamente essa fiscalização, e que deveria ser uma ação conjunta entre 
Municípios e Estado 
Outra questão que eu gostaria de frisar, que preocupa muito o Embu por ser 
uma estância turística, é ter uma solução para questão do desemprego na 
nossa cidade, que beira aí uns 20%, também queremos um modelo de 
desenvolvimento adequado para nossa cidade, mas que não passa só por 
querer atrair novas indústrias, porque sempre tentamos inclusive e prevemos no 
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nosso Plano Diretor, um eixo empresarial para incentivos de novos 
empreendimentos; mas achamos que também o desenvolvimento do turismo, 
do turismo ecológico, para um município que tem 60% dentro na área de 
manancial, é um eixo extremamente importante de desenvolvimento que a 
gente está contemplando no Plano Diretor. Agora, o Rodoanel passando no 
trecho Sul, dentro da área de manancial, inclusive aquele crescimento urbano 
desordenado, para essa área frágil, que pode ser inclusive como a população 
quer, uma maneira de integração entre os dois lados do Embu, levando também 
o lazer e o turismo para aquela região, valorizando aquela região, pode vir a 
comprometer esse modelo que a gente está pretendendo; então o que nós 
queremos é que o município tenha condição de dizer quais são as suas 
prioridades, qual é a vontade, qual é a maneira que ele está querendo se 
desenvolver, e que isso seja contemplado no âmbito do Rodoanel. Só para 
colocar, nós já fomos indagados sobre a possível possibilidade de realização da 
Audiência Pública, no dia 25 de Janeiro, eu gostaria de deixar claro aqui que 
ainda é muito cedo; nós recebemos duas semanas antes da primeira previsão 
da Audiência Pública do EIA-RIMA, que está na Câmara Técnica do nosso 
Conselho Municipal do Meio Ambiente, e portanto nós precisamos de mais 
tempo para poder analisar, não consigo analisar tão rápido um empreendimento 
dessa monta e desse impacto, principalmente nos municípios que hoje não têm 
corpo técnico adequado, nem em número e nem pessoas especializadas nessa 
área; então eu gostaria que essas Audiências Públicas fossem prorrogadas 
para que houvesse tempo hábil para que a gente aprofundasse ainda mais os 
estudos em torno do EIA-RIMA. Obrigada. 
 
Júlio – A última inscrita é a Yuka da SOS Cantareira. 
 
Yuka– Boa tarde a todos, eu queria agora parabenizar a mesa, gostei muito 
também do trabalho do pessoal do Guarapiranga, eu acho que para o pouco 
tempo que elas tiveram, elas fizeram uma demonstração muito boa. Eu sou do 
SOS Cantareira, nós estamos na coordenação, mobilização sobre a questão do 
Rodoanel do Trecho Norte, e mais uma vez a gente fica surpresa à medida que 
a gente vê se propagar claramente a intenção de se fazer a Audiência Pública 
na data do dia 21 de janeiro; deixa eu explicar isso: a gente conseguiu junto ao 
Secretário de Transportes, uma reunião dois meses antes da campanha, 
demonstrando a insatisfação da comunidade em questão do traçado da forma 
que ele foi apresentado, de uma maneira assim muito pouco transparente, a 
comunidade só teve acesso ao EIA uma semana antes da proposta, embora 
dentro do prazo que é encaminhado à Câmara Municipal, mas a população não 
teve acesso em uma audiência que estava prevista para o dia 04 de Novembro; 
infelizmente a gente tem assistido a umas 7 reuniões como essa, a gente já foi 
a Mairiporã, a gente já teve diversas oportunidades, e a gente continua 
exatamente com essa sensação, de que não estamos chegando, o Rodoanel 
vai sair, não sei se sim ou não, essa preocupação já foi passada e colocada 
para a gente na Câmara Municipal de Mairiporã, na informação da Dersa, e a 
gente continua com essa preocupação, as Prefeituras e as comunidades têm 
que se adequar ao Rodoanel e não o Rodoanel se adequar às questões, aos 
problemas da municipalidade, não está se ouvindo a comunidade. E mesmo 
hoje aqui eu acho que muito mais pessoas que estão envolvidas poderiam estar 
presentes, contribuindo, não só o nosso Movimento, mas nós só ficamos 
sabendo dessa agenda exata, dessa pauta de hoje ontem à tarde, que nós 
recebemos, então não deu nem tempo de passar para todas as pessoas, eu só 
lamento que, eu acho que não cabe o Rodoanel ..., eu acho que por tudo que 
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foi falado aqui está muito claro, nem os órgãos técnicos, nem os técnicos que 
têm muito mais compreensão dessas 11 mil páginas, que compreendem o 
projeto do Rodoanel, que seria impossível em 45 dias se analisar. Quando os 
municípios não têm infra-estrutura, não têm técnicos, não têm todos os aparatos 
que uma empresa como a Dersa tem; eu acho que se para o Município é muito 
pouco tempo, muito mais a comunidade, eu acho que 45 dias não é tempo 
suficiente para que o Município tenha certeza que aquilo possa se inserir no 
contexto do que ele planeja e do que ele sabe, porque não é a Dersa que sabe 
o que acontece na nossa região; somos nós, os moradores dos Municípios é 
que sabemos o que é bom para a região. Eu acho que estão se invertendo as 
coisas, eu não sei até aonde, eu contesto até que questão da necessidade do 
Rodoanel: será que o ele vai realmente cumprir esse papel que está sendo 
colocado, de tirar o tráfego, de fazer isso, fazer aquilo? Eu não sei, porque até 
agora nada do que foi colocado nos convence, a mim e à comunidade; então eu 
acho, pelo que eu vi hoje aqui, têm muitos técnicos com essa mesma dúvida; eu 
acho que o processo foi muito pouco transparente. E acho que o Dersa pontuou 
o tempo todo a questão do EIA, da forma que se coloca, dentro do EIA, todas 
as questões, está muito voltada só dentro das bases da ação, ou seja, quem vai 
construir, dentro da sua área de desenvolvimento; ele realmente não está aí, 
quer dizer, ele até desconhece a região, desconhece os problemas que 
envolvem por onde está passando, no caso do Trecho Norte, por exemplo, na 
primeira apresentação, eles não sabiam nem ao menos que estava passando 
por cima da captação do Sistema Cantareira, “então é aí, aí foi colocado pela 
Sabesp; então daí a gente tira e põe mais para lá”, não adianta, uma obra 
dessa magnitude ser colocada mais para lá ou mais para cá; na questão do 
alongamento que foi colocado aqui, foi uma alteração, a Prefeitura não 
participou, então foi feita, ou seja, o Rodoanel do jeito que está hoje (.....) na 
Serra da Cantareira, ou seja, a pessoa que conhece a Serra da Cantareira, e eu 
convido para que todos a conheçam, é uma área ainda que está 
tremendamente preservada, é a última reserva que se tem, urbana, com certeza 
teremos vários problemas na questão dos mananciais, não só com isso mas a 
questão das enchentes ainda muito maiores lá embaixo, do que as que nós 
temos hoje; eu acho que é preciso todo mundo ponderar, para se rever, eu acho 
temos, que nós teremos a consciência e bom senso de protelar e ampliar as 
discussões; eu acho que hoje aqui, para mim foi um início, porque hoje eu ouvi 
envolvida a Universidade, ouvi vários técnicos, eu acho que o Instituto de 
Engenharia deveria fazer outras reuniões desse tipo, envolvendo a mesma 
matéria; e convidando a todos, não só aos comitês mas trazendo outros, trazer 
os Prefeitos, trazendo as outras municipalidades, que a gente não pare com 
essa integração, para gente saber se realmente o Rodoanel é interessante para 
todo mundo, como se fala. Era só isso, muito obrigada. 
 
Júlio – Concluindo as pessoas inscritas, eu vou passar a palavra ao nosso 
companheiro de mesa para saber se ele tem algumas observações a fazer. 
Vamos chamar o Saragiotto. 
 
Saragiotto –  Eu queria novamente fazer uma colocação aqui, inicial, que a 
Dersa, desde o começo dos trabalhos, ela continua aberta a sugestões e 
recomendações; essas sugestões que foram apresentadas aqui, e 
recomendações, dúvidas sendo esclarecidas, o tratamento que vai ser dado 
dentro da Dersa, depois disso organizado no final, pelos Comitês, será de 
responder, atender, reconhecer que uma alteração tenha que ser feita, porque 
fica preocupada com isso, essa é a postura da Dersa e tem sido desde o 
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começo assim; a gente poderia até pegar por ítem, todos esses que foram 
colocados aí, mas isso aqui seguramente iria até amanhã, e eu acho que não ia 
ser positivo; eu só queria dar uma sensação pessoal sobre essas sugestões 
que foram colocadas, recomendações, dúvidas sobre isso, têm algumas coisas 
colocadas aí que realmente não estão contempladas no EIA-RIMA, e vou fazer 
uma defesa, de algumas das coisas que foram levantadas, está certo? A gente 
já tinha visto isso muitas vezes, só nesse núcleo ligado aos mananciais, foram 
10 reuniões do grupo, hoje é a décima; quer dizer, uma empresa, um 
empreendimento rodoviário que faz 10 discussões nas áreas de manancial, não 
está fugindo, isso não pode ser dito; não pode ser dito porque uma empresa 
que, mais do que a Lei manda, além de distribuir os Rimas conforme a Lei, além 
de distribuir 17 exemplares do EIA, conforme a Lei, ainda faz mais 80 e distribui, 
não está escondendo nada. Eu queria esclarecer alguns pontos, mais do lado 
Oeste, que está agora na nossa discussão, para servir de subsídio para ver se 
a Dersa merece credibilidade ou não, quando ela afirma que vai fazer uma obra 
dentro dessas características, se ela vai fazer mesmo ou se não faz, no trecho 
Leste que foi apresentado pelo EIA-RIMA, que foi aprovado, foi discutido e 
aprovado, que além de todas as medidas ambientais que já estavam em status 
de propostas, pela Dersa, foram acrescentadas muitas outras no Consema, 
depois nas audiências. Uma faixa de 114, além do que controla; qual é o 
procedimento, são 114 medidas só no trecho Oeste, e existiu um 
acompanhamento desde o início das obras, em relatórios semestrais, que no 
final das obras passaram a bimestrais, onde cada uma das medidas, então está 
escrito lá: “Acertado, implantado Vale dos Paturis”; então tem que ser dito aí, 
dessa medida, se já foi feito, se já está terminado, o que falta fazer, quando vai 
fazer, isso é acompanhado pela Secretaria do Meio Ambiente, e quando as 
obras, digamos, onde deveria ter alteração, foram terminadas, quando foi 
solicitada a Licença de Operação, que é um outro relatório que, que abrange 
tudo o que foi feito, todas as medidas executadas, foi submetido também à 
Secretaria do Meio Ambiente, e ali as medidas foram classificadas em: 
totalmente executadas, e algumas que não são executadas porque a obra tem 
que terminar antes dela. Eu vou citar uma que foi mostrada aqui, o piscinão, são 
dois, um dos piscinões, que é a jusante, está totalmente pronto, gramado, 
bonitinho; o (.....) é esse que apareceu na última fotografia, que você olha e diz, 
em dia de chuva, tem água no fundo, tem talude não tratado, porque aí é uma 
área que era usada para remoção de terra, então o buraco ficou, e não dá para 
terminar isso antes de terminar a obra; então, esse encerramento é uma das 
medidas prometidas e que precisam de prazo para terminar: se não me engano 
é até março ou maio, mas tem prazo para isso daí e a Secretaria acompanha. E 
existem outras coisas, por exemplo, aquelas áreas que foram invadidas, todo 
mundo sabe, eram áreas de empréstimo, então quando se foi fazer o 
encerramento, eu dei razão: a Dersa tomou todas as medidas legais, o pessoal 
se reúne e do encerramento da área, conforme manda a lei e conforme está 
prometido; foi citado também que houve uma ação numa região onde existe 
uma lagoa, estava assoreado quando a Dersa chegou lá: foi feito para a região, 
foi feito loteamento, não clandestino mas mais ou menos, então assoreou, 
quando a Dersa chegou não tinha mais água, nós limpamos a água, não 
interessa a causa, nós limpamos. Como era a lagoa original, a lagoa original era 
com tantos metros quadrados de água, então, nós vamos limpar, o proprietário 
não quis; isso foi para a Promotoria, para haver uma decisão, e a Dersa disse, e 
continua dizendo, que eu deixo a lagoa do jeito que o proprietário quiser, basta 
ter (.....). Agora, agora tem proprietário que não queria, cada um quer de uma 
maneira, e a Dersa nunca se negou a nada, eu não quero debater, então não é 
essa a intenção. Por outro lado, a Raimundo Pereira lá, o EIA-RIMA, eu não 
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quero ouvir ninguém sobre o que eu estava falando, então se é o que eu estou 
dizendo, não é ... fica prometido, eu não vou fazer debate porque não é essa a 
minha intenção; isso é fácil de entender: a Raimundo Pereira, naquela parte 
final, como é que acabava, acabava com um T quando foi aprovada ... no Eixo 
Leste, naquela parte final, como é que acabava, acabava com um trevo, e havia 
um, o Rodoanel veio, subia e entrava a 30 metros de altura numa pedreira, que 
é onde os motoristas (.....); 5 km, uma plataforma alta, então essa é uma bela 
alternativa, aprovada pelo EIA-RIMA, e imposto para a Dersa; enquanto se 
construía o Trecho Oeste, nós estávamos desenvolvendo o EIA-RIMA do 
Trecho Norte, Sul e Leste, e no Norte nós achamos, que a solução fosse uma 
boa, porque se a solução não é boa, não é viável; se não é viável, o Rodoanel 
não pode terminar naquela pedreira; não podendo terminar naquela pedreira 
não pode ter o trevo que estava projetado, não pode, vai e pára na pedreira? 
Então foi feito um trevo justamente para não obrigar um outro traçado que está 
proposto pela Dersa e que não está aprovado pelo (.....), não foi feito um trevo 
definitivo, encaminhando do Trecho Oeste para lá, porque daí ficaria 
irreversível; foi feito um trevo mais simplificado, mais compatível com o tráfego 
que tem lá, e que permite hoje: se o EIA-RIMA for aprovado pelo Norte, 
passando (.....) e fica tudo bem; se voltar uma solução de uma solução de 
viaduto, dá para fazer também; essa foi a alteração (.....); diferentemente do que 
aparece, não foi para fazer a divisão, pelo contrário, foi para deixar todas as 
alternativas válidas. Então isso que aconteceu no começo da operação desse 
trevo, até morrer o motoqueiro lá, mas morreu porque atravessou a pista na 
contramão, na chuva, mas foi lamentável, mas mesmo assim é uma pena, se 
ele seguisse direito na estrada, não teria acontecido nada. Se aqui tiver alguém 
de Parelheiros, de Perus, que me diga como é que ficou aquele tráfego lá, como 
é que está, se o trevo é uma dificuldade, se existem obstáculos e tal, não tem 
nada, o tráfego ali não é grande, é um dos menores pontos de 
congestionamento de São Paulo, a entrada por ali. Além dessas observações 
sobre o trecho Oeste, eu queria só reforçar então, que todas as medidas, como 
elas estão na Secretaria do Meio Ambiente, tudo o que foi feito, tudo o que foi 
prometido, isso daqui não tem como, basta examinar os relatórios, e verificar, o 
pessoal da Secretaria do Meio Ambiente é extremamente competente para isso 
tudo, tem equipes muito bem preparadas, se a Dersa cumpriu ou não. E 
ocorreram fatos que não podem ocorrer nos outros; principalmente de 
assoreamento e taludes desprotegidos no Oeste, em época de chuva, isso não 
pode ocorrer com os outros trechos, que são áreas de mananciais; esse 
cuidado é o que mais está sendo enfatizado pelo EIA-RIMA; eu acredito que 
quantas das recomendações que estão feitas, foram feitas, elas só poderão ser 
respondidas no poder executivo; porque se for para responder hoje eu não sei 
para quê, não dá para direcionar uma contenção de carga perigosa com os 
dados do projeto EIA-RIMA, não é esse o objetivo, não dá, nem que, não tem 
nem como (.....) para isso; mas no executivo tem que ser feito: por quê? Porque 
está prometido e vai ser feito, vai constar como uma medida que vai ser 
cumprida, que a gente tem que impor: se ele não cumprir, a obra pode ser 
paralisada, ou se for o caso de paralisar a obra, tem que resolver antes dessa 
operação, do produto final, está certo. Eu queria, são só essas colocações, tem 
muitas outras coisas mas eu queria então reforçar esta expectativa que a Dersa 
tem para receber essas recomendações dos Comitês, e para ter certeza que 
isso vai receber tratamento muito especial lá dentro, como sempre recebemos. 
Muito obrigado. 
 
Júlio  –  ...fala no microfone, pode falar. 
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Yara – Boa noite a todos os presentes, boa noite à mesa, em relação ao 
senhor, é que eu estou praticamente estreando aqui no Alto Tietê, eu de uma 
certa forma sou do Guarapiranga/Cotia, faço parte das Câmaras Técnicas; 
inicialmente eu gostaria também de contar com a colaboração aqui de um 
colega, que inclusive disse que não recebeu convocações e tudo o mais para as 
reuniões do Comitê Guarapiranga; porém eu as recebi todas, porque eu faço 
parte do GT do Rodoanel, então quando as convocações foram feitas porque 
essas pessoas são inscritas, então não houve nenhuma má intenção por 
exemplo, de outras pessoas receberem e não participavam de outras reuniões 
de plenários e tudo o mais; essa é uma defesa que eu faço em relação do 
Guarapiranga, que sempre fez as suas convocações, e todas essas 
convocações estiveram presentes as pessoas nessa Câmara Técnica. Porém 
eu gostaria de responder à questão aqui do professor, em relação ao Km 21 da 
Raposo Tavares, do lago assoreado, que é a do Parque do Cotia, inclusive eu 
fui na época, a pedido da Promotoria de São Paulo, pelo Sr. Zípoli(?), não é, 
que é, que era para ser o coordenador das ONGs, e que ele pediu, como eu 
sou Presidente, que indicasse novas pessoas prejudicadas pelo Rodoanel, e eu 
indiquei várias pessoas, inclusive de comunidades de Carapicuíba em relação a 
Paturis, que de certa forma hoje está seccionado, teve muito impacto lá, mas 
porém o progresso infelizmente requer isso daí. E hoje, eu inclusive nas 
Câmaras Técnicas, eu coloquei mesmo para a Violêta, que é coordenadora, e 
que hoje ele está com um trabalho, com as suas beiras, as cercas de 
segurança, ela não está no ideal, qualquer criança ali pode se afogar; bom, 
falando aos piscinões, que foi o comentário do senhor ali, ambientalista, ele tem 
toda a razão sobre os piscinões; porém se forem de sistemas de (.....), pode sim 
estar resolvendo a situação, porque ele corresponde a situações 
ecologicamente mais sustentáveis, que é de migração e imigração de aves, e 
vai de uma certa forma ter um paisagismo ali, até mesmo nas suas contenções, 
na contenção de águas, podendo até ser utilizada para reuso. Porém, voltando 
ao Km 21, nessa ocasião eu indiquei o proprietário que alugava a área do 
terreno, era o Sr. Marcos, e eu filmei toda a palestra dele, eu tenho esse filme, e 
o lago estava lá, então se vocês quiserem eu posso, eu tenho esse documento, 
porém um pouco assoreado, de que forma: a cor alterada, que é uma cor 
barrenta; porém estas obras que o senhor citou, elas estão à montante desse 
lago, e elas tiveram sim um grande impacto, a lagoa teve um grande impacto, 
mas a água estava lá e ainda havia todas as aves que esse lago tinha para 
fazer o paisagismo até esse tempo, da região Agora, os donos verdadeiros, eu 
não sei qual foi o dono que não queria que aquilo continuasse como um lago, 
porque é da família Zangaide(?), eu tenho o telefone aqui deles, toda hora 
tenho contato com essa família, porque os jornais de lá, eu sou muito 
requisitada pelos jornais da região. Então eles estão toda hora cobrando esse 
lago, que é cartão de visitas do Município de Cotia onde eles reagem, com 
muita força em relação ao meio ambiente. Eu não sei se vocês já estão 
percebendo, era um mega condomínio que está ocorrendo lá, em áreas de 
mananciais, e que o movimento é grande; e então eu quero, é essa a minha 
colocação em relação ao lago do Km 21; então aqui eu peço a minhas 
desculpas de estar, de uma certa forma, reivindicando ao senhor em relação a 
essa parte do Km 21, é que eu já estou bem informada, e qualquer documento 
que vocês queiram, eu tenho. Muito obrigada. 
 
Júlio  –   Vamos pedir então ao Mário suas considerações. 
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Mário  – Para ser objetivo, eu acredito que nós temos que trabalhar com planos 
e conceitos, mas a questão do conceito, do nosso apelo quando tem bacia – e o 
que está expresso nos conceitos desses traçados do Rodoanel, e uma prova 
que eles são feitos assim é que é, vou reproduzir aqui o que foi colocado num 
jornal, no Estadão, um representante da Dersa, que foi idealizado um traçado 
para que não atingisse áreas ocupadas por população, entre aspas: “a remoção 
de pessoas é socialmente complicada e não existem áreas disponíveis para 
realocá-las, por isso o impacto mais difícil de ser mitigado, a área (.....) uma, e 
planta dez”. Muito bem, é um conceito colocado, ou seja, ao invés de ir em 
áreas onde existe a população, vai-se em áreas livres, existindo aí recursos e 
tudo o mais; mas qual é o conceito que é a realidade nossa dos mananciais, e 
que poderia ser aproveitado nesse ambiente desafio, por isso que gente precisa 
no âmbito do Comitê, aprofundar e recolocar: qual é o grande problema dos 
nossos mananciais? No Sul é a ocupação ali; se ao invés de ser direcionado 
para áreas livres, ou praticamente, mas aonde está o problema dos mananciais, 
que é a preocupação distinta, aliada a isso uma política integradora nessa 
questões habitacionais, que inclusive está previsto no nosso Plano de bacia, 
que foi tratado aqui pela Fundação USP, vamos colocar aqui, olha: “É preciso 
colocar que a questão dos recursos hídricos, além de levantar uma medida 
estratégica do uso e ocupação do solo, e planejamento, investimento em infra-
estrutura, assentamento industrial”; ir para o Conselho, precisa integrar isso: 
como é que foi feita essa situação do Rodoanel em (....) internacionais? Foi 
solucionado isto, foi lançado exatamente (....) exemplo, riscos; nós podemos até 
resolver o problema viário e o problema da ocupação irregular. Envolve custos? 
Sim, envolve custos, mas e os benefícios desse Taguatinga, que é a concepção 
disso: é um fato chegar lá e tal, e ver a questão da (....) e tal. Na questão do 
trecho Norte isso é nítido, você fala assim: não, envolve a questão custos e tudo 
mais, mas o custo ambiental contado, e isto vai na questão das nossas 
exigências, básicas, de análises concretas em relação a matrizes, o custo 
ambiental dali não está computado; assim, a grosso modo, eu fiz uma redação 
numa dessas reuniões, e não tenho aqui essa redação, é tipo assim: que essa 
equipe da (....)  aponte dentro do Município de Mairiporã, que é o mais atingido, 
4 tempos, ou retira esses quatro, até dois dependem de estudos (....); digo 
assim porque eles estão resolvendo o problema metropolitano, lá existe uma 
população de 60 mil habitantes, o Município é um perfil de turismo ecológico 
para lá, parte resolveu tudo isso aí, contribuiu com recursos próprios do 
FEHIDRO, pegando planos e projetos de educação ambiental, Projeto Pomar, 
Projeto ... que estamos fazendo, e de repente passa um Rodoanel ali, e qual o 
interesse do turista ver aquilo, o quê que vai acontecer, então esses custos, 
esses benefícios para o local, está patrocinando outros, e teoricamente está 
sendo compensado com uma área básica de restauração ambiental, que já tem; 
já está tudo preservado, via satélite já está lá bem bonitinho, bem certinho; e 
com custos que (....) Então, mantém, abaixando essas exigências aqui, em prol 
da diplomacia (....) assim: “Aponte 2 benefícios reais para o Município de 
Mairiporã, aqui é um caso até semelhante ao da (....) metropolitana; e já nos 
contatou, enquanto Comitê, enquanto gestor de recursos hídricos, para essa 
oportunidade que nós temos: de resolvermos paralelamente as questões 
viáveis, que eu acredito que é (....) mas tem que ser colocado do ponto de vista 
mais técnico, coisas que têm que ser resolvidas, propriamente ditas, questões 
de segurança, não abrir apenas as vias que deverão ser utilizadas, ou que (....) 
serão subtilizadas, e também a questão da integração, principalmente da 
ocupação desordenada dos nossos mananciais. Porque ela propõe tudo isso: 
recursos hídricos podem ser alocados aí, para poder se forem passados e 
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direcionados, não só da questão viária, mas da questão nitidamente funcional. 
Era isso que eu tinha para falar. 
 
Júlio  – Violêta. 
 
Violêta  – Primeiro eu queria agradecer à Secretaria Executiva da Bacia do Alto 
Tietê, e o apoio do Instituto de Engenharia, que propiciou esse encontro aqui, 
que é mais um dentro da série de trabalhos que a gente já vem fazendo, e eu 
acho que a discussão aqui vai amadurecer bastante, tem muita coisa para se 
poder estudar, e é por isso que nós hoje procuramos trazer para o grupo a 
Universidade; então tivemos aqui a colaboração importante de dois professores 
da Universidade de São Paulo, o Professor Dr. Jurandyr Ross, do 
Departamento de Geografia, que depois eu gostaria até que ele fizesse sua 
considerações finais, e eu vou aproveitar (....) passar para os professores, e o 
Professor Dr. Luiz Carlos Costa, da FAUUSP, eu acho que essa visão 
independente da academia, ela precisa fazer parte desse nosso estudo, dessa 
nossa análise, dessa nossa crítica, que ela não pode ser apaixonada: eu gosto 
ou não gosto de Rodoanel, eu quero ou eu não quero o Rodoanel, jamais 
podemos resumir a isso uma questão tão complexa, nem em editoriais que vão 
a favor, só porque um colega da Universidade de Cinccinati, Ohio, EUA, fez um 
parecer que possa interessar ou não ao debate; isso ainda é insuficiente; como 
disse o próprio Rubens Mazon, ninguém é detentor total do saber, portanto a 
gente precisa ampliar mesmo esse debate, da forma mais pró-ativa possível. 
Diante disso, eu estou agradecendo a presença dos colegas da Universidade, 
que atenderam ao nosso convite, e queria encaminhar a proposta que a colega 
Sânia Baptista fez pela manhã, que é a formação de uma comissão tripartite de 
acompanhamento do processo de licenciamento do Rodoanel. A gente poderia 
no Comitê, ou não sei aqui mesmo, com a Secretaria Executiva, ou com o Dr. 
Júlio, que é o coordenador da nossa Câmara Técnica de Planejamento e 
Gestão e Presidente da Agência da Bacia do Alto Tietê, criar uma comissão 
tripartite de acompanhamento das ações de implantação de projeto, de um 
acompanhamento mesmo do empreendimento nas fases que ainda estão, que 
é onde a gente ainda pode fazer um trabalho preventivo; então eu estou 
sugerindo adotar o caminho que a Sânia falou, que possamos ter uma comissão 
tripartite deste Comitê, onde esse acompanhamento faça parte de nossa 
agenda de trabalho, que a comissão possa participar dessa agenda do 
empreendedor; nesse sentido eu solicitaria o compromisso que a colega Rita 
estava colocando que não seria muito produtivo começar uma rodada de 
audiências públicas no dia 21 de janeiro, mas fora isso, eu vou mencionar outro 
fato: o Ministério Público Federal tem uma representação que ele pede que 
todos os municípios, após o recebimento da cópia impressa do EIA, teriam 120 
dias para esse estudo, então após esse protocolo, que a maioria dos colegas, a 
Prefeitura de São Paulo por exemplo, é de novembro esse protocolo, essas 
Audiências eu acho que deveriam ocorrer após março, 120 dias, do último 
protocolo, do último recebimento; eu estou fazendo esse apelo aqui à 
coordenação da Dersa, tem a Leila aqui, o Saragiotto e os outros colegas, e eu 
acho que se podia tentar caminhar para que essa agenda não venha a ser uma 
agenda vazia de Audiências Públicas, que ela não aconteça sem 
representatividade, sem contemplar todas as nossas preocupações, aqui 
apresentadas; então eu acho que se poderia tentar cumprir a exigência da 
representação do Ministério Público então isso é uma coisa, um prazo de 120 
dias após o protocolo de recebimento do EIA impresso, e eu solicitaria, porque 
desse encontro nosso, conforme vocês viram nesse convite vai ser elaborada 
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uma Documenta, na perspectiva de se colherem todos os subsídios. Reitero, 
publicamente, mais uma vez, que a Dersa forneça para nós o pró-memória de 
todas as reuniões que foram feitas com o sistema, o Saragiotto me deu uma 
boa notícia no começo da manhã aqui, logo que ele me encontrou, que esse 
pró-memória já estava pronto, é um dever que a gente para com os colegas das 
Câmaras, aqueles que não compareceram, eu me sinto devedora dessa 
informação para quem não esteve lá, deve-se a mesma coisa aos colegas de 
outros Subcomitês, então eu reitero pedido de entrega desse pró-memória, que 
ele chegue às mãos da Secretaria Executiva, que passará para nós, para que 
faça parte, seja utilizado como subsídio importante para a Documenta, que 
iremos editar. É isso basicamente, e eu queria passar a palavra ao Professor 
Jurandyr, se ele pode fazer o fecho aí de sua participação neste evento. 
 
Jumara – ..., eu também queria agradecer, porque em quatro anos de Gestão 
de Bacia Hidrográfica, foi a primeira vez que eu estou vendo a Universidade se 
unir aos Subcomitês e ao Comitê do Alto Tietê, e é muito importante porque nas 
nossas Câmaras Técnicas, nós os “clones”, temos que entender de tudo, tem 
que ser prático e a gente às vezes não é, então deixamos bastante a desejar; o 
Professor Ari falou que, parabéns, porque o Comitê tinha aqui uma 
representação feminina, só que nós 3 representamos todo o grupo que trabalha 
conosco, e aí tem Carlão, tem Geraldo, tem um monte de gente que não dá 
para falar de todo mundo, então era só essa colocação.  
 
Marilene  – Vou pedir licença só para fazer uma colocação, eu acho importante 
falar, acho que ainda há tempo para que seja feita uma discussão do Rodoanel 
num nível mais amplo, que não seja só o ponto de vista rodoviário, mas sim 
visto como uma rodovia urbana que está inserida na região metropolitana, e 
como foi dito aqui, que ela tem um forte viés ambiental, um forte viés social e de 
desenvolvimento, mas para que isso seja verdade tem que ser incluído nesse 
estudo uma visão de planejamento metropolitano, que melhore realmente a 
qualidade de vida da população por onde ele passa, que tenha ... aqueles 
cenários de que se falava, analisando para os diversos traçados, cenários de 
ocupação e como é que a cidade ficaria com esses possíveis traçados, e que 
proponha, enfim, um modelo organizado e adequado de ocupação e de 
desenvolvimento e, que acima de tudo, respeite a vocação de cada um desses 
Municípios, dentro do contexto metropolitano, e como querem se desenvolver, 
sendo a opção de lazer e de turismo da região metropolitana, no nosso caso 
conhecidos até internacionalmente, mas que essas vocações sejam 
devidamente respeitadas e até tenham um implemento nesse sentido, eu me 
lembro do Programa Guarapiranga que tinha um Sub-Programa que era de 
alternativas de desenvolvimento aos Municípios, em área de manancial com 
recursos, e o nosso Parque saiu inclusive desse recurso, eu acho que uma obra 
desse porte deveria também pensar nessas alternativas de desenvolvimento 
para os Municípios que ficam na franja do Rodoanel. Obrigada. 
 
–  Deixa eu fazer uma pergunta(....... ) 
 
– Não; na verdade, que já foi (......) nos jornais, estão sendo feitos estudos, pela 
Dersa, de outras alternativas de traçado para o início do Trecho Norte, na parte 
mais perto da ..., não existe uma posição de não... ;..; se, vamos supor que se 
chegue à conclusão que deva existir uma alternativa diferente dessa que já é a 
que ..., isso teria que ser feito um adendo ao EIA-RIMA, e esse adendo dentro 
dos prazos legais, ser distribuído a todos os Municípios interessados e etc., 
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como se fosse um novo EIA-RIMA, dentro dos prazos legais...  as Audiências 
estão marcadas; como eu disse, as Audiências já estão marcadas; se houver 
alguma alteração, se houver algum adendo isso tem que entrar antes das 
Audiências... as Audiências estão marcadas; deixa eu só esclarecer, porque 
algumas pessoas não sabem, quem decide, datas e locais de Audiência é o 
Consema, que é o órgão acima da Secretaria do Meio Ambiente, com a 
participação de toda a Comunidade, (......) sobre essas datas. ... 
 
–... esse estudo já foi pleiteado aqui várias vezes, todo mundo já fez as suas 
sugestões a respeito, se é bom, se é ruim, se deve ou não deve ser feito, se o 
EIA-RIMA, tem todos esses problemas que serão resolvidos adequadamente no 
tempo oportuno, então para essas Audiências vamos deixar para lá agora, 
porque nós não vamos resolver isso, se já está citado e determinado, senão 
está de acordo eles precisam mudar, certo? Mas enfim, é um problema que 
existe, não adianta a gente estar começando em cima desse problema; se ele 
não é adequado vai se procurar mudar, o processo já foi mudado, vai mudar de 
novo; tem que cumprir prazo regulamentar, cumpre o prazo regulamentar, mas 
o que foi feito, então nós temos que, se for necessário mudar. Com relação a 
isso estamos estudando que não continue a discutir isso porque não vamos 
chegar a nenhuma conclusão, e continuando o nosso trabalho com a fala do 
Professor Jurandyr. 
 
Prof. Jurandyr – Eu queria dizer que se a Universidade não participou até 
agora é porque provavelmente a Universidade não foi convidada, ou as pessoas 
que participam da Universidade não foram convidadas; se você mandar um 
convite para o reitor, até o convite chegar no professor, pesquisador, demora 
muito tempo, e quando chegar já passou a data da reunião, então os convites 
funcionam quando eles são mais pessoais, foi o que aconteceu no meu caso, 
outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: eu vou insistir na minha 
intervenção anterior, eu acho que quando a gente quer ver o futuro a gente olha 
o passado, a tendência é olhar o passado, olhando o passado você vê para 
onde vai; você quer saber qual o comportamento futuro de uma pessoa, você 
olha o passado dela e você mais ou menos sabe qual o comportamento futuro, 
não precisa psicólogo, não precisa psiquiatra, não precisa de nada, precisa ter 
um bom senso e uma boa percepção. Toda a estruturação da Grande São 
Paulo foi organizada, num primeiro momento, ao longo das ferrovias, portanto a 
história de eixo ferroviária também é problemática, nós temos uma tese da 
década de 60, do Professor (?), que é Professor da Unesp de Rio Claro, não sei 
se está aposentado, que tem uma tese de 500 páginas sobre a Cidade de São 
Paulo, na área metropolitana que ainda não era na época, e que mostra 
claramente que até a década de 50, pelo menos, a cidade crescia, os vetores 
de crescimento da cidade eram justamente ao longo das ferrovias; depois com 
o desenvolvimento dessa área da indústria automobilística e a mudança do 
transporte ferroviário para transporte rodoviário, com a abertura das grandes 
estradas, das grandes vias de ligação São Paulo–Santos, São Paulo–
Campinas, São Paulo–Rio, os eixos de expansão da cidade passaram a ser 
justamente as saídas dessas zonas; São Bernardo cresceu muito justamente 
por isto, a Anchieta melhorou, Diadema cresceu mais ainda porque a Imigrantes 
apareceu; com a Castelo Branco, Jandira, Itapevi, inclusive o Alphaville, 
cresceram muito porque a Castelo Branco foi construída, e assim vamos, então 
todas os exemplos nos revelam ao que? Que grandes obras de infra-estrutura 
viária são fatores de desenvolvimento, claro, sobre isso não há a menor dúvida, 
e quanto a isso nós não temos nem o que discutir, é o que acontece sempre, se 
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a rodovia é fechada, ou outro nome que eu esqueci, acontece a indução, e 
quando se passam 2, 3 anos é uma malha, passaram 10 ela vira uma Marginal; 
passaram 30 ela vira uma Avenida, uma Avenida Marginal, como temos na 
Anchieta, como temos na Anhanguera e assim por diante, o que vai acontecer 
com o Rodoanel vai ser isso, não é? Bom, e ninguém impede isso? Ninguém 
impede. Conseqüentemente, eu posso dizer isso, o planejamento urbano, que 
sempre pensou da classe média para cima, nunca pensou da classe média para 
baixo, o resultado é que se fez um planejamento urbano, e continua se fazendo, 
não é, pensando não na totalidade da população, pensando numa parte 
significativa da população mas que não é a maioria, e que conseqüentemente 
alija do processo uma parcela significativa e que vai ser a alternativa de 
moradia, então quando se diz que o problema é muito maior que o Rodoanel, 
claro que é, porque qualquer grande obra de infra-estrutura bate em todos os 
outros problemas que tem, e o problema habitacional é um deles, e não se 
resolve fácil porque habitação é uma coisa cara, e quem ganha 200, 300 reais 
por mês não consegue sequer comer direito, imagine construir uma casinha ou 
pagar a prestação do Sistema Financeiro de Habitação, não paga. Porque que 
a cidade cresce tanto? Porque um condomínio de 2 ou 3 quartos, no centro ou 
num bairro de classe média custa no mínimo, 300 reais, ou chega a 700 reais; 
então o cara tem que morar, um cara com renda de 1.000 reais, ele só pode 
pagar (......); é o caminho, é o que sobra para ele, o cara que vai morar nos 
bairros centrais ou de classe média, um pouco afastados do centro, tem que 
ganhar 5 mil por mês, a família pelo menos, e ainda não dá, então a cidade toda 
cresce dentro desse contexto socioeconômico, e se você constrói eixos de 
circulação na área de proteção dos mananciais, por mais rigor que se tenha, e 
que eu não acredito no rigor, porque o rigor, o rigor é na Lei, o Ministério 
Público age firme em cima da lei, mas em cima de quem tem algum recurso, o 
Ministério Público não desaloja nem o favelado que mora em área de 
preservação permanente, porque não tem como desalojar, não é? Você vai tirar 
ele de lá e vai por aonde? No prédio do Ministério Público? Não vai por, não é, 
lá é um lugar limpo, então fica esse problema, quer dizer, é muito fácil legislar 
mas é muito complicado legislar e investir em país pobre, porque pode ter muito 
dinheiro mas que tem uma parcela grande de pobreza, e que ainda não..., por 
isso que eu não acho que a alternativa que passa do lado do Reservatório de 
Mairiporã, ou uma terceira, que passa depois da Serra do Freitas sejam 
alternativas que devam ser aceitas, elas não devem ser aceitas no meu ponto 
de vista, porque elas vão induzir ao crescimento da cidade para lá, quanto 
custou o Sistema Cantareira? Nós já esquecemos porque é na década de 70, 
foi na década de 70, mas custou milhões e milhões de dólares, certo? Quando 
você induz o crescimento urbano para lá, você está estragando um investimento 
que o próprio Setor Público fez. Ah, foi a Sabesp que (.....), sim, foi a Sabesp 
mas nós pagamos, ou nós vamos querer buscar água lá em (.....), vai ter que 
buscar uma hora, (.....) certo? Então nós temos que pensar nessas coisas, tem 
que pensar mais globalmente, se existe um custo inicial mais alto, desculpem 
os que (.....), se existe um custo de obras, que é mais alto, por exemplo, a 
alternativa da área do Eixo Norte, da parte Norte, se ele dobra de preço, ou se 
ele triplica de preço, tem lá o preço de custo de obra, mas ele não é o preço, 
não é o custo que vai se projetar quando tem ... numa área de mananciais; 
então tem que pensar historicamente, e pensar para trás e pensar para frente, a 
mesma coisa se repete no Guarapiranga, eu não acho que tenha que passar lá 
na calha da Guarapiranga e lá atrás da Billings, eu não acho, eu sei que as 
áreas estão sendo ocupadas, e ocupadas inadequadamente e ilegalmente em 
sua maior parte, mas isso não é um motivo para você criar um vetor de 
desenvolvimento, e eu não sou contra o Rodoanel a princípio, não sou, nem sou 
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doido de dizer que sou contra, eu não conheço os detalhes, mas esses 
aspectos a gente não pode deixar passar, temos que discutir muito claramente, 
vamos ver qual é o custo das várias alternativas, certo? Vamos ver qual é o 
custo, a longo prazo, de se fazer uma alternativa lá em cima do sistema de 
captação de água; tudo isso eu acho que a gente tem que se discutir bastante. 
Quanto aos impactos eu acho o seguinte, toda obra de engenharia gera 
impactos, esses impactos, como assoreamento, são impactos pequenos que a 
engenharia mesmo resolve, são fáceis de serem resolvidos, são baratos e 
rápidos. O impacto que é caro é o impacto social, esse impacto é um impacto 
complicado que envolve pessoas, envolve custos muito grandes, e o impacto 
ambiental que é difícil de medir, quanto custa o impacto ambiental? Porque a 
gente não tem como medir direito, mas sabemos que ele custa caro, e por 
muitos anos. É só isso, muito obrigado. 
 
Júlio –  Bom, então para concluir o nosso trabalho, vocês sabem que ... estava 
na programação, essa foi uma Palestra, foi um Seminário das Câmaras 
Técnicas do Comitê da Bacia do Alto Tietê, e faz parte do processo que vem 
vindo ao longo do tempo, mantendo e discutindo sobre o Rodoanel dentro de 
uma série de outros problemas de nossa competência, então isso precisa ficar 
muito claro que esse seminário aqui não é como muitos, muitas vezes 
acontece, um seminário que é ocorre num determinado dia, fica todo mundo 
discutindo e tal e termina o seminário, nesse caso não é assim; nós estamos 
num processo, e esse Evento, esse seminário é parte de um processo, 
terminado isso aqui nós vamos fazer uma síntese, a Câmara Técnica, fazer 
uma síntese que será encaminhado ao Comitê na próxima reunião do dia 12, 
para apontar quais são os resultados desse Seminário, e como parte de um 
processo; então eu convidei, tem que decidir como encaminhar a melhor ...; 
uma situação muito importante que saiu aqui hoje é que a Dersa está aberta, 
como se declarou, expressamente aberta à discussão, à recepção de 
propostas, à consideração de propostas, à alteração de projetos, nós 
discutimos, e se não julgar conveniente tentaremos justificar, mas enfim, esse é 
um processo que, bom, esse nosso aqui está sendo comandado pelo Comitê da 
Bacia Hidrográfica, inclusive eu já falei que é um Colegiado que não era reunião 
de grupos..., mas é um Colegiado que pega 1/3 do Estado, as pessoas vão 
decidir o que, altamente responsável, altamente transparente, altamente 
democrático, mas não deixa de ser um processo novo e que nós não estamos 
acostumados e muitas vezes nós não acreditamos que ele seja, possa ser 
conduzido, mas é um sistema que está começando a fazer isso, uma das coisas 
que ficou muito claro hoje é a necessidade absoluta de integração das diversas 
Políticas Públicas da Região Metropolitana de São Paulo, não é possível o 
Programa de Habitação vai e faz o seu Programa e não quer saber dos outros; 
vai o de Transporte e faz e não quer saber dos outros, não dá mais para 
continuar assim, e a função do Comitê é exatamente essa, uma função 
integradora, ela deve integrar os Serviços Públicos em benefício do conjunto, 
ah, você só está com Recursos Hídricos, eu já disse isso, não é só Recursos 
Hídricos (.....) portanto há uma integração, há que se fazer essa integração, 
então a coisa vai caminhar; e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê deve 
conduzir esse processo com a abertura que o (.....) já colocou hoje, eu tenho a 
impressão, para discutir, ainda mais que o Dersa não está (.....), então o 
processo vai continuar, vai continuar por conta do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Alto Tietê, e contando sempre com essa equipe que hoje apareceu aqui,esse 
debate não é político; então, e você, e não sei o quê, e sou contra, sou a favor 
porque eu; nada disso, nós temos um compromisso uma responsabilidade 
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social, então isso é uma garantia de que isso vai continuar, e eu pediria a todos 
os companheiros que participam dos Subcomitês, que participam de Câmaras 
Técnicas, que acreditem que isso aqui tem, porque é por aí que a coisa vai, não 
é ninguém que vai resolver, é o Colegiado, é o Sistema, e (.....) como eu já 
disse também no começo, a única Instituição capaz de conduzir isso hoje, 
existente, são os Comitês de Bacia Hidrográfica, não existem outros, se não for 
por aqui, por enquanto, pelo menos, as (.....) continuariam sendo setoriais, cada 
um para o seu lado, cada um com os seus objetivos, então essa é a nossa 
posição, queremos que vocês não esqueçam disso, que prestigiem o Comitê na 
medida em que vocês participem dessas Câmaras Técnicas, dos Comitês e dos 
Sub-Comitês, agradeço a todos a presença, existe, aliás já existe uma proposta 
de encaminhamento do programa (.....) encaminhar o processo de alguma 
forma, a Violêta fez (.....) e parece que existe uma outra proposta de 
encaminhamento, do Renato, também, que fez, então essa proposta seria 
incorporada ao nosso processo de evolução da discussão do Rodoanel; então 
eu pediria ao Renato que fizesse essa proposição, que somada à da Violêta, já 
vão resultar da gente conduzir esse processo daqui para frente, qual é a tua 
proposta? 
 
Renato – Ela não é excludente, pode ser agregada a outras – nós estamos 
discutindo isso lá na Prefeitura – e ela se detém, principalmente, no processo 
de licenciamento ambiental do Rodoanel. Os representantes do empreendedor 
não estão mais aqui, mas eu achei boa essa disponibilidade colocada para o 
diálogo e a integração. Uma das preocupações que temos é a de que se deve 
avaliar o Trecho Oeste como pré-condição para prosseguimento do 
licenciamento. Isso é essencial. Além disso, os estudos apresentados para a 
avaliação do impacto do empreendimento nos seus demais trechos têm de ser 
suficientes para essa avaliação. Para tanto, há questões a serem pontuadas, 
sem prejuízo do fornecimento de detalhes e da identificação das páginas do 
EIA-RIMA em que essas questões estão assinaladas.  
Uma primeira coisa a ser destacada desse EIA-RIMA é a afirmação ali contida 
de que o Rodoanel, para ter um funcionamento pleno, demanda uma série de 
outros investimentos, que vão de obras de sistema viário a diversas ações, seja 
de encargo de municípios, como de outros órgãos, incluindo os do próprio 
Estado. Diante dessa afirmação, o que se pede é o esclarecimento das 
condições em que se darão esses investimentos: seu cronograma, quem vai 
realizá-las, em que momento, qual é o desembolso e quais são os 
compromissos já assumidos de realizá-lo. Caso contrário, permanece-se com 
frases vazias, referindo que o Rodoanel é integrador, vai fazer isso e aquilo, 
contraditando as afirmações de que ele depende daquele conjunto de 
investimentos. Assim, o que se quer é a clara identificação da cronologia e 
responsabilidade pelas ações; saber se os responsabilizados estão cientes do 
que devem fazer, se têm recursos e "responsabilidade fiscal" para o seu 
desembolso. Isso é necessário para que se saiba a quem consultar, quem são 
os outros atores e com o quê e com quem eles se comprometem, já que Dersa 
é um órgão setorial e tem atribuições específicas. 
Outra questão importante a colocar é que fica difícil avaliar o impacto do 
empreendimento, se a própria modelagem do tráfego que teria embasado as 
conclusões apresentadas no EIA-RIMA não é considerada adequada por muitos 
especialistas, que assinalam estar ela inflada pela consideração de vários 
outros acessos que não constam do projeto avaliado. Assim, dela resulta um 
maior carregamento de tráfego, e o que se coloca, do ponto de vista ambiental, 
é a necessidade de restringir muito mais o número e a possibilidade de 
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acessos. Dessa forma, o que se quer saber é qual o projeto a que a modelagem 
se refere, em primeiro lugar; uma coisa tem de corresponder à outra. Em 
relação à metodologia da modelagem, não adianta aplicar aquela da pesquisa 
"Origem-Destino", porque o Rodoanel é uma Via Perimetral, ela não é uma 
ligação entre dois pontos. Sendo uma Via Perimetral e tendo todo esse apelo 
por inúmeras ligações metropolitanas, ela vai levar a uma indução da expansão 
urbana e essa expansão vai levar a maior demanda pelo uso da via e 
conseqüente indução. Trata-se de uma espiral que a metodologia de projeção 
de demanda de tráfego utilizada não é capaz de contemplar e simular. Isso está 
sendo dito por vários especialistas. Então, há a necessidade de uma 
modelagem adequada ao tipo de via e ao que ela desencadeia, para que se 
possa perceber o quanto ela carrega e de que tipo de tráfego. Em decorrência 
dessa modelagem, outra informação muito objetiva é necessária: em relação a 
diferentes cenários de traçados, qual é a expansão urbana correspondente, 
onde, de que tipo e quando ela se dará? Existem metodologias adequadas à 
esta finalidade por aí, nas "boas casas do ramo" e é preciso que o Dersa ou 
quem fez o EIA-RIMA se abasteça delas para suas projeções. Isso permitirá 
que se possa ter com quê medir ou discutir as hipóteses e suas simulações, 
para que se poder definir o que fazer a respeito. 
Todos dizem que vai haver indução, é inegável que vai haver indução de 
ocupação; então, deve-se estimar os custos dessa indução: nós vamos perder 
quantos mananciais? No EIA-RIMA afirma-se que isso não vai ocorrer, porque 
os municípios vão controlar essa expansão urbana e a degradação através dos 
seus planos diretores e das leis específicas. Não é possível ficar nesse nível, 
são necessários estudos básicos que permitam compreender e avaliar os 
impactos, e isso é o que está faltando nessa avaliação de impactos. 
Analisando-se os Programas Ambientais verifica-se que eles são lacônicos, não 
há identificação clara de quem vai fazer o quê, e como. Desses programas, sem 
prejuízo de muitas outras questões, cabe destacar que área verde, para ser 
bem específico, não é árvore. Para manancial não é árvore que interessa. Do 
mesmo modo, para o microclima e o cinturão verde, cabe considerar que a 
Mata Atlântica tem diversas características e estágios sucessionais e tudo nela 
interessa. Assim, eu não vou contabilizar pedra e árvores tombadas apenas 
como sendo objeto de compensação, quando a gente se refere a mananciais, a 
importância está na área vegetada que conserva um solo íntegro, permitindo a 
absorção de água sem erodir, sem acabar com a drenagem subsequente. 
Dessa forma, é necessário contabilizar a perda de áreas livres e não somente 
na faixa de domínio, como está considerado no estudo de impactos; deve-se 
contabilizar, obviamente, a área ocupada ou degradada por todas as demais 
obras de apoio, como é o caso dos bota-foras e aterros. Então, na realidade, 
não está se tratando só das árvores suprimidas que estão contabilizadas para 
compensação pelo empreendedor. Menos ainda trata-se apenas de considerar 
perdidas aquelas situadas ao longo do traçado e na faixa de domínio; deve-se 
considerar toda a vegetação, em todas as obras associadas e em todas as 
áreas afetadas indiretamente pela expansão urbana induzida. Além disso, deve-
se contabilizar também o custo da infra-estrutura a ser produzida, para suprir 
essas demandas de expansão urbana pois, como se sabe e já foi dito aqui com 
razão, pelo representante de Embu Guaçu, os municípios afetados pela obra já 
enfrentam sérios custos, sem compensações ambientais ou outras e, ainda, 
terão de realizar toda sorte de investimentos em infra-estrutura. Então, essa 
expansão traz um custo. Se há uma expansão prevista, deve-se saber quem vai 
pagar pela infra-estrutura que essa expansão demandará. Finalmente, é preciso 
ter clareza, também, em relação ao conjunto dos custos ambientais de cada 
alternativa, afim de podermos, desapaixonadamente, fazer contas e 
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acompanhar o raciocínio que leva o EIA-RIMA a concluir pela viabilidade 
ambiental do empreendimento. 
Infelizmente, não temos o raciocínio para acompanhar, as matrizes de impacto 
apresentadas atribuem pesos diferentes a coisas iguais. Detectamos, em várias 
páginas dos estudos que, quando o impacto é caracterizado como negativo, ele 
é localizado, temporário, pouco significativo; quando ele é positivo, é amplo, 
duradouro e atinge uma área bastante grande, etc.. Esse viés pode ser 
destacado também em relação a um dos elementos considerados como 
impacto positivo do empreendimento: a valorização imobiliária de algumas 
áreas. Essa valorização, pelas questões aqui também destacadas pelo 
Professor Costa, é tremendamente indutora de expulsão da população e de 
outros usos para locais mais remotos, de risco e ainda preservados. Assim, o 
impacto positivo dessa valorização é muito polêmico. São rápidos exemplos, 
mas eu gostaria de consignar como encaminhamento, o de que sejam cobradas 
bases sólidas para que o estudo possa subsidiar a decisão sobre o 
licenciamento do Rodoanel; da forma como está, não é possível, as lacunas são 
flagrantes. Não estou enfocando, agora, o mérito da obra. 
 
Júlio – Devido ao adiantado da hora, acho que não convém continuarmos 
discutindo o assunto, já merecemos o repouso, agradeço ao Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Alto Tietê, ao Instituto de Engenharia, quero agradecer a 
presença de todos e deixo vocês, muito obrigado. 
 
 

 
Síntese das conclusões e recomendações 

 
O encontro reuniu mais de uma centena de participantes, entre técnicos de 
instituições do Governo do Estado, das Prefeituras Municipais, dos Câmaras 
Municipais, do Ministério Público Estadual e representantes da Sociedade Civil, 
com destaque para docentes de universidades. As inscrições para os debates 
totalizaram mais de 30 intervenções, o que demonstrou o grande interesse do 
público presente pela matéria. Houve cobertura jornalística, que pode ser 
acessada pelo endereço eletrônico 
http://www.estadao.com.br/ciencia/noticias/2002/dez/05/162.htm 
 
Considerando a magnitude do projeto e suas interferências e impactos sobre os 
recursos hídricos metropolitanos, torna-se fundamental a discussão qualificada 
e aberta da alternativa de traçado proposta pelo empreendedor para o 
Rodoanel e apresentada no EIA-RIMA. Neste contexto, o evento foi mais uma 
etapa do processo de análise técnica do projeto, que está sendo realizada no 
âmbito do Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos-SIGRH, e que 
se iniciou nos subcomitês, com a apresentação das diretrizes e alternativa pela 
Dersa. 
 
As apresentações da primeira parte do evento estiveram a cargo do Presidente 
da Dersa, Eng. Sergio dos Santos Pereira, do Eng. Célio Bottura, do Instituto de 
Engenharia, da arquiteta Sânia Baptista, da PMSP-Companhia de Engenharia 
de Tráfego e do Prof. Dr. Luiz Carlos Costa, da FAUUSP. À tarde, houve a 
apresentação dos resultados preliminares das análises técnicas que estão 
sendo efetuadas pelos subcomitês. 
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Algumas conclusões deste encontro já podem ser apresentadas, considerando 
as discussões havidas: 
 
O empreendimento RODOANEL poderá até trazer alguma melhoria para a 
RMSP, no que diz respeito à circulação de veículos de carga e passeio, com 
prováveis reflexos positivos para o descongestionamento pontual do tráfego, 
porém o projeto dos trechos Norte, Sul e Leste, atualmente em análise na SMA-
DAIA, pode e deve ser amplamente revisto e melhorado, para evitar todo e 
qualquer impacto sobre o meio ambiente, especialmente sobre os 
recursos hídricos e mananciais protegidos, que não podem sofrer mais 
nenhum tipo de degradação. 
 
O RODOANEL não pode ser encarado como um projeto setorial, mas deve 
ser analisado sob uma perspectiva estratégica de integração de políticas 
públicas metropolitanas, que estejam firmemente articuladas, para garantir 
que os benefícios sejam compartilhados e os impactos evitados, em especial no 
que diz respeito à manutenção dos mananciais de abastecimento hídrico, já 
bastante degradados e ameaçados. 
 
Todos os custos decorrentes da minimização de impactos, bem como a 
introdução de medidas mitigadoras e compensatórias necessárias, já apontadas 
no EIA-RIMA e/ou que venham a ser indicadas a partir dos estudos que estão 
sendo realizados pelos integrantes do SIGRH, deverão ser acrescidos ao 
orçamento das obras e desapropriações, pois devem ser considerados como 
parte integrante das mesmas, evitando-se que os municípios afetados sejam 
onerados além de sua capacidade fiscal e de gestão e controle de uso e 
ocupação do solo. 
 
A Dersa comprometeu-se, na fala de seu Presidente, a atender às sugestões e 
propostas do Comitê da BH do Alto Tietê ou, no caso de não considerar 
possível seu atendimento, justificar tecnicamente suas decisões. 
 
A partir destas conclusões, o CBH-AT formula algumas recomendações iniciais, 
ressaltando a necessidade de continuar seu processo de análise do 
empreendimento, dada a complexidade do assunto em tela. 
 
O CBH-AT e a Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê deverão 
acompanhar não só a adequação do projeto RODOANEL, atualmente em 
análise na SMA-DAIA, como também o projeto executivo decorrente, bem como 
as fases de planejamento, implantação e execução das obras de engenharia e 
gestão sócio-ambiental. 
 
O licenciamento ambiental do empreendimento RODOANEL deverá, no 
mínimo, levar em conta, os seguintes aspectos, no que diz respeito à 
preservação e manutenção dos recursos hídricos metropolitanos: 
 

• evitar qualquer incremento da degradação direta e indireta dos recursos 
hídricos e mananciais protegidos;  

• compensar as municipalidades atingidas pelos ônus do atendimento às 
demandas ocasionadas pela implantação e operação do Rodoanel; 

•  iniciar a implantação do Rodoanel pelas compensações possíveis, que 
não sejam dependentes das obras rodoviárias, propriamente ditas; 

 69



Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê Documenta 7 

 

•  obter a anuência formal dos órgãos apontados como responsáveis pela 
implementação dos programas ambientais; 

• rever o cumprimento e a efetividade dos programas previstos para o 
Trecho Oeste, avaliando as medidas compensatórias e mitigadoras 
exigidas e já implantadas e/ou em andamento, que validam a licença de 
operação do trecho executado; 

• alterar o formato gerencial e institucional das obras e dos programas 
ambientais, inserindo o CBH-AT no grupo de gerenciamento ambiental 
do empreendimento. 

 
O Comitê, com a publicação desta DOCUMENTA 7, considera sua contribuição 
como um dos referenciais para a adequação do projeto, incluindo aspectos 
levantados nas análises regionais, que ainda estão sendo realizadas pelas 
Câmaras Técnicas. O CBH-AT reitera à Dersa solicitação de envio do pró-
memória das reuniões realizadas sob seus auspícios, no mês de setembro de 
2002. 
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