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RESUMO 

 

Evidencia-se na cidade de São Paulo uma crise de mobilidade urbana, ocasionada 

principalmente pela extensa frota de veículos automotores e também pela ausência 

de iniciativas dos setores público e privado perante novas alternativas que visam 

melhorar a mobilidade urbana e a redução dos impactos ambientais. Mesmo ao 

considerar outros meios de transporte, como por exemplo, trem e metrô, fica 

evidente que estes também estão saturados. Em virtude disso, tem-se por objetivo 

sugerir a inserção de um novo modal de transporte urbano na cidade de São Paulo, 

isto é, o transporte hidroviário, utilizando-se de embarcações com capacidades que 

variam de 237 até 2000 passageiros, tendo como suporte o trecho do Rio Tietê que 

abrange a região metropolitana da cidade de São Paulo e regiões adjacentes, a fim 

de minimizar os impactos ambientais e o tráfego intenso causado pelo transporte 

urbano rodoviário e melhorar, por sua vez, a mobilidade urbana em todo o município 

e região. Por consequência, esta inserção também tende a aliviar a grande 

concentração nos serviços de trens e metrôs. A metodologia se dará por meio de 

pesquisas sobre as características geográficas do Rio Tietê, concomitantemente, 

dos locais onde se instalarão as estações de acesso, e o levantamento junto às 

empresas de embarcações a fim de verificar qual o modelo é o mais adequado para 

uso. Espera-se que com a execução e implantação do transporte hidroviário na 

região metropolitana da cidade de São Paulo, ocorram melhorias em curto prazo 

perante os congestionamentos que são concentrados nas vias que margeiam o Rio 

Tietê, redução do acúmulo de pessoas nos transportes já existentes e a redução dos 

impactos ambientais que precedem dos veículos automotores. 

Palavras-chave: Mobilidade urbana. Transporte hidroviário. Rio Tietê. 
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INTRODUÇÃO 

 

A crise da mobilidade urbana culmina em uma questão no qual devemos refletir: 

até quando conseguiremos nos locomover com o auxílio de meios transportes 

terrestres, seja público ou privado, na cidade de São Paulo? 

Segundo SCARINGELLA (2001) a cidade de São Paulo detém 25% da frota 

nacional, o que hoje representa perto de cinco milhões de veículos. Num período de 

cinco anos, entre 1992 e 1997, a média de quilômetros de congestionamento 

medidos pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) no sistema viário 

principal da cidade passou de 40 km, na hora de pico da tarde, para 120 km. Hoje há 

congestionamentos significativos em corredores da mais longínqua periferia e em 

todos os quadrantes. O fluxo urbano aumenta e a crise de mobilidade se agrava. Os 

deslocamentos ficam mais lentos, e as áreas congestionadas crescem.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Congestionamento na Marginal Tietê com lentidão de 294 km de fila. 1 

Klintowitz et al. (2011) aponta em seu estudo que em 2009, o recorde de índice 

de congestionamento em São Paulo - 294 km de lentidão - foi quebrado duas vezes 

no mesmo dia. Ao longo da última década, 118 km de vias congestionadas têm sido 

a média diária da cidade nos horários de pico. Entre os anos 2000 e 2008, a 

velocidade média do trânsito nos horários de pico da manhã e da tarde na cidade de 

                                                           
1 Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/07/26/transito-sao-paulo-registra-

quase-294-km-de-vias-congestionadas.html> Acesso em: 17/11/2013. 
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São Paulo foi de 19,30 km/h. O tempo médio gasto no trânsito pelos paulistanos 

para realizar todos os deslocamentos diários é de 2h42min. A cada mês, o 

paulistano passa dois dias e seis horas no carro ou no transporte público para se 

locomover. Os paulistanos perdem, em média, 27 dias por ano presos no 

congestionamento. 

Compreende-se que além de todo o caos ocasionado devido aos 

congestionamentos corriqueiros na cidade de São Paulo, há de se pensar também 

em outras questões que são consequências deste problema, tal como, o impacto 

ambiental causado pela essa extensa frota de veículos que circulam diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Emissão de poluentes por um veículo automotor.2 

A deterioração da qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo é 

decorrente das emissões atmosféricas provenientes dos veículos e das indústrias. A 

Tabela 1 a seguir apresenta a estimativa da frota circulante da região metropolitana 

de São Paulo (RMSP) em dezembro de 2011. 

 

 

                                                           
2 Disponível em: <http://www.streetcustoms.com.br/revistas-carros/noticias/carros-terao-de-reduzir-a-

emissao-de-poluentes-em-dez-anos.html> Acesso em: 17/11/2013. 

http://www.streetcustoms.com.br/revistas-carros/noticias/carros-terao-de-reduzir-a-emissao-de-poluentes-em-dez-anos.html
http://www.streetcustoms.com.br/revistas-carros/noticias/carros-terao-de-reduzir-a-emissao-de-poluentes-em-dez-anos.html
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Tabela 1: Frota circulante da RMSP perante o estado de São Paulo. 

Fonte: http://www.cetesb.sp.gov.br/ar/qualidade-do-ar/31-publicacoes-e-relatorios 

 

Pode-se notar que a região metropolitana de São Paulo concentrou 49% da 

frota do Estado em 2011 em apenas 3,2% do território, o que indica uma 

concentração das emissões nessa região. Agrava o fato que, na região 

metropolitana de São Paulo, residem cerca de 20 milhões de habitantes (IBGE 

2012) ou 48% do total do Estado. 

A estimativa de emissão por tipo de fonte é mostrada na Tabela 2. 
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Tabela 2: Emissão de poluentes por categoria. 

Fonte: http://www.cetesb.sp.gov.br/ar/qualidade-do-ar/31-publicacoes-e-relatorios 

   

As fontes móveis e fixas foram responsáveis pela emissão para a atmosfera 

de aproximadamente 138 mil t/ano de monóxido de carbono (CO), 35 mil t/ano de 

hidrocarbonetos (HC), 77 mil t/ano de óxidos de nitrogênio (NOx), 5 mil t/ano de 

material particulado (MP) e 9 mil t/ano de óxidos de enxofre (SOx). Desses totais, os 

veículos são responsáveis por 97% das emissões de CO, 77% de HC, 80% de NOx, 

37% de SOx e 40% de MP. Observa-se que os veículos leves são as principais 
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fontes de emissão de monóxido de carbono e hidrocarbonetos, sendo os automóveis 

a gasolina os maiores emissores de CO (41,5%). Apesar do tamanho da frota de 

veículos a gasolina ser semelhante ao da frota de veículos flex, as emissões deste 

primeiro segmento são maiores, em função da maior idade média dos veículos a 

gasolina. O segmento das motocicletas, mesmo tendo frota menor, também tem 

participação significativa na emissão de CO e HC (18,9% e 10,9%, 

respectivamente), em função de seus fatores de emissão serem maiores, já que o 

Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares 

(PROMOT) foi lançado 16 anos após o Programa de Controle da Poluição do Ar por 

Veículos Automotores (PROCONVE), que controla os demais veículos. 

  Destacam-se também as emissões de NOx dos veículos pesados, 

equivalentes a 60,3% do total. Essa participação não deve se alterar em curto prazo, 

já que a redução importante da emissão de NOx nos veículos pesados se dará 

somente quando a parcela de veículos produzidos a partir de 2012, que possui 

tecnologia que permite atender a Fase P7 do PROCONVE, for significativa. A 

redução dos hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio, considerados os principais 

precursores de ozônio, pode contribuir para a diminuição das concentrações deste 

poluente na atmosfera. Entretanto, além da frota circulante, outras fontes de 

precursores de O3 na RMSP são consideradas importantes, como as emissões 

evaporativas que ocorrem no momento do reabastecimento dos tanques dos 

veículos e dos postos de gasolina.  

  De acordo com Barczak et al. (2012) o setor de transportes terrestres é um 

dos principais emissores de gases poluentes e a mobilidade urbana expressou nos 

últimos anos uma crescente motorização individual. Além de agravar o problema 

ambiental, com o excesso de emissão de gases de efeito estufa, a motorização 

privada consome espaço urbano tanto com vias para circulação de automóveis 

como com extensas áreas para estacionamento, que degradam a qualidade de vida 

urbana. Têm-se ainda os serviços de trens e metrôs na cidade, mas que por sua 

vez, apresentam-se saturados.  
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Figura 3 – Passageiros da Estação da Luz (SP).3 

 

  A mobilidade urbana no município de São Paulo é caracterizada por um 

sistema de transportes complexo, composto de diversas variáveis e subsistemas. 

Diariamente, movimentam-se na cidade indivíduos oriundos dos 

vários municípios que formam a Região Metropolitana de São Paulo, de forma que a 

questão da mobilidade nesta cidade engloba necessariamente a escala 

metropolitana e regional. Além disso, a cidade é conhecida pela convergência de 

diversas rodovias estaduais e federais, com destinos outros que não a cidade, de 

forma que sistemas de transporte de carga com destinos e origens diferentes de São 

Paulo passam obrigatoriamente pela cidade. O transporte em São Paulo é 

vulgarmente chamado caótico (título criticado por especialistas, devido à 

superficialidade com que a questão é tratada), sendo um dos principais itens de 

campanha política de vários dos principais políticos do município em períodos 

eleitorais. A cidade de São Paulo tem como um de seus símbolos o grande 

congestionamento de carros em suas principais vias. O transporte coletivo, no 

entanto, representa um papel fundamental no dia-a-dia da metrópole.  

O Rio Tietê nasce a uma altitude de 1030 metros da Serra do Mar, no município 

paulista de Salesópolis, a 22 km do oceano Atlântico e a 96 km da Capital. Ao 

contrário de outros rios, ele subverte a natureza: como não consegue vencer os 

                                                           
3 Disponível em: < http://noticias.uol.com.br/album/album-do-dia/2013/02/28/imagens-do-dia---28-de-

fevereiro-de-2013.htm#fotoNav=26> Acesso em: 17/11/2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte_coletivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3pole
http://noticias.uol.com.br/album/album-do-dia/2013/02/28/imagens-do-dia---28-de-fevereiro-de-2013.htm#fotoNav=26
http://noticias.uol.com.br/album/album-do-dia/2013/02/28/imagens-do-dia---28-de-fevereiro-de-2013.htm#fotoNav=26
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picos rochosos rumo ao litoral, em vez de buscar o mar - como a maior parte dos 

rios que corre para o mar – o Rio Tietê atravessa a Região Metropolitana de São 

Paulo e segue para o interior do Estado, desaguando posteriormente no Rio Paraná, 

num percurso de quase 1100 km. 

 

    Figura 4 – Trecho do Rio Tietê que abrange à região metropolitana de São Paulo.4 

A nascente do Tietê, apesar de encontrada num passado recente, possui 

importância histórica e econômica diretamente relacionada às conquistas territoriais, 

realizadas pelos Bandeirantes que desbravavam os sertões, fundando povoados e 

cidades ao longo de suas margens. 

  O Rio Tietê percorre 1100 quilômetros, até o município de Itapura, em sua foz 

no Rio Paraná, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Banha 62 municípios 

ribeirinhos e sua bacia compreende seis sub-bacias hidrográficas: Alto Tietê, onde 

está inserida a Região Metropolitana de São Paulo; Piracicaba; Sorocaba/Médio 

Tietê; Tietê/Jacaré; Tietê/Batalha e Baixo Tietê.  

                                                           
4 Disponível em: < http://www.daee.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=ficacao-e-

decadencia&catid=54%3Aparques&Itemid=53> Acesso em: 17/11/2013. 



9 

 

  O lançamento de esgotos industriais inicia-se a 45 km da nascente na cidade 

de Mogi das Cruzes. Na zona metropolitana o rio encontra o mais complexo urbano-

industrial do país, e conhece um de seus trechos mais poluídos, a foz do 

Tamanduateí. Vale ressaltar que já estão sendo executados obras (Projeto Tietê), 

que visam a revitalização do Rio Tietê na região metropolitana de São Paulo, como 

o tratamento de esgotos, por exemplo. 
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OBJETIVO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo  realizar um estudo para verificar a 

possibilidade da inserção do transporte hidroviário na região metropolitana de 

São Paulo, tendo como suporte o Rio Tietê. 
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METODOLOGIA 

 

  A metodologia se dará por meio de pesquisas sobre as características 

geográficas do Rio Tietê, concomitantemente, dos locais onde se instalarão as 

estações de acesso, e o levantamento junto às empresas de embarcações a fim de 

verificar qual o modelo é o mais adequado para uso. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Em primeira instância, é realizado o estudo das características do Rio Tietê, 

que compreendem às dimensões e extensão, verificando quais trechos já são 

navegáveis, e para os trechos que ainda não são navegáveis identificar os projetos 

existentes que têm por objetivo revitalizá-lo e despoluí-lo, conhecendo todas as 

etapas destes projetos para estar ciente das datas previstas de conclusão dos 

mesmos.   

  Diante das informações fundamentais do Rio Tietê, será estudado as 

embarcações possíveis para o transporte hidroviário, no que diz respeito às 

dimensões, custos de manutenção, valor do produto, concomitantemente, será 

analisado as embarcações nas quais apresentem o menor impacto ambiental quanto 

ao combustível à ser utilizado, identificando o combustível mais adequado e menos 

poluente possível.   

  Posteriormente, haverá uma análise minuciosa sobre os locais no qual se 

instalarão as plataformas de embarque/desembarque através de uma pesquisa em 

campo, ou seja, será estudado detalhadamente quais regiões apresentam um 

grande fluxo diário de pessoas que se deslocam de áreas residenciais em direção as 

áreas comerciais, centros industriais, isto é, regiões que agregam os deslocamentos 

mais intensos na região metropolitana de São Paulo.   

  Será realizado após todos os estudos pertinentes, uma representação gráfica 

do projeto em mídia visual para melhor exemplificação e entendimento.   

  Com o relatório final elaborado, pretende-se submeter a proposta aos órgãos 

responsáveis para verificar a possibilidade de execução. 
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RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Com base em estudos já realizados, tem-se que no trecho do rio Tietê que 

contempla a região metropolitana de São Paulo, o rio ainda não é navegável. Sabe-

se que já estão em fase de execução projetos que tem por finalidade a revitalização 

do Rio Tietê. Desta forma, é colocada em questão a possibilidade de se estender a 

região navegável do rio, como ilustrado na figura abaixo os trechos que ainda não 

são navegáveis. 

  

Figura 5 – Ilustração dos trechos navegáveis e não navegáveis do Rio Tietê.5 

Evidencia-se pelas características geográficas do Rio Tietê, que em sua 

extensão de cerca de 1150 km, ele atravessa a Região Metropolitana de São Paulo, 

sendo que, no trecho no qual o Rio Tietê percorre a cidade de São Paulo e regiões 

próximas, é possível a inserção de barcas ou catamarãs para o transporte coletivo 

nesse trecho do percurso do rio, embarcações nas quais, apresentam capacidades 

que variam de 237 até 2000 passageiros.  

                                                           
5  Disponível em: < http://www.cidadespaulistas.com.br/prt/cnt/mp-hidrovias.htm> Acesso em: 17/11/2013. 
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Figura 6 – Modelos e categorias das barcas e catamarãs que poderão ser utilizadas.6 

 

Esta forma de transporte é utilizada com êxito, como por exemplo, no estado do 

Rio de Janeiro, onde se realiza a travessia via barcas ou catamarãs, de Niterói ao 

Rio de Janeiro e vice-versa, diariamente, desde a década de 1970. 

Diante das dimensões das embarcações, fica possível a utilização de duas 

barcas\catamarãs, sendo que estas navegarão em sentidos opostos: enquanto uma 

embarcação desenvolve seu trajeto em direção ao centro, a outra se desloca em 

sentido contrário, assim, podendo as intercalar para que seja estabelecido um fluxo 

no transporte. 

 Ao longo do percurso da margem do rio Tietê deverão ser instaladas estações 

para embarque e desembarque dos passageiros. As estações serão acessadas por 

meio de passarelas que ligarão a cidade às margens do rio. 

Espera-se que com a execução e implantação do transporte hidroviário na região 

metropolitana da cidade de São Paulo, ocorram melhorias em curto prazo perante os 

congestionamentos que são concentrados nas vias que margeiam o Rio Tietê, 

redução do acúmulo de pessoas nos transportes de trens e metrôs e, 

                                                           
6 Disponível em: < http://www.grupoccr.com.br/barcas/embarcacoes> Acesso em: 17/11/2013. 
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consequentemente ao longo do tempo, pautado em uma boa gestão e execução dos 

serviços prestados nesse novo transporte, os paulistanos possam abdicar do uso 

frequente de seus veículos para usufruir de outra alternativa de transporte, por sua 

vez, não sobrecarregando mais os transportes terrestres. Assim, entende-se que 

haverá a minimização dos impactos ambientais precedidos pela extensa frota de 

veículos que transitam diariamente na cidade e a melhoria da mobilidade urbana na 

região metropolitana da cidade de São Paulo.  
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