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Resumo - Este estudo se propõe a analisar as mudanças ambientais e urbanas 

na região da Serra da Cantareira, no entorno do trecho norte do Rodoanel. 

Através de levantamentos da documentação cartográfica, comparação de 

imagens obtidas no Google Earth e visitas a alguns pontos onde estão 

previstos os impactos mais significativos, pretende-se elaborar um estudo 

sobre as mudanças ambientais e urbanas ocorridas nos últimos 10 anos na 

região. A Serra da Cantareira tem grande parte de sua área protegida por 

unidade de conservação, devido à sua importância na conservação da biosfera 

da Mata Atlântica e por representar um importante manancial da Região 

Metropolitana de São Paulo. 

Introdução - O Rodoanel Mario Covas é uma autoestrada que interliga as 

rodovias que chegam a capital, com objetivo de liga-la a outras cidades e, 

assim, eliminar o congestionamento de veículos, principalmente caminhões, 

nas ruas, avenidas e, sobretudo nas marginais. O percurso do Rodoanel foi 

dividido em quatro trechos, Norte, Leste, Oeste e Sul, sendo que esses dois 

últimos trechos já tiveram suas obras concluídas. Há uma previsão de 

conclusão do trecho Leste para 2014 e do trecho Norte para 2016 (site 

DERSA). O trecho Sul também teve o traçado bastante estudado, pois passaria 

pelo Parque do Pedroso, a maior área protegida da Bacia Hidrográfica da 

represa Billings, que já vinha sofrendo com um processo de ocupação em seu 

entorno, o que causa poluição das águas, impermeabilização do solo, 

desmatamento, etc. Com a construção do trecho temos impactos como: 

alteração na qualidade da água, desmatamento, impermeabilização do solo, 

contaminação do solo, alteração na qualidade do ar, o possível aumento da 

ocupação na região, entre outras mudanças. Algumas áreas receberão 

compensação por danos ambientais (SOUZA N.A.). O trecho Leste teve uso de 

tecnologias durante o processo de construção para diminuir e controlar os 

impactos ambientais na região. Pesquisas apontam que a construção do trecho 

Oeste acarretou na expansão da mancha urbana periférica na região, foram 

observados pontos de desabamento, baixa fiscalização por parte da DERSA e 

diversas outras propostas que não foram cumpridas ou que não são o 

suficiente para suprir as necessidades da região. 



Objetivos - Apartir dos levantamentos propostos pretende-se produzir a 

caracterização ambiental e urbana da região da Serra da Cantareira onde 

passará o trecho norte do Rodoanel. Identificação das modificações 

observadas nos últimos 10 anos na área, resultantes do processo de 

urbanização (aparecimento de novas residências, comércios, postos de 

serviços, etc.). Previsão de prováveis alterações nos fluxos de veículos na 

região com a construção da rodovia. Identificação das mudanças na utilização 

do espaço ao redor da região da autoestrada. Análise das mudanças no 

espaço, trânsito, comércio, circulação, ocupação durante as obras de 

implantação do projeto na região. Verificação da adequação da metodologia de 

análise através de imagens do Google Earth para identificação de impactos 

urbanísticos. 

Metodologia - Pesquisa de documentação cartográfica e comparação das 

imagens disponíveis no Google Earth para elaboração de um estudo evolutivo 

do processo de urbanização da área estudada e do impacto urbano das obras 

e implantação do projeto do trecho norte.Visitas em alguns pontos impactados, 

detectados a partir das imagens obtidas na etapa anterior, para coleta de 

informações (entrevistas e verificação in loco de aspectos urbanos). 

Desenvolvimento - Foram feitas pesquisas sobre os estudos do traçado do 

trecho norte, a delimitação de uma área de estudo, observação e comparação 

de impactos urbanísticos via imagens obtidas através do Google Earth dos 

últimos 10 anos da área delimitada, pesquisas sobre os impactos que 

ocorreram nas regiões Sul, Leste e Oeste com a construção de seus 

respectivos trechos. Espera-se poder ter uma previsão das mudanças urbanas 

e ambientais na região. 

Resultados Parciais - Através de comparação de imagens é possivel observar 

que nos ulimos 10 anos ocorreram mudanças na paisagem da região da Serra 

da Cantareira, comprovadas pelo aumento de construções em areas 

originalmente ocupadas pela vegetação natural da Cantareira é notavel. Exitem 

grandes condominios residencias na região da Serra, com vias asfaltadas, 

comércios como mercearias, clubes, e loteamentos que não seguem um 

padrão. Nesses condominios obeserva-se observar construções de alto 



padrão, em sua maioria residencias. Mas encontra-se também residencias e 

construções de baixo padrão ou ilegais, pela facilidade e custo de se contruir 

naquele terreno, que nem sempre possui vias asfaltadas ou de facil acesso. O 

crescimento de ocupações ilegais corresponde a 30% das ocupações 

irregulares da capital e é responsável por uma significativa devastação da 

cobertura vegetal da Serra que resguarda uma drenagem responsável pela 

produção de água, absorção e retenção das águas pluviais, além de ajudar na 

retenção da poluição atmosférica e na atenuação da temperatura metropolitana 

e ser uma grande reserva de recursos naturais. A área será ainda mais 

impactada pelas obras do trecho norte do Rodoanel que insere-se na Reserva 

da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, proposta pela 

UNESCO em 1994 e a previsão é de que os impactos ambientais decorrentes 

da implantação do projeto possam alterar consideravelmente mais a região.  
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