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RESUMO 

 

O presente trabalho procura compreender e apresentar as principais dimensões (fatores), que 

em conjunto, podem influir na implementação de empreendimentos de mobilidade urbana, 

tais como os corredores de ônibus para o Programa de Mobilidade de São Paulo (2012). 

Objetiva relacionar alguns entraves enfrentados pela administração pública municipal durante 

o processo de implementação de projetos infraestruturais urbanos, cujo financiamento é 

realizado por outras esferas de governo, e como esse conjunto de relações, muitas vezes 

descompassadas, impactam no desenvolvimento desses empreendimentos que por vezes se 

pautam em projetos frágeis e desarticulados que não abordam as complexidades dos 

problemas e do próprio território urbano. A partir do levantamento e análise de elementos 

primários do objeto em questão, é realizada uma crítica que aborda tais descompassos de 

diversos ângulos, considerando como principais fatores intervenientes no processo de 

concepção e implementação de obras e projetos; as dimensões relativas ao projeto em 

específico; ao repasse de recursos; e ao orçamento e preço, revelando as dificuldades da 

gestão municipal de São Paulo em propor, gerir, financiar e implementar empreendimentos 

complexos como corredores de ônibus.  

Palavras-chave: Mobilidade Urbana; Corredores de ônibus; Empreendimentos de 

Infraestrutura Urbana; Processos de Financiamento e Repasse 

 

 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study seeks to understand and present the main dimensions (factors) that 

together can influence the implementation of urban mobility projects, such as the bus 

corridors for the São Paulo Mobility Program (2012). It aims to relate some of the obstacles 

faced by municipal public administration during the process of implementing urban 

infrastructure projects, financed by other spheres of government, and how this set of 

relationships, often unbalanced, impact on the development of these enterprises that are 

sometimes in fragile and disjointed projects that do not address the complexities of the 

problems and of the urban territory itself. From the survey and analysis of primary elements 

of the object in question, a critique is made that addresses such mismatches from several 

angles, considering as main intervening factors in the process of design and implementation 

of works and projects, the dimensions related to the specific project, the transfer of resources, 

and the budget and price, revealing the difficulties of São Paulo municipal administration in 

proposing, managing, financing and implementing complex projects such as bus corridors. 

Keywords: Urban Mobility; Bus corridors; Urban Infrastructure Projects; Financing and 

onlending processes. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho procura compreender e apresentar as principais dimensões 

(fatores), que em conjunto, podem influir na implementação de empreendimentos de 

mobilidade, sinalizando descompassos e fragilidades encontradas pelos governos locais em 

desenvolverem, junto a outras esferas de governo, o ciclo que envolve financiamento, repasse 

de verbas e execução, a partir de plano e projeto, de empreendimentos conveniados. A ênfase 

recai na análise de alguns empreendimentos e seus respectivos projetos, parte do Programa 

de Mobilidade Urbana de São Paulo (2012), mais especificamente, os empreendimentos 

Corredores Radial Leste 1 e 2 e Corredor Leste Aricanduva 

 Dessa forma, a presente pesquisa se justifica por realizar uma análise crítica e atual 

do processo de projeto e implementação de empreendimentos urbanos, com ênfase no 

Programa de Mobilidade de São Paulo de 2012, abordando tais descompassos de diversos 

ângulos, considerando como principais fatores intervenientes o processo de concepção e 

implementação de obras; o projeto previsto; e as dimensões relativas ao repasse, orçamento 

e preço, suas dificuldades de processo e seus efeitos sobre a implementação de corredores 

de ônibus. São sinalizados alguns eventos recorrentes para o efeito de descompasso entre as 

diversas escalas de governo envolvidas, e as fragilidades nos processos de captação e repasse 

de recursos financeiros para implementação de empreendimentos urbanos, que acarretaram 

situações críticas para a sua implementação.   

               É possível supor que os descompassos apontados se referem ao descolamento e a 

falta de realização sincrônica de projetos urbanos e planos, cuja concepção e implementação 

conjuntas permitiria o aprimoramento integrado do planejamento técnico, econômico e 

social, possibilitando uma avaliação mais completa de resultados, de maneira efetiva e 

transparente.  

              Como um dos resultados da pesquisa, espera-se considerar o projeto urbano e sua 

gestão, importantes instrumentos para o melhor efeito relativo ao ordenamento do espaço 

da cidade, a serviço da governança pública, considerando por pressuposto as intervenções e 

empreendimentos do Programa de Mobilidade 2012 projetos complexos, que por sua 

natureza ampla, podem ser abordados como Projetos Urbanos.  

 



16 
 

 

 

 A pesquisa analisa as características de projeto e gestão dos empreendimentos 

constantes do Programa de Mobilidade Leste de São Paulo (já citados), e a contribuição de 

seus efeitos e resultados ao processo de viabilização deste Programa. Procura identificar no 

processo de implementação a forma e a intensidade da presença das dimensões de análise 

elencadas, procurando alcançar um balanço entre plano e implementação, e identificar 

descompassos no processo de concepção, gestão e aplicação de meios e recursos.  

                  Um dos fatores abordados, entre outros, são os efeitos nos planos e projetos de 

dificuldades relativas à maior ou menor articulação de níveis institucionais, o que foi sendo 

conquistado como marco regulatório a partir da descentralização da Administração Pública, 

com a Constituição de 1988, e das dificuldades apontadas para a criação de instrumentos para 

que os municípios pudessem financiar sozinhos grandes obras e programas de infraestrutura. 

Torna-se necessário contar com o repasse de recursos de outras escalas de governo para o 

desenvolvimento de projetos e obras, o que depende de arranjos institucionais nem sempre 

passíveis, parcial ou de maneira completa. Entretanto, convênios de repasse de recursos, 

presentes no processo de viabilização do Programa de Mobilidade, como os firmados por meio 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), apresentaram entraves na transmissão 

financeira em vista de diversos fatores de controle em projetos e orçamentos, sinalizando um 

conjunto multifatorial de descompassos, envolvidos com a implementação de projetos 

urbanos e intervenções complexas na cidade.  Questões como essa, incidindo na viabilização 

de planos e projetos e interferindo também em sua qualidade técnica, integram o rol de 

fatores que se procura analisar, quando possível, com base em documentos que podem 

auxiliar a compreender o processo de concepção e implementação de obras, como os 

empreendimentos estudados.   

                O problema de pesquisa pode ser enunciado de forma a indagar quais são os 

principais fatores envolvidos no atraso da implementação de empreendimentos, parte de 

Programas de obras públicas do município, tal como o Programa de Mobilidade 2012? Que 

efeitos, sobre planos e projetos urbanos se verificam, ao se constatar práticas setoriais de 

implementação e omissão de importantes aspectos conceituais que definem intervenções 

urbanas e projetos complexos, e um descolamento verificado entre empreendimentos, planos 

e projetos? Tais empreendimentos poderiam ser abordados de maneira a integrarem, de fato, 

projetos urbanos?  
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 Busca-se compreender como objetivo geral quais são as dificuldades e fatores de 

atraso que as administrações públicas dos municípios podem encontrar durante o processo 

de viabilização e implementação de projetos complexos tais como os empreendimentos de 

corredores de ônibus urbanos, principalmente naqueles, cujas receitas advêm do repasse de 

outras esferas de governo, e como essas dificuldades de repasse impactaram a 

implementação e a qualidade dos projetos e empreendimentos do Programa de Mobilidade 

de São Paulo.   

 Possíveis respostas ao problema de pesquisa objetivam entender os desafios 

encontrados para o tratamento de empreendimentos de mobilidade não apenas como 

intervenções pontuais e isoladas, mas sob a ótica de múltiplas dimensões, uma vez que se 

departe da percepção que estes empreendimentos impactam de forma substancial o 

território e a parcela da sociedade por eles afetados, no que diz respeito ao desenho do 

território e atividades e formas de mobilidade acarretadas. Para efeito metodológico da 

dissertação, definem-se tais dimensões para caracterizar as intervenções urbanas-alvo em sua 

complexidade, a saber, as dimensões de Projeto, Processo, Repasse, Orçamento e Preço, 

procurando-se analisar o Programa de Mobilidade quanto à articulação dessas dimensões, ou 

ausência destas relações, consideradas em seu conjunto. Para atingir esses fins, adota-se 

como conduta verificar o que o projeto original previa para o empreendimento em análise, e 

o que vem sendo efetivamente realizado, bem como os efeitos dos descompassos entre o 

plano e realidade, relativos à mobilidade, espaços públicos, instalações e equipamentos que 

afetam ao território dos corredores de ônibus.  

                 Sendo assim, a partir do levantamento das condições gerais dos empreendimentos 

constantes no Programa de Mobilidade de São Paulo de 2012, foram realizadas consultas e 

coletas de documentos, planos e projetos, e processos junto à São Paulo Obras (SPObras1) e 

Caixa Econômica Federal (CEF), publicações oficiais e demais documentos como publicações 

veiculadas em grande imprensa; comunicação pública realizada durante a licitação (através 

do portal E-Negócios); Acórdãos (TCU e TJSP); Leis e Decretos, além de manuais e sistemáticas 

para desenvolvimento de empreendimentos inseridos na segunda fase do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC-2). Embora a dimensão do repasse tenha também sido 

                                                           
1 A SPObras (São Paulo Obras) é uma empresa da Prefeitura de São Paulo, vinculada à Secretaria de 
Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB). Sua criação advém da cisão da Empresa Municipal de 
Urbanização de São Paulo (EMURB) em São Paulo Obras e São Paulo Urbanismo. 
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objeto de preocupação, a dissertação tem sua ênfase na espacialização dos resultados de 

implementação dos empreendimentos selecionados, desenvolvendo-se no campo da 

Arquitetura e Urbanismo, tomando o projeto como o meio privilegiado em que as dimensões 

enfocadas se articulam e se expressam.  

 O recurso a estes documentos mais específicos ao campo jurídico, todos de acesso 

público, teve como objetivo compreender o processo de disponibilidade, repasse e eventual 

destinação de recursos aos projetos previstos e analisados, a fim de esclarecer alguns 

momentos e condições em que a implementação destes eventualmente se fragiliza. Para 

desenvolvimento das análises específicas dos empreendimentos Corredores Radial Leste 1 e 

2 e Corredor Leste Aricanduva, integrantes do Programa de Mobilidade Leste, foram 

realizadas consultas, principalmente junto aos Projetos Básicos da licitação; Editais de Pré-

Qualificação e de Licitação; Planilhas Orçamentárias de Referência; Manifestações Técnicas da 

Análise de Engenharia (de domínio público, emitido pela CEF); resoluções do Tribunal de 

Contas da União, além de fazer uso também das diversas publicações em Diário Oficial; 

Notícias da Imprensa e contidas no site da própria SPObras.  

               Todos estes documentos e informações documentais foram cedidos pelas respectivas 

instituições envolvidas e as análises tomaram por base as dimensões adiante detalhadas, 

selecionadas com base na leitura especializada, e por terem sido consideradas adequadas ao 

esclarecimento das potencialidades, fragilidades, descompassos e conflitos de atores, 

instituições e níveis envolvidos, bem como entre previsões e fato, programas, planos e 

projetos e os desafios de implementação. 

 Para efeito metodológico da dissertação, as dimensões para caracterizar estas 

intervenções urbanas em sua complexidade são: Projeto, Processo, Repasse, Orçamento e 

Preço. Ao analisar o Programa de Mobilidade por meio desse instrumental, e verificando 

eventuais descompassos e fragilidades, é possível verificar o que o projeto original previa e o 

que veio sendo efetivamente realizado, com que articulação no tempo, e os efeitos espaciais 

dos descompassos entre o plano e realidade, relativos à mobilidade, espaços públicos, 

instalações e equipamentos que afetam ao território dos corredores de ônibus. 

Projeto – Contribuição do projeto e do projeto urbano na definição do escopo, 

estabelecimento de diretrizes e prerrogativas técnicas e estéticas, bem como na constituição 

da paisagem e espaço público. A dissertação aponta para um balanço que parte do plano e 
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identifica os processos e fases de implementação, assinalando pontos fortes e fracos, para 

justificar o papel fundamental que o projeto urbano aportaria para um melhor desempenho 

das obras do Programa de Mobilidade de São Paulo. Procura-se mostrar que uma das 

fragilidades da implementação de empreendimentos tais como os que são parte do Programa 

Mobilidade, é a setorização e a desvinculação dos empreendimentos frente ao território por 

eles atravessado, agravadas pela fragilidade de comunicação entre as esferas da 

administração pública.  

Processo – as condições processuais responsáveis pela efetiva realização e viabilidade dos 

planos e programas devem não só atender a aspectos burocráticos relativos ao curso das 

licitações, conforme previsto na Lei nº. 8.666, de 1993, como também a outros fatores 

qualitativos de atendimento desses aspectos, como plena e correta informação do objeto 

contratado e ampla divulgação e consulta à população atingida. A partir da análise de 

publicações oficiais e documentos públicos, a análise desta dimensão objetiva apresentar as 

principais dificuldades encontradas pelo município para a correta interpretação, estruturação 

e gestão do processo licitatório de grandes empreendimentos urbanos. 

Orçamento e Preço – Uma das principais dimensões de análise e recorrente foco dos órgãos 

de gestão e controle, a análise das condições do processo de orçamento e preço também 

possibilita destacar no curso de desenvolvimento e implementação do objeto de estudo 

entraves que dificultaram a garantia do fluxo financeiro das obras, gerando até mesmo a 

suspensão de alguns empreendimentos. Procura-se esclarecer que a descontinuidade desse 

fluxo se deve, entre outros fatores, a aplicação de diferentes critérios de análise e 

metodologias de cálculo de orçamentos, constantes alterações de legislação e jurisprudências 

em curso, mudanças de rumo muitas vezes experimentadas com o processo licitatório em 

adiantado estado, frente à etapa de solicitação de repasse financeiro. 

 É possível dizer que as obras do Programa (os “empreendimentos”) se realizam de 

maneira setorial, e não são abordadas como um processo de integração de múltiplos fatores 

determinantes, que envolvem território, política urbana e sociedade, muitas vezes com 

interesses conflitivos, sendo também possível pensar que não venham a ser abordados 

efetivamente tais como projetos urbanos, o que poderia ser uma das chaves para sua melhor 

performance. Projetos Urbanos são aqui entendidos como mediações projetuais para uma 

complexa caracterização dos territórios objeto de intervenção, envolvendo pré-existências, 
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meio ambiente físico e social, atividades econômicas, e sobretudo, populações previamente 

assentadas, espaços públicos e equipamentos (ABASCAL et al., 2011). 

 Projetos Urbanos são mediações de um território vivo, calcado em suas múltiplas 

determinações e processos.  Intervenções urbanas conduzidas por planos e projetos urbanos 

envolvem um amplo conjunto de razões de ordem técnica, política e cultural, emergindo como 

a espacialização de diferentes redes de ação e intensidade variadas. Os Projetos Urbanos (PU) 

concretizam diferentes prioridades, tempos, necessidades, escalas e engendramentos 

históricos e sociais no espaço, e exigem meios e instrumentos ao mesmo tempo universais e 

particulares. História, cultura e sociedade consistem nos fundamentos específicos dos 

processos determinantes dessa modalidade projetual, encontrando-se em aberto as formas 

segundo as quais é possível definir o seu desenvolvimento e implementação, o que requer 

caminhos compartilhados pelo conjunto dos atores, que passam a exercer uma crítica a 

propostas e paradigmas pré-estabelecidos. 

 A expressão Projeto Urbano é uma noção polissêmica (NOVICK, 2012), uma 

expressão que contém essa multiplicidade de significados e valores, sinalizando que a 

transformação induzida do território realizável por tais projetos se fundamenta em sua 

complexidade. Define-se um Projeto Urbano como articulação de uma estratégia que permeia 

questões urbanas e socioeconômicas de grande intensidade e duração, e incidem no 

desenvolvimento e processo de produção do espaço metropolitano. Um Projeto Urbano deve 

ser construído socialmente, negando a mera analogia com um projeto arquitetônico de 

grande dimensão.  

 A pesquisa se pauta na análise de alguns descompassos e fragilidades dos processos 

que envolvem o financiamento, a condução e viabilidade de empreendimentos que poderiam 

alcançar um efeito distinto sobre o território se abordados como projetos complexos. As 

intervenções do Programa de Mobilidade, desenvolvidas no âmbito dos municípios – a menor 

esfera administrativa da federação – não se mostram capazes de isoladamente alcançarem 

suas máximas possibilidades de transformação do espaço urbano, devido ao rol de 

descompassos e conflitos que afetam por vezes o funcionamento inter-setorial dos diversos 

entes da administração pública, do ponto de vista da gestão, ou ainda,  do financiamento e 

repasse de recursos aos grandes projetos infraestruturais, falhando na implementação e 

concepção propriamente dessas intervenções. 
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                Dessa maneira, do ponto de vista da gestão dos recursos, por exemplo, em casos em 

que o licitador não conta com recursos próprios suficientes para o desenvolvimento de obras, 

mas principalmente depende do governo federal, ocorre uma “[...]transferência para 

cooperação ou assistência financeira aos municípios, por meios de convênios ou contratos de 

repasse [...]” (JURBERG, in OLIVEIRA, 2008.p.316), e recursos podem ser distribuídos e 

canalizados aos seus devidos fins de maneira descontínua, devido a  eventuais desvios na “[...] 

prestação de contas de acordo com os modelos preconizados. Em muitas situações esses erros 

levam à paralisação de obras e demais liberações de recursos para uma prefeitura” (JURBERG, 

in OLIVEIRA, 2008.p.315). Com efeito, tais problemas na esfera da gestão de recursos têm seus 

efeitos no sistema integrado pelos meios e processos que incidem na implementação de 

obras, pautadas por situações complexas que envolvem territórios e sociedade. 

 O Programa de Mobilidade em questão, foi lançado no ano de 2012 (DOSP 

03/05/2012 pp. 88 e 89), durante gestão do Prefeito Gilberto Kassab, por meio do edital de 

pré-qualificação dos 15 empreendimentos voltados à implementação e/ou reestruturação de 

terminais, sistema viário e corredores de ônibus, e em dezembro desse ano, atendendo 

recomendação do Ministério Público Estadual, a São Paulo Obras – SP Obras (gestora das 

concorrências), suspendeu temporariamente a licitação desses empreendimentos em vista da 

concessão de liminar a uma ação popular contra a construção do Terminal Rodoviário da Vila 

Sônia (parte do programa). Fatores externos como a ação de movimentos de ação popular são 

capazes de atuar como interveniência e mudança de rumos, no processo de implementação 

de políticas, programas e projetos, evidenciando a presença de externalidades no processo 

que constitui intervenções urbanas como as previstas.  

 Assim, referem-se Lacerda e Zanchetti às externalidades agentes no processo de 

projeto: “Quando um projeto causa uma mudança no bem-estar de outro agente econômico, 

sem compensação ou encargo, ele cria uma externalidade. Uma externalidade negativa é 

conhecida como um custo externo ou uma deseconomia externa. Quando um projeto 

beneficia grupos secundários, a externalidade é conhecida como benefício externo ou 

economia externa. Se um agente é compensado pelo agente causador da externalidade, o 

efeito é internalizado ao projeto e o custo externo deixa de existir (Furtado, 1996; Furtado e 

Furtado, 2000, apud LACERDA; ZANCHETI, 2012). Fatores intervenientes do processo 



22 
 

 

 

histórico-social incidem diretamente nas decisões, modificando necessidades e respostas, e 

mudando rumos de implementação. 

                Vendo como saída ao impasse a retirada do Terminal Vila Sônia do Programa, a 

gestão municipal, agora do Prefeito Fernando Haddad (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO 2013a), deu prosseguimento à licitação dos demais empreendimentos publicando e 

resgatando os editais do processo licitatório. 

 Ao todo, o conjunto de 15 empreendimentos estimava o investimento de 

aproximadamente 3 bilhões de reais cujos recursos proviriam da Secretaria Municipal de 

Transportes – SMT, além da possibilidade da PMSP de “[...] alocar recursos em qualquer 

exercício financeiro proveniente de financiamentos e/ou transferências internacionais de 

capital dos Governos Estadual e Federal, e Organizações” (SPOBRAS, 

2012a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n/o). 

 Assim, a nova gestão do município, verificando a incapacidade de arcar sozinha com 

estes investimentos, recorreu à assinatura de convênios com o Orçamento Geral da União 

(OGU), por meio do Programa de Aceleração do Crescimento II (PAC 2) – Grandes Cidades, 

através de interveniência realizada pela Caixa Econômica Federal (CEF) cujas atribuições estão 

descritas no Manual do Programa de Aceleração do Crescimento do Ministério das Cidades 

(MCIDADES, 2013, p. 12 a 13). 

 Logo se  verificou que todo o material do processo já licitado divergia das diretrizes e 

normas de aprovação no âmbito da Caixa Econômica Federal - CEF, o que incorreu num 

enorme e dificultoso processo para que os recursos chegassem à provisão das obras, ampliado 

pelos seguintes fatores: baixa qualidade dos projetos básicos dada as ausências e deficiências 

de informações e considerações a respeito tanto do objeto a ser construído e das 

interferências que incidem na implantação; divergência entre as diretrizes e bases 

orçamentárias entre Município (SIURB) e União (SINAPI); e equalização dos interesses públicos 

(em suas diferentes escalas) versus privados, principalmente dados pelas diversas concessões 

e reduções dos preços contratuais já firmados (uma vez que durante este processo, diversas 

Ordens de Início de Serviço já haviam sido lavradas). Pode–se verificar, pois, que há uma inter-

relação entre qualidade projetual, processo de gestão de planos e projetos, e dificuldades 

contingenciais dos processos licitatórios e de implementação de obras públicas, como fatores 

para justificar a morosidade e fragilidades mencionadas. Reforça-se a ideia de que múltiplos 
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fatores são responsáveis por uma ação e resultado setoriais no curso da gestão e 

implementação de projetos, cujos processos e etapas, que deveriam atuar de maneira 

integrada, se encontram desvinculados.  

 Os processos analisados revelam as dificuldades de implementação, contratação e 

obtenção de recursos financeiros para execução de obras públicas, em meio aos diversos 

conflitos e contingências que atravessam a gestão, expressas nas várias dimensões analisadas, 

além do acúmulo de diferentes caminhos por vezes desencontrados, percorridos até a 

possível finalização de uma contratação, nem sempre com sucesso. O debate do tema 

interessa uma vez que os processos de gestão pública, bem como a legislação vigente para 

implementação de empreendimentos, parecem envolver descompassos ainda não 

desvendados, frente às necessidades urgentes de grandes metrópoles como São Paulo. 

                 A partir destas definições, apresentaremos no primeiro capítulo “Políticas Públicas 

de Infraestrutura e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)”, as origens da ampliação 

das competências do poder municipal e de sua autonomia política, fiscal e financeira a partir 

da Constituição Federal de 1988. Apresenta o Orçamento como um instrumento de ação de 

políticas públicas, onde o Estado é responsável tanto por estabelecer diretrizes, viabilizar 

investimentos e regulamentar processos como também, planejar e executar esses projetos; 

além de ressaltar o importante papel do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), na 

ampliação da utilização do orçamento como instrumento da política pública de investimento 

dessa natureza e do restabelecimento da articulação política entre as diferentes esferas de 

governo. 

  Já no segundo capítulo, “A Pauta da Mobilidade e O Programa de Mobilidade Urbana 

de 2012”, discorreremos a respeito da pauta da mobilidade urbana nos últimos anos, a qual 

tem sido o foco do debate para um desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras. 

Acompanhando esta tendência, O Programa de Mobilidade Urbana de 2012 foi lançado com 

o objetivo de melhorar e estruturar o sistema de transporte público sobre pneus, 

principalmente nas regiões que apresentam maior fragilidade neste quesito. Este capítulo irá 

contextualizar o objeto de estudo a partir da Política Nacional de Mobilidade Urbana e do 

Plano Municipal de Mobilidade de São Paulo, que se desenvolveram em paralelo ao Programa 

de Mobilidade Urbana de 2012. Além disso, o capítulo discorrerá a respeito do Programa de 

Mobilidade em si, apresentando suas proposições e projeto. 



24 
 

 

 

 No terceiro capítulo “O Programa de Mobilidade Urbana de 2012”, apresentaremos 

sucintamente os empreendimentos integrantes do Programa de Mobilidade Urbana de São 

Paulo, discorrendo a respeito de seu escopo, e características gerais de projeto. 

 No capítulo seguinte, “O Programa de Mobilidade e suas várias dimensões: Projeto; 

Processo; Orçamento e Preço”, pretendemos apresentar o histórico e desenvolvimento do 

estudo de caso em questão, a partir das dimensões de processo; projeto; e orçamento e preço 

destes empreendimentos discorrendo sobre as dificuldades que o município encontrou em 

cada caso, para garantia do fluxo financeiro dessas obras e  assim, identificar os descompassos 

existentes na aplicabilidade das leis e decisões administrativas entre diferentes esferas de 

governo; da dificuldade do poder público em viabilizar projetos que atendam as questões 

ideais de informação técnica; e das diferenças metodológicas entre sistemas referenciais de 

preço; que somados impactam na captação de recursos financeiros e inviabilizam a conclusão 

de empreendimentos de infraestrutura. 
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1. CAPÍTULO 1. POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA E O PROGRAMA DE 

ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC). 

 

 O presente capítulo apresenta um breve panorama da organização e estrutura da 

máquina pública e explicitar como o Orçamento se tornou nas últimas décadas, um 

instrumento de ação de políticas públicas, onde o Estado é responsável tanto por estabelecer 

diretrizes, viabilizar investimentos e regulamentar processos, como também, planejar e 

executar projetos complexos, expressos em obras públicas de grande envergadura.  

 Além disso, pretende-se destacar as origens da ampliação das competências do 

poder municipal e de sua autonomia política, fiscal e financeira, e ressaltar o importante papel 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), programa federal, como ponto de inflexão 

para a utilização do orçamento como instrumento da política pública para a viabilização de 

investimentos dessa natureza, e o restabelecimento da articulação política entre diferentes 

esferas de governo. 

 Estando o Programa de Mobilidade de São Paulo, objeto desta dissertação, inserido 

nos Programas e Ações do Ministério das Cidades, na segunda fase do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC-2), o presente capítulo discorre ainda sobre as orientações e 

sistemáticas previstas no Manual de Instruções para Contratação e Execução do Ministério 

das Cidades, de modo a fundamentar o processo de proposição, captação e desbloqueio dos 

investimentos do PAC, para que nos capítulos seguintes fiquem mais evidentes os 

descompassos que descontinuaram o Programa em estudo. 

 Historicamente, o modelo nacional desenvolvimentista perseguido desde os anos 

1930 transmitiu uma imagem positiva das políticas públicas de infraestrutura do Estado 

brasileiro, por ser um grande gerador de empregos e renda e por realizar grandes alianças 

políticas uma vez praticadas por meio de parcerias entre o governo federal, estados e 

municípios. (ABREU, 2014, p. 1) 

 Porém, a partir da instituição centralizadora do regime autoritário pós-golpe de 1964, 

da desaceleração do crescimento do país no final dos anos 1970, da crise aguda na década de 

1980, que reduziu a capacidade de investimentos gerando estagnação econômica e 

desemprego, e a oposição frente à convergência internacional ao liberalismo econômico, este 

modelo nacional desenvolvimentista foi corroído juntamente com a reputação do Estado 
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provedor, que passa a ser percebido como agente econômico desajustado. (SALLUM JR., 2003, 

p.40 apud ABREU; CÂMARA, 2015, p. 77; SALLUM JR., 2003; SALLUM JR., 1994, p. 135 apud 

ABREU; CÂMARA, 2015, p. 78) 

 Mantega (2011, p. 5) descreve a década de 1980 como um período marcado pela 

desorganização das finanças públicas onde o Brasil perdeu em capacidade interna de 

investimento frente ao pagamento da dívida externa, e ainda desenvolveu um processo de 

liberalização comercial e financeira ampliada nos governos que se sucederiam. 

 Visto este enfraquecimento do poder centralizador do Estado, a Constituição Federal 

brasileira, promulgada em 1988, consagrou alguns princípios integrantes da agenda 

reformista da “coalizão de forças políticas que viabilizara a transição do regime autoritário 

[...]” (COMPANS, 2004: p. 179), para a descentralização administrativa nacional. Por meio 

desta, o município - a menor esfera administrativa da federação - deixou sua característica de 

unidade administrativa e ganhou status de unidade gestora e responsável pela atuação 

governamental (COMPANS, 2004; MATIAS; CAMPELLO, 2000) incluindo autonomia financeira 

e de contratações (ABREU; CÂMARA, 2015, p. 78). 

 Conforme explicitado por Compans (2004, p. 182): 

 

A descentralização administrativa do Estado brasileiro, com efeito, ampliou 
as competências dos municípios, dando-lhes maior autonomia política, fiscal 
e financeira. Essa Transferência de responsabilidade foi aqui, porém, 
diferentemente das experiências norte-americana e europeia, acompanhada 
pelo aumento dos repasses de recursos estaduais e federais, bem como pela 
liberdade para instituir e arrecadar tributos próprios.  

 

 Dessa forma, a administração dos municípios, assim como outras esferas de governo, 

teve que se colocar em consonância com os procedimentos e sistemas que possibilitavam a 

realização do ciclo financeiro, levando em conta a não ocorrência de eventos e fatores que 

inviabilizassem suas capacidades financeiras, a curto, médio ou longo prazo (MATIAS; 

CAMPELLO, 2000, p.34). 

 Assim, tornou-se necessário regulamentar os processos de contratações e licitações 

públicas, por meio da criação da Lei nº 8.666 (e suas alterações), “[...] aprovada em junho de 

1993 num ambiente de grande clamor público contra o governo federal, diante de 

escandalosos casos de superfaturamento de obras públicas [...]” (DAMIANI; CRUZ, 2014, p. 

64), e que buscou “[...] garantir transparência e economicidade aos processos licitatórios, 
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evitando a pressão de lobbies ou o favorecimento de empresas, em prol da economia pública” 

(MATIAS; CAMPELLO, 2000, p.34), porém vale aqui ressaltar que seu teor se refere 

principalmente aos processos licitatórios, sem uma avaliação detalhada da fase executiva, que 

é aquela que influi significativamente sobre a qualidade na materialização das obras. (MOTTA, 

2015, p.2). O exposto enfatiza a generalidade da Lei,  e seu afastamento das questões relativas 

ao projeto e à execução das obras, assinalando o quão estes aspectos ainda estão longe de 

serem considerados importantes formas de concretização e agregadores de qualidade à 

produção do espaço urbano.    

 Além disso, a mesma Constituição define que as finanças públicas, incluindo receitas 

e despesas, devem estar contidas no Orçamento Geral da União (OGU), o que torna o 

orçamento público altamente vinculado às despesas, fazendo com que as contenções de 

custeio realizem cortes de investimentos em grandes projetos de infraestrutura, conforme 

assistimos nos Planos Bresser, de 1987; Plano Collor, de 1990 e o Plano Real, de 1994, o que 

aprofundou a desestruturação do setor nos anos 1990 (ABREU e CÂMARA, 2015, p. 78-79), 

que se pode complementar a partir do explicitado por Mantega (2011, p. 3): 

 

A década de 90 foi marcada por profundas transformações na política 
econômica brasileira. Após quase meio século de políticas 
desenvolvimentistas, o estado brasileiro deu considerável reviravolta na 
gestão econômica do país. As políticas de inspiração keynesiana de 
intervenção estatal na economia foram sendo substituídas pelo ideário 
liberal, o velho adversário do desenvolvimentismo. 

 

 Dessa maneira, os cortes orçamentários e os programas de privatizações realizados 

nos governos do início da década de 1990 (Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique 

Cardoso), os quais assumiram orientações neoliberais, não redefiniram o papel do Estado 

como indutor do capitalismo nacional sem conseguir retomar as trajetórias de crescimento 

obtidas nos períodos do nacional-desenvolvimentismo, o que gerou tensões no governo, 

fazendo com que o mesmo buscasse novas alternativas (ABREU e CÂMARA, 2015, p. 79), o 

que fez com que: 

 

Passado o primeiro ano do governo de FHC, o grupo não hegemônico do 
bloco no poder, identificado como liberal desenvolvimentista — que 
defendia a necessidade do controle das contas públicas para a estabilização 
macroeconômica, mas enxergava a importância de o Estado ter políticas 
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seletivas de estimulo à retomada do crescimento econômico, em parceria 
com a iniciativa privada —, tencionou para que fosse lançado um programa 
de investimento público (BARZELAY E SHVETS, 2006 apud ABREU e CÂMARA, 
2015, p. 80 ). 

 

 O denominado Programa Brasil em Ação2 (PBA), estabeleceu uma sistemática 

específica de modo a garantir que os recursos liberados fossem devidamente destinados aos 

empreendimentos dos programas, num fluxo financeiro realizado a partir da execução de suas 

metas físicas (BARZELAY E SHVETS, 2006, apud ABREU e CÂMARA, 2015, p. 81), e: 

 

Para reverter a incerteza sobre a continuidade do cronograma de 
implantação dos projetos, foram criadas programações orçamentárias 
específicas para cada empreendimento do Programa. Isso ainda não era 
suficiente, pois, no Brasil, o orçamento é autorizativo. A existência de 
dotação no orçamento não é garantia de sua disponibilidade para a execução 
(BARZELAY E SHVETS, 2006, apud ABREU e CÂMARA, 2015, p. 81). 

 

 Isso exposto, as crises econômicas ocorridas durante a vigência do PBA, assim como 

em períodos anteriores, incorreram em cortes orçamentários dos empreendimentos do 

Programa a fim de garantir a estabilização monetária por meio do contingenciamento do gasto 

público. (ABREU e CÂMARA, 2015, p. 82). 

 Após dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso (1195-2003), os primeiros anos 

do governo de Luís Inácio Lula da Silva (a partir de 2003) foram marcados pela tentativa de se 

acalmar os investidores financeiros, principalmente por meio da adoção de políticas 

econômicas semelhantes ao de seu predecessor (NOVELLI, 2010 apud ABREU e CÂMARA, 

2015, p. 82). 

 Contudo, em oposição aos neoliberais, os desenvolvimentistas mais próximos às 

posições do Partido dos Trabalhadores, “[...] defendiam um papel mais ativo do Estado para a 

promoção do desenvolvimento econômico e social (BARBOSA e SOUSA, 2010 apud ABREU e 

CÂMARA, 2015, p. 83). Assim, a partir da constatação (inclusive por parte dos liberais) de que 

a remissão das despesas públicas por meio do corte dos investimentos em infraestrutura 

levaria a uma deterioração do potencial crescimento econômico, foi lançado no final do ano 

de 2004 o Projeto Piloto de Investimento (PPI), que tinha por objetivo:  

                                                           
2 O Programa Brasil em Ação foi um programa lançado em agosto de 1996, durante o 1º mandato do 
presidente Fernando Henrique Cardoso, com o objetivo de gerenciar pacotes de ações e de obras do 
governo federal em parceria com demais entes federativos e iniciativa privada. 
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[...] I - expandir o investimento público em infraestrutura econômica, e II – 
melhorar a qualidade do gasto público, por meio das formas de seleção, 
implementação, monitoramento e avaliação dos projetos, destinado 
particularmente a investimentos de elevado retorno econômico para as 
finanças públicas. 
De forma inédita o PPI prioriza os projetos que atendam às seguintes 
condições: 
a) manutenção de ativos estratégicos em infraestrutura; 
b) finalização de projetos; 
c) redução dos gargalos em infraestrutura e de logística; 
d) alavancagem da competitividade do País; e 
e) ampliação direta da arrecadação ou redução das despesas públicas. 
(CHAVES, 2003, p. 3) 

 

 Importante ressaltar que assim como no PBA, visando o estabelecimento do fluxo 

financeiro, cada projeto selecionado do PPI recebeu um classificador próprio no orçamento, 

preservando-o de eventuais contingenciamentos. (ABREU e CÂMARA, 2015, p. 83). Aliado a 

isso, alterações da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2005 (LDO, 2005) e da Lei de Orçamento 

Anual de 2005 (LOA, 2005) permitiram maior flexibilidades às programações orçamentárias, 

garantindo um maior volume de recursos na gestão do PPI (ABREU e CÂMARA, 2015, p. 84). 

 Já no segundo mandato do governo Lula (2007-2011), para execução das prioridades 

de governo relativas ao desenvolvimento socioeconômico, impulsionado sobretudo por 

investimentos na área de infraestrutura, criou-se o Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) que sucedeu e incorporou os projetos do PPI, ampliando o volume de recursos da 

carteira, o que assinala como o orçamento público passou por várias transformações nas 

últimas décadas, tendo papel importante na evolução das formas de utilização do orçamento 

como instrumento da política pública de investimento em infraestrutura (ABREU; CÂMARA, 

2015. p. 82-84). 

 Lançado em janeiro de 2007, durante o segundo mandato do Presidente Lula, o PAC 

foi o principal instrumento do modelo de desenvolvimento da última década no Brasil, e 

propôs alavancar o crescimento econômico por meio de investimentos realizados em parceria 

com estados e municípios em setores estratégicos, como o da construção civil. Logo, as 

políticas públicas de infraestrutura seriam importantes vetores de alianças políticas e sociais 

(CHAGAS; CARVALHO; MARQUESAN, 2015. p. 270 e 271; ABREU; CÂMARA, 2015. p. 76). 
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 Pode-se assim considerar o Orçamento como principal instrumento da ação 

governamental capaz de realizar ou não ações de políticas públicas de investimentos em 

infraestrutura pois este influencia a possibilidade e o modo de ação do Estado para além do 

seu campo específico. Como instrumento estruturante da análise de viabilidade de execução 

das políticas públicas seja em aspectos econômicos ou políticos, a Gestão Orçamentária é 

delimitada pela organização dos instrumentos, procedimento e dispositivos que o compõem, 

além da atuação dos atores envolvidos no processo (ABREU; CÂMARA, 2015. p. 74 e 75). 

 Além disso, a partir da não renovação de acordos com o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) o governo Lula pôde ir além do previsto no PPI, conforme Abreu e Câmara 

(2015. p. 87) explicitam: 

 

As mudanças no processo de alocação e execução orçamentária introduzidas 
pelo PAC permitiram que o orçamento fosse usado como um instrumento de 
ação pública para a coordenação política e de gestão da implantação de uma 
prioridade de governo, pois as alterações deram centralidade ao processo de 
definição das dotações pelo núcleo coordenador de governo (CGPAC). 

 

 Vale ressaltar que por ocasião do lançamento do Programa, Kupfer (2007), descreve 

o PAC como um programa de retomada e ampliação do investimento público que pode se 

tornar uma porta de saída para a armadilha do baixo crescimento que se instaurou no país, e 

que embora não sinalize uma estratégia efetiva para o crescimento econômico, demonstra o 

início de uma nova postura governamental de desenvolvimento, por meio de uma 

metodologia a qual descreveremos no sub capítulo seguinte. 

 

1.1 ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS VINCULADOS AO PAC2 

 Aprovado3 pelo Ministro das Cidades Aguinaldo Ribeiro, o Manual de Instruções para 

Contratação e Execução do Ministério das Cidades teve o objetivo de: 

 

[...] orientar a Mandatária, Municípios, Estados e o Distrito Federal sobre o 
processo geral de aprovação e execução de projetos envolvendo recursos do 
Orçamento Geral da União, nos Programas e Ações sob a responsabilidade 

                                                           
3 O Referido Manual foi aprovado através da Portaria Nº 164, de 12 de abril de 2013, publicada no DOU 
Nº 71 em 15 de abril de 2013, Seção 1, pág. 101 e obteve alterações introduzidas pelas Portarias Nº 
270, de 13 de junho de 2013, publicada no DOU Nº 113, de 14 de junho de 2013, Seção 1, pág. 47 e Nº 
280, de 25 de junho de 2013, publicada no DOU Nº 121, de 26 de junho de 2013, Seção 1, p. 70. 
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do Ministério das Cidades - MCIDADES que integram o Programa de 
Aceleração do Crescimento - PAC (MCIDADES, 2013, p. 9). 

 

 Em seu conteúdo o referido manual elenca os participantes de suas ações vinculadas 

e suas respectivas atribuições, dando destaque aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal 

como PROPONENTES dos programas e ações; e à CEF – que além de firmar os Termos de 

Compromissos relativos às propostas selecionadas pelo MCIDADES, como responsável, 

principalmente, pela análise e fiscalização de toda documentação técnica, jurídica e 

institucional e promotora da execução orçamentária-financeira. 

 Dentre as documentações exigidas às PROPONENTES, é importante destacar 

(resumidamente): 

• Termo de Compromisso assinado pelo Chefe do Poder Executivo, ou seu 

representante legal; 

• Plano de Trabalho; 

• No caso de obras cujas propostas se encontrem em fase de Estudo Preliminar, 

diagnóstico da situação atual, termo de referência ambiental, estudos técnicos 

listando as vantagens e desvantagens das soluções adotadas, descrição técnica, 

estimativa de custo, e demais informações legais e técnicas a serem observadas. 

• Já em obras cujas propostas apresentem Projeto Básico, desenvolvimento da solução 

escolhida e de todos seus elementos construtivos apresentados com clareza, com 

soluções técnicas globais e localizadas, além de memoriais descritivos e projetos 

relativos às disciplinas que compõem as obras e serviços de engenharia de forma 

detalhada, além de representação do canteiro de obras e demais instalações 

provisórias, localização de jazidas, orçamento, identificação dos autores de cada uma 

das peças gráficas e documentos, bem como suas respectivas documentações de 

registro de responsabilidade técnica (ART ou RRT) referentes aos projetos e 

orçamentos, etc. 

 

 O processo normal de proposição e aprovação dos programas seguem o fluxograma 

abaixo: 
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Fluxograma 1 – Fluxo para aprovação e execução dos Programas.  

 
Fonte: MCIDADES, 2013, p.16. 

 

 Atendidos a contento o fluxograma acima apresentado, inicia-se o processo de 

apresentação da documentação à formalização do Termo de Compromisso, iniciando outro 

processo representado no fluxograma abaixo: 
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Fluxograma 2 – Fluxo da apresentação da documentação à formalização do termo de compromisso. 

 

 
Fonte: MCIDADES, 2013, p.21. 

 

 Importante destacar, no fluxograma acima apresentado, que mesmo havendo 

pendências na análise da documentação técnica, há permissividade de assinatura do Termo 

de Compromisso com cláusulas suspensivas, no caso de obras: Projeto Básico, e quando 

couber Proposta ou Projeto de Trabalho Social; Plano de Reassentamento; Plano de 

Regularização Fundiária; Licença Ambiental Prévia ou correspondente; Titularidade de Áreas; 

e no caso de estudos, planos e projetos: Termo de Referência. 



34 
 

 

 

 Posterior à assinatura do Termo de Compromisso (com ou sem cláusula suspensiva), 

é realizada análise do orçamento de referência para contratação de obras e/ou serviços, por 

meio da análise das parcelas mais relevantes do orçamento identificadas através da curva 

ABC4, contemplando, no mínimo 10% do número de itens que somados correspondam a pelo 

menos 80% do valor total do orçamento (MCIDADES, 2013. p. 22). 

 As análises dos itens de orçamento e projetos correspondem à verificação de critérios 

técnicos de funcionalidade, critérios quantitativos, e de preço para obtenção do Laudo de 

Análise de Engenharia. No quesito da técnica, são realizadas análises do correto emprego de 

metodologias construtivas e soluções que atendam critérios de funcionalidade do 

empreendimento; quanto aos quantitativos, refere-se exatamente às verificações de 

correspondência das quantidades presentes no orçamento com aquelas necessárias para real 

execução do projeto proposto; já a respeito do preço, procura-se estabelecer uma análise das 

Composições de Custos Unitários verificando se os custos estão menores ou iguais à mediana 

de seus correspondentes ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 

Civil – SINAPI, e, no caso de obras e serviços rodoviários, à tabela do Sistema de Custos de 

Obras Rodoviárias - SICRO.  

 É patente que no caso da análise técnica e do Projeto, a ênfase recai em alguns 

elementos, tais como “funcionalidade” e métodos construtivos, o que já assinala uma seleção 

de critérios, frente às complexas relações engendradas na produção do espaço urbano, diante 

do impacto de grandes obras infra-estruturais. Isso evidencia um tratamento simplificado da 

noção de Projeto, bastante afastado da ideia de projeto complexo, que envolva território, 

sociedade, meio ambiente, técnica e estética, se amplificarmos o escopo da definição de um 

projeto que abranja transformações infra-estruturais da ordem dos Programas de Mobilidade. 

 Ressalta-se que a prescrição de comparativo de preço estabelecida no Manual (de 

fevereiro de 2013) fora posteriormente ratificada pelo Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, 

determinando da mesma maneira, em seus artigos 3º e 4º  que para todos os contratos cujo 

custeio seja realizado pelo OGU, sejam utilizadas  as referências de preço SINAPI para obras e 

                                                           
4 Entende-se por Curva ABC, método de classificação de informações em relação à sua importância, do 
maior para o menor. Trata-se de uma classificação estatística dos itens da planilha de serviços, 
classificados da maior para a menor relevância, identificando quais itens devem ser analisados por 
maior interferência no valor global do orçamento. No caso do método de análise a partir da curva ABC, 
considera-se a análise dos itens que correspondem ao total de 80% do valor total do contrato. 
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serviços de engenharia exceto de infraestrutura de transporte e montagem industrial, 

enquanto utilize-se referência SICRO para obras e serviços de engenharia voltados à 

infraestrutura de transporte, exceto montagem industrial, conforme a seguir: 

 

Art. 3o  O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, 
exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a 
partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra 
o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes 
nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos 
e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados 
como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de 
construção civil.  
 
Parágrafo único.  O Sinapi deverá ser mantido pela Caixa Econômica Federal 
- CEF, segundo definições técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de 
preço realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  
 
Art. 4o  O custo global de referência  dos serviços e obras de infraestrutura 
de transportes será obtido a partir das composições dos custos unitários 
previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais aos 
seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema de 
Custos Referenciais de Obras - Sicro, cuja manutenção e divulgação caberá 
ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, 
excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não 
possam ser considerados como de infraestrutura de transportes (BRASIL, 
2013). 

 

 Obtida a aprovação do orçamento e resolvidas as pendências identificadas na análise 

de documentação, é encaminhado ao Ministério das Cidades - MCIDADES a Síntese do Projeto 

Aprovado (SPA), que realiza a análise do enquadramento global do projeto aos objetivos e às 

diretrizes das políticas definidas pelo Ministério (MCIDADES, 2013. p. 25), e caso aprovada, é 

homologada, dando prosseguimento à Autorização de Início de Objeto (AIO). 
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Fluxograma 3 – Fluxo da Assinatura do Termo de Compromisso à Autorização de Início de Execução do 
Objeto. 

 
Fonte: MCIDADES, 2013, p.26. 
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 A partir da obtenção da AIO, é solicitado pela Mandatária (no caso a Caixa Econômica 

Federal -CEF) a descentralização das parcelas de recursos que são depositados e mantidos sob 

bloqueio até liberação (desbloqueio) mediante entrega de documentos específicos de 

medição e relatórios de avanço de obra, conforme fluxograma abaixo: 

 

Fluxograma 4 – Fluxo de Liberação de Recursos. 

 
Fonte: MCIDADES, 2013, p.29. 
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 Finalmente, a rotina de desbloqueio dos recursos para pagamento do objeto 

contratado é realizado apenas após terem sido percorridas todas as etapas anteriormente 

explicitadas, e o andamento das obras iniciados.  

 No PAC, o desbloqueio é realizado a partir do avanço das obras e o instrumento de 

comprovação e solicitação do desbloqueio é chamado de Medição de Serviços, onde são 

comprovados por meio de documentos específicos que a obra avançou e que assim se solicita 

o pagamento referente àquilo que foi executado e segue a rotina apresentada no fluxograma 

5 abaixo. 

 Todo o processo de análise da medição dos serviços, desbloqueio e pagamento da 

empresa contratada segue no prazo mínimo de 45 dias, porém para a realidade das obras das 

do Programa de Mobilidade, que apresentam em sua maioria o prazo total de 18 meses, esse 

período para recebimento é muito longo e prejudica a saúde financeira das empresas 

construtoras. No caso dos empreendimentos 8 e 9 (Corredores Berrini e Inajar de Souza, 

respectivamente), e em atendimento aos prazos contratuais de liberação para pagamento em 

até 15 dias, a Prefeitura, com o objetivo de não prejudicar o andamento das obras, custeou as 

obras com “cheque especial” através de recursos do Tesouro Municipal (RIBEIRO, 2015). 
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Fluxograma 5 – Rotina de Desbloqueio com Aferição a Cada Medição. 

 
Fonte: MCIDADES, 2013, p.35. 
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 Contudo, a partir da leitura dos fluxogramas acima apresentados, conseguimos 

verificar que o processo de seleção, análise, dotação, repasse e liberação dos recursos 

financeiros é bastante longo e burocrático, isso sem contar com as burocracias dos demais 

órgãos responsáveis pelo licenciamento das obras, como secretarias e órgãos de preservação 

ambiental, patrimônio histórico, órgãos de controle externo, como Tribunais de Contas e 

Controladorias Gerais dos Municípios, Estados e da União, transformando a tarefa de investir 

numa corrida de obstáculos (AGÊNCIA ESTADO, 2009).  
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2. CAPÍTULO 2. A PAUTA DA MOBILIDADE URBANA E O PROGRAMA DE MOBILIDADE 

URBANA DE 2012 

 

A pauta da mobilidade urbana nos últimos anos tem sido foco de discussão para o 

desenvolvimento sustentável5 das cidades brasileiras. Acompanhando esta tendência, o 

Programa de Mobilidade Urbana de 2012 foi lançado com o objetivo de melhorar e estruturar 

o sistema de transporte público sobre pneus, principalmente nas regiões que apresentam 

maior deficiência neste setor. Este capítulo contextualiza o objeto de estudo (o Programa de 

Mobilidade Urbana de São Paulo de 2012) a partir da Política Nacional de Mobilidade Urbana 

(2012) e do Plano Municipal de Mobilidade de São Paulo (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2015), 

que se desenvolveram com base na política pública de mobilidade. Procura-se justificar que 

os empreendimentos de corredores de ônibus estudados, e que integram o Programa, 

poderiam obter um melhor desempenho de implementação e atender à produção do espaço 

urbano como projetos urbanos complexos, se tivessem sido executados de modo a 

contemplar as diretrizes integradas entre Política pública, fluxo orçamentário e Projeto a 

partir de uma visão de projeto complexo, à qual se pode denominar de projeto urbano.  

Esta argumentação aborda a forma como estes empreendimentos, implementados 

de maneira setorial, de sorte a desarticular as várias dimensões propostas por este trabalho 

como fundamentais à uma implementação eficiente e completa, não atenderam às premissas 

e critérios que os caracterizariam como projetos urbanos. Parte-se da premissa que os 

corredores de ônibus não afetam tão somente a faixa executada para sua implantação, mas 

seu impacto no território urbano envolve também as consequências e efeitos no entorno dos 

eixos por eles percorridos. Os critérios de funcionalidade e técnica, previstos na análise 

orçamentária, não satisfazem à melhor implementação das obras e empreendimentos infra-

estruturais, reforçando uma cultura e um círculo vicioso de desvalorização do projeto como 

mediação necessária e adequada à produção do espaço urbano. 

                                                           
5 Conforme Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20), 
“Desenvolvimento sustentável é o modelo que prevê a integração entre economia, sociedade e meio 
ambiente. Em outras palavras, é a noção de que o crescimento econômico deve levar em consideração 
a inclusão social e a proteção ambiental” (Disponível em: 
<http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20/desenvolvimento-sustentavel.html>, acesso em 
outubro de 2017).  
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 Instituída pela Lei nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012, a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (PNMU) é entendida como um instrumento da política pública de 

desenvolvimento urbano, consonante à Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da 

Cidade). A PNMU determinou que os municípios acima de 20 mil habitantes deveriam elaborar 

um plano de mobilidade urbana até 2015, articulando-se à política municipal de mobilidade 

urbana apresentada no Plano Diretor Estratégico do Município, que no artigo 229 define a 

elaboração e seu conteúdo mínimo (SÃO PAULO, 2014).  

A PNMU tem por objetivo contribuir para o acesso universal à cidade de maneira 

sustentável e democrática, integrando definições do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. 

Apresenta princípios e diretrizes da política em si e da regulação dos serviços de transporte 

público coletivo e dos direitos dos usuários, estabelece as atribuições da União, Estados e 

Municípios na elaboração de Planos e Programas, e dá diretrizes para o planejamento e gestão 

dos sistemas de mobilidade urbana, instituindo a realização do Plano de Mobilidade Urbana 

obrigatória para os municípios, como mencionado, compatibilizados com os planos diretores 

de cada município.  

Essa obrigatoriedade de integração entre o PMU e o PDE coloca a caminhar, ainda que 

claudicante, o desafio da integração do urbanismo e dos Programas de Mobilidade, uma vez 

que esta não melhorará nas cidades apenas com a expansão das redes de transportes, sem 

que se leve em conta os usos e as ocupações do espaço urbano. Ou seja, tal integração só 

acertaria o passo quando o PDE também orientar o desenvolvimento da cidade de maneira 

equilibrada e integrada às redes de transporte Público, que no caso de São Paulo assistimos a 

partir do PDE, Lei Nº 16.050, de 31 de julho de 2014 (Leite, 2017), conforme explicitado em 

sua apresentação:  

 

A orientação do crescimento da cidade nas áreas com boa infraestrutura e, 
em especial, ao longo dos eixos de transporte público é a principal proposta 
para compatibilizar o crescimento urbano com um novo padrão de 
mobilidade. Nas áreas de influência, definidas em função da proximidade 
com corredores de ônibus, estações de metrô e trem, será permitido otimizar 
o uso dos terrenos, permitindo a construção de quatro vezes a sua área (PDE 
ILUSTRADO, 2014 p. 11).   

 

Buscando “equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo” (PNMU, 

2012), a política de mobilidade tem como princípios alcançar “eficiência, eficácia e 



43 
 

 

 

efetividade” (id., ibid.) na prestação dos serviços de transporte urbano, visando à 

democratização da gestão, à segurança das populações em processo de deslocamento, e a 

uma justa distribuição dos benefícios e ônus do uso dos diversos modais e serviços que 

implicam em mobilidade.   

A Política Nacional de Mobilidade Urbana preconiza ainda uma integração com “[...] a 

política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação” 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CASA CIVIL, 2012), prevendo uma articulação com dimensões 

que envolvem saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo, nos diversos entes 

federativos.  Ao priorizar modos de transporte não motorizados, e os serviços de transporte 

público coletivo, a política sugere pensar que as formas de materialização dessas diretrizes 

implicam na relação entre planos e projetos urbanos, capazes de alcançar sucesso na 

transformação induzida e complexa das porções territoriais afetadas por seus diversos 

empreendimentos, ou seja, uma abordagem urbanisticamente integrada mais ampla do que, 

conforme afirma Leite (2017), temos praticado: 

 

Nas cidades brasileiras em geral se abdicou do enfoque urbanístico – o 
desenvolvimento urbano planejado e as estratégias de organização 
territorial, com continuidade de ações – em detrimento de um enfoque 
eminentemente viário e de transportes e, ainda assim, falho, pois raramente 
tem sido multimodal e integrado, portanto eficiente. Ou seja, tem-se tratado 
o sintoma com a medicação equivocada (LEITE, 2017). 

 

Dessa forma, prevendo ainda a integração entre os diversos modos e serviços de 

transporte urbano, a Política Nacional de Mobilidade tem o objetivo de contribuir para 

combater os ônus ambiental, social e econômico dos deslocamentos de pessoas e cargas na 

cidade, além de incentivar o desenvolvimento científico-tecnológico e uso de energias 

renováveis (id., ibid.), conferindo prioridade a projetos de transporte público coletivo capazes 

de estruturar o território e induzir o desenvolvimento urbano integrado. Tal definição 

aproxima as intervenções urbanas previstas a Projetos Urbanos. Assim, é central o 

entendimento de que 

 

“Nesse contexto de transformação econômica e do papel do Estado, o 
projeto urbano passa a ser entendido como atuação pública em um 
segmento da cidade, articulado a uma visão global e à solução de problemas 
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socioeconômicos” (LUNGO, 2004, apud ALVIM, ABASCAL: MORAES, 2011, p. 
2). 

 

No que se refere ao planejamento, a PNMU prevê que a gestão e a avaliação dos sistemas de 

mobilidade devem prever uma clara identificação dos objetivos de curto, médio e longo prazo, 

no que tange à identificação dos recursos financeiros que garantam sua plena implantação e 

execução. Para tanto, a formulação e a prática democrática de mecanismos de 

monitoramento e avaliação dos objetivos do planejamento se tornam fundamentais, 

complementando a implementação de planos e projetos, e servindo para exemplificar a 

complexa natureza destes. Essa prática e objetivo se alinham também à definição do Projeto 

Urbano, como ação complexa que se afasta da “[...] aplicação de regras simples, estáveis e 

imperativas, e reprodução de soluções espaciais homogêneas, nas quais os planos 

urbanísticos tinham por objetivo principal controlar o futuro, reduzir a incerteza e projetar a 

totalidade urbana” (id., ibid, p. 3). 

O Decreto nº 56.834, de 24 de fevereiro de 2016, instituiu o Plano Municipal de 

Mobilidade Urbana de São Paulo – PlanMob/SP 2015, em cumprimento ao artigo 229 da Lei 

nº 16.050, de 31 de julho de 2014, que aprovou a Política de Desenvolvimento Urbano e o 

Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo. Dirimiu que o mencionado Plano deveria 

contribuir como um instrumento de planejamento e gestão da Política Municipal de 

Mobilidade Urbana de São Paulo – PMMU, e deveria orientar as ações municipais quanto aos 

diversos modais, serviços e infraestrutura viária e de transporte, visando deslocamentos 

humano e de cargas em seu território, com vistas a prover as carências presentes e futuras da 

mobilidade em São Paulo, nos próximos 15 (quinze) anos. 

Para alcançar as condições previstas de mobilidade urbana, o Executivo deveria 

priorizar a adequação do planejamento, do ordenamento do território municipal e a 

circulação urbana, prevendo parcerias com entidades públicas e privadas, de modo integrado 

às políticas ambientais, de uso e ocupação do solo, de desenvolvimento econômico e gestão 

da mobilidade. O Art. 2º do PlanMob/SP 2015 delibera que a mobilidade e a acessibilidade 

urbana resultariam da política de transporte e circulação combinada à Política Municipal de 

Desenvolvimento Urbano prevista no Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo. O 

exposto até o momento, salienta que em termos de diretrizes, a integração entre planos, 

projetos e gestão era a tônica da PNMU e da Política Municipal afeita a este tema.  
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O PlanMob/SP 2015 adotou 3 (três) eixos para orientar a análise e a definição das 

ações, instrumentos e projetos que deveriam ser implementados pelo Município, no prazo de 

15 (quinze) anos: o Eixo 1, mobilidade urbana como resultado de políticas públicas; Eixo 2, 

relativo à organização do Sistema de Mobilidade Urbana com acessibilidade a serviços 

universais a partir da rede de transporte público coletivo e dos modos não motorizados de 

transporte; e o Eixo 3,  que reconheceu a mobilidade urbana como uma política pública de 

base para a própria melhoria da qualidade ambiental urbana. É possível verificar que o 

discurso da PNMU e da Política Municipal de Mobilidade são enfáticos em integrar dimensões, 

e não e, apresenta-las de forma estanque, ou desmobilizada, ou com aplicabilidade setorial.  

O PlanMob/SP 2015, no que diz respeito ao domínio da gestão ambiental, enfatiza a 

redução de impactos ambientais gerados pelo Sistema de Mobilidade Urbana, sobretudo os 

poluentes veiculares, e incentiva ações capazes de combater a mudança do clima e a poluição 

do ar. Isto pressupõe que no caso de corredores de ônibus, o tratamento do entorno 

ambiental, do que se refere ao cuidado com a paisagem, e o ambiente culturalmente existente 

nos diversos pontos ao longo de seus eixos, consistem em elementos relevantes a serem 

considerados, no planejamento e projeto do mesmos. O conteúdo do Plano revela que em 

discurso, as intervenções decorrentes de obras infraestruturais se revelam abrangentes, 

envolvendo múltiplas dimensões de produção do espaço urbano. Ressaltam-se aspectos 

qualitativos e de projeto que se colocam como prioritários na implementação das obras, e 

contradizem a simplificação revelada na Lei de Licitação, Lei nº 8.666, de 1993, fundamentada 

em métodos construtivos e funcionalidade. 

Assim em seu Art. 4º, ao levar em conta o que foi estabelecido na Lei Federal nº 12.587, 

de 3 de janeiro de 2012, e na Lei nº 16.050, de 2014, o PlanMob/SP 2015 é se propõe a seguir 

princípios:, tais como: “I - acessibilidade universal; II - desenvolvimento sustentável; III - 

eficiência, eficácia e efetividade; IV - equidade no acesso e no uso do espaço; V - gestão 

democrática; VI - justiça social; VII - redução dos custos urbanos; VIII - segurança nos 

deslocamentos, corroborando a visão sistêmica que o alenta.  

Embora a cidade de São Paulo tivesse seu Plano de Mobilidade Urbana instituído 

apenas em 2016 (Decreto nº 56.834, de 24 de fevereiro de 2016), a gestão do Prefeito 

Fernando Haddad (2013 -2016) já havia sinalizado desde o início que o foco dos investimentos 
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na cidade seria na área de mobilidade urbana, conforme é possível verificar em matéria 

publicada no jornal Valor Econômico: 

 

O plano de investimentos da gestão do prefeito de São Paulo Fernando 
Haddad (PT), prevê que 43% do total planejado irão para a área de 
mobilidade urbana, uma das principais pautas de reinvindicações dos 
protestos de junho. [...] Haddad pretende investir um total de R$ 25 bilhões 
até 2016, na cidade. Isso representaria praticamente dobrar o total de 
investimentos por ano, que foi de 3,4 bilhões durante a gestão do ex-prefeito 
Gilberto Kassab (PSD). Grande parte dos recursos virá do governo federal, via 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) (DI CUNTO, 2013). 

 

 Esta abordagem se impôs devido à insatisfação do paulistano com as condições de 

trânsito e mobilidade da cidade, conforme apontam dados produzidos pelo IRBEM 

(Indicadores de Referência de Bem-Estar no Município, 2012), em pesquisa realizada pela 

Rede Nossa São Paulo e Ibope, em sua terceira edição (realizada entre 25 de novembro e 12 

de dezembro de 2011). Essa pesquisa revelou que cerca de 70% dos entrevistados utilizavam 

ônibus todos os dias, e que o tempo médio de espera nos pontos era de 22 minutos (NOSSA 

SÃO PAULO, 2012a). Além disso, outras pesquisas como “Dia Mundial Sem Carro” (também 

realizada pela Rede Nossa São Paulo e Ibope) do mesmo ano, revelaram que o trânsito e o 

transporte coletivo ocupam respectivamente as 4ª e 5ª, posições de “Áreas Problemáticas da 

Cidade”; um decréscimo da satisfação com o tempo gasto para se deslocar, além da qualidade 

de trânsito de pedestres; aumento da percepção negativa do trânsito em São Paulo; acréscimo 

significativo de uso do ônibus como alternativa ao carro; acréscimo significativo de 

entrevistados que acreditam que há necessidade de investimentos em transporte público, 

tendo como uma das principais alternativas necessárias a construção e/ampliação de 

corredores de ônibus (NOSSA SÃO PAULO, 2012b) 

 Assim, o aprimoramento da mobilidade como foco das ações da gestão municipal não 

poderia aguardar a aprovação do novo Plano Diretor Municipal, ainda em discussão, para 

então ver realizar-se o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, de maneira integrada e 

compatível, conforme prescrito no Parágrafo 1º do Art. 24 da Lei 12.587, de 2012, e só daí 

iniciar ações e investimentos. Dessa forma, esse ambiente de transição e elaboração de planos 

impulsionou o município a dar andamento e continuidade aos projetos e estudos já bem 

avançados. 
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 Tal postura é semelhante à adotada pelo PAC, conforme entrevista concedida por 

Roberto Garibe, Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (2013 a 2016), que 

também fora assessor especial da Casa Civil da Presidência da República (2009 a 2011) e 

diretor de Infraestrutura Logística e Energética na Secretaria do PAC (2011 a 2013), à Revista 

Engenharia (2014), conforme segue: 

 

[...] O PAC nasceu da discussão interna que existiu no primeiro mandato [do 
governo Lula]. O que se tentou fazer? Procurou-se organizar tudo o que 
existia em matéria de projetos minimamente esboçados para investimentos 
em diversas áreas. Eu fazia parte da equipe e nós fomos consultar os antigos 
planos quinquenais e decenais das diversas áreas para tentar direcionar os 
rumos do desenvolvimento da infraestrutura em geral. Na verdade, o que os 
governos Lula e Dilma estão fazendo em relação à infraestrutura do pais era 
o que estava planejado para as décadas de 1970 e 1980 [...] (ENGENHARIA, 
2014. p.43) 

  

 O Programa de Mobilidade Urbana de 2012 foi um caso de empreendimentos 

iniciados a partir de projetos preliminares realizados pela SPTRANS, que se revelam 

desarticulados, seja em relação aos diversos projetos em si, seja pela contribuição dos demais 

órgãos específicos que tanto poderiam contribuir ao Programa (como CET, SIURB, SPOBRAS, 

SEHAB, SVMA, Subprefeituras, muito menos CEF, CETESB, MCidades, etc.). Assim, tão logo 

recebidos da SPTRANS, os projetos foram licitados pela Prefeitura de São Paulo (por meio da 

SPOBRAS), e então paralisados, posteriormente retomados, e assim arrolados ao conjunto de 

empreendimentos a serem financiados pelo PAC. Contudo, embora firmados os convênios de 

repasse financeiro, isso não significou que os projetos estavam executados a contento, 

conforme menciona Garibe: 

 
[...] em Brasília: não existe essa coisa de partido político quando se está se 
tratando de investimentos em infraestrutura. O que guia a decisão de 
investimento – e eu afirmo isso sem titubear – é a questão do projeto e 
planejamento. Se o representante municipal sentar à mesa com um projeto 
e disser exatamente o problema que ele está pretendendo resolver com 
aquilo, ele leva o dinheiro. Nem é preciso, às vezes, ter um projeto acabado. 
O que basta é ter um plano mínimo para atacar o problema desta ou daquela 
infraestrutura (ENGENHARIA, 2014. p.44). 

 

O depoimento acima citado escancara a forma de condução dos projetos urbanos e 

sua seleção para captação de recursos: para os gestores, são tratados apenas como propostas 
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bem justificadas que sequer apresentam ou urgem projetos completos, discutidos 

amplamente com a população e estudados à minúcia de forma compatível à complexidade do 

tema. Revela que as políticas públicas de desenvolvimento urbano encaram os projetos 

urbanos como prática, de maneira oposta ao entendimento de práxis, visão adotada por 

pesquisadores sobre o tema: 

 
 “[...] politizada, no sentido de envolver uma tecnologia social afeita à 
participação da sociedade, à gestão compartilhada, e estrutura das 
Instituições públicas e o papel dos diversos agentes, quer públicos ou 
privados, que integrem as condições próprias de expressão de planos e 
projetos.” (ABASCAL, et al., 2016 p.13).  

 

 Entende-se que o Programa de Mobilidade Urbana em sua complexidade 

multidimensional consiste em um potencial Projeto Urbano, uma vez que este é um 

dispositivo de intervenção no território que interfere na sociedade que dele se utiliza, porém 

foi desenvolvido a partir de diretrizes, traçados e planos pouco precisos, indiscerníveis quanto 

à qualidade da intervenção urbana que preveem. 

Considera-se a ideia de projeto como um dispositivo meio agenciador para promover 

e direcionar intervenções na cidade, onde “[...] jogos de poder, atores e regras estão 

submetidos à contingência, passando-se da exclusiva análise da forma ao conhecimento do 

plano e projeto como mediadores de um processo social” (ABASCAL, et al., 2016, p.33), ainda 

assim também entendemos que a questão da mobilidade está tão profundamente enraizada 

nas sociedades urbanas que não é somente um desafio para arquitetos urbanistas e técnicos,  

mas também um importante tema social e político (ASCHER, 2003, p.19). 

A falta deste entendimento por parte dos gestores envolvidos neste estudo de caso, é 

revelada quando vimos a população afetada se organizar e unir com o intuito de barrar o 

prosseguimento do processo para execução do Terminal Vila Sônia (empreendimento 12), 

muito embora o município alegue a plena publicidade e articulação com a sociedade 

afetada/beneficiada pelos empreendimentos. 

Nesse sentido, exalta-se a necessidade de discussão da forma como os gestores 

realizam as decisões de investimento em infraestrutura, e como articulam suas decisões ao 

desenvolvimento dos projetos de intervenção urbana, e fomentam a participação popular, 

realizam consultas e audiências públicas previstas tanto no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, 

de 2001), quanto na Lei de Licitações (Lei nº 8.666, de 1993). 
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 Essa postura ambígua e genérica, apoiada pelos gestores públicos contribui para crer 

que os Projetos Urbanos possam ser instrumentalizados e interpretados de maneira rasa, 

contrariando a possibilidade de o projeto contribuir, como uma mediação complexa da 

transformação de um território-alvo, para contrapor formas antidemocráticas de reprodução 

do capital e seu aporte territorial (ABASCAL, 2013).  

A definição de Projeto Urbano possui ampla noção de significados6, como pode ser 

explicitado por meio de autores como Ascher (2010), Borja (2003), Busquets (2007), Guerra 

(2003), Lungo (2004), Novick (2012), Portas (1990), Somekh e Campos Neto (2005) e Vallejo 

(2013). Pesquisa liderada por Abascal e outros (2013) realizou análises lançando mão de uma 

matriz analítica que sintetizou conceitos e definições de Projeto Urbano, sistematizando-os 

em Conceitos Gerais, Atributos Qualificadores dos Projetos Urbanos como Intervenção 

Urbana e Gestão. Para efeito deste trabalho, ressalta-se serem essenciais essas categorias, 

assim definidas: Conceito - estratégias seletivas capazes de responder a questões essenciais 

(BUSQUETS, 2007); Atributos - Conceito, ou modo de intervenção, dependente de 

instrumentos de planejamento e projeto conforme o contexto - soluções e formas definidas 

pelas condições presentes e futuras (PORTAS, 2002); Gestão - Articulação entre níveis de 

governo, federais, estaduais e locais (NOVICK, 2012). Este aporte metodológico está descrito 

e justificado a seguir.  

  

                                                           
6 Essa multiplicidade de significados foi apresentada pela pesquisa “Projetos urbanos na América 
Latina: critérios qualitativos e indicadores. Os casos de Recife, Rio de Janeiro, Santiago do Chile e 
Calama” coordenada pela Profa. Eunice Abascal (2013).  
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3. CAPÍTULO 3. O PROGRAMA DE MOBILIDADE DE SÃO PAULO 2012 

 

 O Programa de Mobilidade do Município de São Paulo foi lançado no ano de 2012 

(DOSP 03/05/2012 p. 88 e 89), durante gestão do Prefeito Gilberto Kassab, por meio do edital 

de pré-qualificação de 15 empreendimentos voltados à implementação e/ou reestruturação 

de terminais, sistema viário e corredores de ônibus, são eles: 

 

• Empreendimento 01 – Corredor Radial Leste – Trecho 1;  

• Empreendimento 02 – Corredor Radial Leste – Trecho 2; 

• Empreendimento 03 – Corredor Leste Aricanduva; 

• Empreendimento 04 – Corredor Leste Itaquera – Trecho 1; 

• Empreendimento 05 – Corredor Capão Redondo / Campo Limpo / Vila Sônia; 

• Empreendimento 06 – Corredor M’Boi Mirim – Trecho Santo Amaro; 

• Empreendimento 07 – Corredor Binário Santo Amaro; 

• Empreendimento 08 – Corredor Berrini; 

• Empreendimento 09 – Corredor Inajar de Souza; 

• Empreendimento 10 – Execução das Obras do Terminal Viário Urbano e Terminal 

Intermunicipal Itaquera; 

• Empreendimento 11 – Terminal Perus; 

• Empreendimento 12 – Terminal Vila Sônia; 

• Empreendimento 13 - Execução das Obras do Jardim Ângela; 

• Empreendimento 14 – Complexo Viário de Acesso ao Terminal Jardim Ângela; 

• Empreendimento 15 – Terminal Parelheiros. 

 

 Os editais de Pré-Qualificação predispunham o regimento da licitação de acordo com 

a Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações; Lei Municipal nº 13.278/2002; Lei Municipal nº 

14.145/2006; Decreto Municipal nº 44.279/03; Decreto Municipal nº 52.407/2011; e demais 

normas que regem a matéria, tendo realizado em atendimento à primeira citada (“Lei de 

Licitações” nº 8.666/1993), Audiências Públicas. Em 28/04/2011, o “Aviso” foi publicado no 

Diário Oficial da Cidade de São Paulo e no jornal Diário do Comércio, edições de 09/04/2011; 

e com Editais e Anexos disponibilizados para Consulta Pública, durante o os dias 16 e 20 de 
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abril de 2012, conforme informado pelo DOCSP de 13 de abril de 2012 (SPOBRAS, 

2012a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n/o. p. 2).  

 Qualificadas as Empresas e Consórcios e dando prosseguimento à Publicação do 

Edital de Concorrência, em dezembro de 2012, atendendo recomendação do Ministério 

Público Estadual (MPE), a São Paulo Obras (SPObras), gestora das concorrências, suspendeu 

temporariamente a licitação desses empreendimentos em vista da concessão de liminar à 

uma ação popular contra a construção do Terminal Rodoviário de Vila Sônia (parte do 

programa, cujo processo discorreremos no capítulo seguinte). 

 Posteriormente, durante a nova gestão do Prefeito recém-empossado Fernando 

Haddad houve a decisão de excluir o Empreendimento contestado pela Ação Popular, dando 

continuidade e retomada das licitações em fevereiro de 2013 (empreendimentos 1, 2, 5, 9, 13 

e 14); março de 2013 (empreendimentos 4, 6, 7, 8 e10); e agosto de 2013 (empreendimentos 

3, 11 e 15). 

 Cabe aqui ressaltar que os orçamentos de referência, desenvolvidos com data base 

de julho de 2012 (quando do lançamento inicial da licitação), não foram nessa oportunidade 

atualizados. Não tendo ainda sido publicado pela Secretaria Municipal de Finanças, índices de 

correção atualizados para as respectivas datas, tornou-se necessário considerar que a data 

base de atualização do orçamento fosse realizada, conforme preconizado na Portaria SF Nº 

189/2012, pela variação do índice “Estruturas em Geral”, que era de 1,012851, para os 

empreendimentos retomados em fevereiro de 2013; e 1,014647, para os empreendimentos 

retomados em março de 2013; enquanto que os empreendimentos retomados em agosto, 

tiveram seus orçamentos readequados. 

 Assim, o processo licitatório transcorreu de maneira rotineira, cabendo agora 

apresentar de maneira mais descritiva as características dos objetos licitados. 

 

Empreendimento 1 – Corredor Leste – Radial 1. 

 O empreendimento Corredor Leste – Radial 1, compreende o trecho entre o Terminal 

Parque Dom Pedro II e a Rua Joaquim Marra, próximo à Estação Vila Matilde do Metrô, 

conectando com os Empreendimentos: 2 – Corredor Leste Radial 2; e 3, Corredor Leste 

Aricanduva, conforme figura abaixo: 
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Figura 1 – Empreendimentos 1, 2 e 3. 

 
Fonte: SPTRANS, 2012a. p. 3. 

 

 O Empreendimento (de acordo com o Termo de Referência), compreende: Sistema 

Viário com 12km de extensão, com paradas implantadas a cada 600m, totalizando ao todo 13 

paradas, sendo 5 acessadas em superfície (fig. 2) e 8 paradas elevadas (fig. 3), contendo todas 

faixas de ultrapassagem. Prevê ainda Túnel de Ligação à Av. Alcântara Machado (Pq. Dom 

Pedro II), executado em sistema de parede diafragma (Cut Cover) e NATM7; a construção do 

Viaduto Penha, com extensão de 80,00m executado em estrutura metálica; Passarelas 

Metálicas; Adequação e acesso à Estação subterrânea existente sob a estação de Metrô Pedro 

II, pelo túnel originado na Av. Alcântara Machado (fig. 9 e 10); e Execução de todas as 

instalações elétricas, de ventilação, iluminação e semafóricas necessárias para funcionalidade 

do sistema. 

 

  

                                                           
7 NATM (New Austrian Tunnelling Method), ou Novo Método Austríaco para Abertura de Túneis, trata-
se de uma metodologia construtiva não-destrutiva para construção de túneis onde logo após a 
escavação parcial do maciço são realizadas as instalações de estrutura e suporte. 
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Figura 2 – Seção transversal – Parada em Nível à Esquerda. 

 
Fonte: SPTRANS, 2012a. p. 5. 

 

Figura 3 – Seção transversal – Parada com Acesso por Passarela – 2 sentidos. 

 
Fonte: SPTRANS, 2012a. p. 5. 
 

Figura 4 – Foto Aérea – Acesso ao Pq. D. Pedro II – Passagem Subterrânea Estado. 

 
Fonte: SPTRANS, 2012a. p. 6. 
 
 
 
 
 
 



54 
 

 

 

Figura 5 – Cortes – Passagem Subterrânea Estado. 

 
Fonte: SPTRANS, 2012a. p. 6. 

 

 

Empreendimento 2 – Corredor Leste – Radial 2. 

 O empreendimento Corredor Leste – Radial 2, compreende o trecho entre o final do 

Empreendimento 1 – Leste Radial 1, no eixo da Radial Leste a partir da confluência com a Rua 

Joaquim Marra, onde denomina-se Av. Estevão de Carvalho até a Av. Cachoeira Paulista, onde 

passa a ser denominada R. Dr. Luís Ayres, seguindo até a Praça Emília de Freitas, do mesmo 

modo como apresenta a Fig. 1 acima. 

 As características Gerais do Empreendimento (de acordo com o Termo de 

Referência), compreende: Sistema Viário com 5km de extensão, com paradas implantadas a 

cada 600m, totalizando ao todo 6 paradas, sendo 3 acessadas em superfície (fig. 2) e 3 paradas 

elevadas (fig. 3), contendo todas faixas de ultrapassagem; Viaduto Águia de Haia, com 

extensão de 40,00m executado em estrutura metálica; Passarelas Metálicas de acesso às 

Paradas Pedro Filler, Propriá e Jandaia; e Execução de todas as instalações elétricas, de 

ventilação, iluminação e semafórica necessárias para funcionalidade do sistema. 

 

Empreendimento 3 – Corredor Leste – Aricanduva. 

 O empreendimento Corredor Leste – Aricanduva, compreende o trecho de 

confluência com o Empreendimento 1 – Leste Radial 1, a partir da Parada Miguel Abraão, pela 

extensão da Av. Aricanduva e Av. Ragueb Chohfi até a Praça Felisberto F. da Silva, conforme 

Fig. 1 acima. 
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 As características Gerais do Empreendimento (de acordo com o Termo de 

Referência), compreende: Sistema Viário com 14km de extensão, com faixa exclusiva à direita, 

com paradas implantadas a cada 600m, de maneira a possibilitar a integração e conexão 

intermodal com sistema ferroviário, metroviário e cicloviário; e Execução de todas as 

instalações elétricas, de ventilação, iluminação e semafórica necessárias para funcionalidade 

do sistema. 

 

Empreendimento 4 – Corredor Leste – Itaquera. 

 O empreendimento Corredor Leste – Itaquera, compreende o trecho de confluência 

com o Empreendimento 3 – Leste Aricanduva, a partir do Terminal Vila Carrão, percorrendo 

Av. Dezenove de Janeiro, Avenida Itaquera e Avenida Líder, conectandos-se ao 

Empreendimento 10 – Terminal Itaquera, conforme fig. 6 (linha amarela), abaixo.  

 

Figura 6 – Implantação Empreendimento 4 – Corredor Leste Itaquera. 

 
Fonte: SPOBRAS, 2014. 
 

As características Gerais do Empreendimento (de acordo com o Termo de Referência), 

compreende: Sistema Viário com 6,1km de extensão, com faixa exclusiva à esquerda, com 

paradas implantadas a cada 600m em nível (fig. 2); execução de alças de acesso (por meio de 

viadutos) no cruzamento entre os eixos das Avenidas Itaquera e Avenida Aricanduva; e 

Execução de todas as instalações elétricas, de ventilação, iluminação e semafórica necessárias 

para funcionalidade do sistema. 
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Empreendimento 5 – Corredor Capão Redondo/ Campo Limpo/ Vila Sônia. 

 O Empreendimento 5, implanta-se à região sudoeste do município e corresponde à 

execução do sistema viário de apoio ao Monotrilho (linha 17-Ouro) e contará com extensão 

aproximada de 12,1km interligando o Terminal Capelinha e Estação Capão Redondo da linha 

5 - Lilás do Metrô ao Terminal Campo Limpo e ao Empreendimento 12 - Terminais Urbano e 

Rodoviário Satélite de ônibus além da Estação do Metrô Vila Sônia, linha 4 – Amarela do 

Metrô, conforme fig. 7. 

 O Corredor com faixa exclusiva à esquerda, complementará o atual Corredor Campo 

Limpo/ Rebouças/ Centro; se articulará com o alargamento da Estrada do M’Boi Mirim, 

prevista no Plano Diretor Municipal; e contará com a implantação de paradas com faixa de 

ultrapassagem, além de estações de transferência. 

Figura 7 – Localização do Empreendimento 05.  

 
Fonte: SPTRANS, 2012e. p. 5 
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Empreendimento 6 – Corredor M’boi Mirim. 

 O Corredor Jd. Ângela/ Guarapiranga/ Santo Amaro, com 8,2km apresentava na 

época da licitação graves problemas de fluidez, segurança e conforto aos usuários, 

caracterizando este empreendimento à readequações e melhorias do corredor já existente de 

modo a: readequar a sinalização viária e geometria; reconfigurar, readequar, ampliar e 

suprimir paradas, que totalizarão ao todo o número de 14; remanejamento de tráfego e 

circulação de ônibus; implantação de pontilhão sobre córrego; implantação de alça de retorno 

no Terminal Guido Caloi; e realizar readequação de travessias e acessibilidade. 

 

Figura 8 – Traçado do Corredor M'Boi Mirim. 

 
Fonte: SPTRANS, 2012f. p. 3. 

 

Empreendimento 7 – Implantação do Corredor Binário Santo Amaro. 

 O Empreendimento Corredor Binário Santo Amaro, compreende a ligação dos 

Corredores Santo Amaro e Ibirapuera aos Corredores Rio Bonito, João Dias e Guarapiranga, 

totalizando cerca de 8km de extensão, e realizando adequações viárias no entorno de seu 

trajeto, como alargamento de avenidas, alteração do fluxo viário, inversão de sentidos de 

tráfego e implementação de restrição ao tráfego. 
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 A implementação do corredor exclusivo se dará à esquerda, e a implementação das 

paradas se fará a cada 600m, no total de 6 implementadas, sendo 3 em nível e 3 elevadas. 

Além disso, serão executadas todas as instalações elétricas, de ventilação, iluminação e 

semafórica necessárias para funcionalidade do sistema. 

 



59 
 

 

 

Figura 9 – Traçado do Corredor Binário Santo Amaro.  

 
Fonte: SPTRANS, 2012g.p. 4. 
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Empreendimento 8 – Implantação do Sistema Viário de Apoio – Corredor Berrini. 

 Com extensão aproximada de 3,3km, o Empreendimento 8 – Corredor Berrini, 

percorre as avenidas Chucri Zaidan e Engnheiro Luiz Carlos Berrini, entre o Largo Los Andes e 

a Rua Gomes de Carvalho, além de integrar o sistema do Monotrilho8 a ser implementado na 

região. 

 O empreendimento com faixa exclusiva à esquerda, contará com a implementação 

de paradas em nível localizadas a cada 600m e ainda 2 estações de transferência. 

 

Figura 10 – Localização do Sistema Viário de Apoio – Corredor Berrini. 

 
Fonte: SPTRANS, 2012h.p. 4. 

 

 

                                                           
8 “Monotrilho é um meio de transporte coletivo elétrico que pode alcançar média-alta capacidade, e 
trafega sobre pneus em via exclusiva. O trem, com 4, 6 ou 8 carros, corre sobre uma viga elevada, que 
é seu trilho único. A distância entre os trilhos de ida e volta é determinada pela largura do trem, menor 
que a de outros sistemas equivalentes. O monotrilho é o único meio de transporte em que a via tem 
largura inferior à do veículo. (SPTRANS: 2010) Ou conforme Monorail Society, o Monotrilho é definido 
como um tipo de veículo leve sobre trilhos que ao invés de circular em um par de trilhos como as 
ferrovias tradicionais, circulam em um único trilho que pode ser metálico ou em concreto armado e 
que podem usar rodas metálicas, rodas com pneus de borracha ou levitação magnética e são movidos 
a energia elétrica”. (OLIVEIRA: 2009 p 5).   
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Figura 11 – Localização das paradas do Sistema Viário de Apoio – Corredor Berrini. 

 
Fonte: SPTRANS, 2012h.p. 4. 

 

Empreendimento 9 – Implantação do Corredor Inajar De Souza. 

 O Corredor Inajar de Souza, primeiro empreendimento concluído dentre os demais 

pertencentes ao Programa de Mobilidade Urbana (fevereiro de 2016), compreende o a 

extensão de 14,6km de faixa exclusiva de ônibus, implantada à esquerda e que percorre as 

Avenidas Inajar de Souza, Comendador Martinelli, Marques de São Vicente, Norma Pieruccini 

Gianotti, Rudge e Rio Branco até o Largo do Paissandú e Terminal Praça do Correio (fig. 12).  

 Ao todo, o Termo de Referência previa, além da implantação do corredor em 

pavimento rígido, a intervenção em 28 paradas (adequação, supressão, substituição e 

implantação), tratamento e acessibilidade do passeio público, implantação de ciclovia e 

execução de infraestrutura elétrica, de iluminação e semafórica. 
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Figura 12 – Traçado do Corredor Inajar de Souza. 

 
Fonte: SPTRANS, 2012i.p. 3. 
 

Figura 13 – Imagem do Corredor Inajar de Souza Implantado. 

 
Fonte: ARANTES, Fábio in: LOBO, 2016. 
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Empreendimento 10 – Implantação do Terminal Rodoviário e Urbano Itaquera e Sistema 

Viário Principal e Acessos. 

 O Empreendimento 10 – Terminal Itaquera, situado na zona Leste de São Paulo, 

considera em seu escopo a ampliação do Terminal Itaquera já existente, além de sua 

ampliação e implantação de Terminal Rodoviário, a fim de atender a demanda dos eixos das 

Rodovias Presidente Dutra (BR-116), Ayrton Sena (SP-070), Fernão Dias (BR-381), além das 

advindas dos eixos das rodovias Castelo Branco (SP-280 ou BR-374), Anchieta (SP-150) e 

Imigrantes (SP-160) e Anhanguera (SP-330 ou BR-050) e Bandeirantes (SP-348), acessados 

pelo Rodoanel Mário Covas (SP-21). 

 A proposta desse empreendimento está relacionada aos Planos Integrados de 

Terminais Rodoviários de Passageiros (PITERP) de 1978 e 2004, e compõe junto às diretrizes 

do Plano Diretor Estratégico (PDE-2002/2012) para desenvolvimento de uma centralidade 

polar. 

 
Figura 14 – Principal viário de acesso à rodoviária proposta. 

 
Fonte: SPTRANS, 2012j. p.4. 
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Figura 15 – Esquema de implantação da Rodoviária Proposta. 

 
Fonte: SPTRANS, 2012j. p. 4. 

  

 Importante destacarmos, inclusive, que o empreendimento foi dividido em 2 fases 

visando a primeira delas (Ampliação e requalificação do Terminal Itaquera existente) atender 

à Copa do Mundo de 2014, concluindo-se a mesma em junho de 2014. Já a Fase 2, ainda em 

andamento e que envolvia a implantação do Terminal Rodoviário, foi readaptado para ser um 

novo terminal para atendimento de ônibus intermunicipais, integrando ao transporte 

metropolitano. 

 Ressalta-se que o Empreendimento 10 contempla ainda a execução de dois 

corredores de acesso ao terminal, o corredor Avenida Líder, com extensão de 1,8km e o 

Corredor Itaquera, com extensão de 1,2km, a execução de viadutos na confluência das 

avenidas Líder, Harry Dahnemberg e Itaquera, e todas as demais obras de infraestrutura 

elétrica, iluminação e semafórica. 

 

Empreendimento 11 – Terminal Perus e Sistema Viário de Acesso. 

 A ser implantado debaixo dos viadutos Deputado Ulysses Guimarães e Dona Mora 

Guimarães (fig. 16), na zona Noroeste da cidade de São Paulo, junto à Estação Perus da Linha 

Rubi da CPTM ao Centro Educacional Unificado de Perus, o terminal e o sistema viário de 
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acesso procuram articular e integrar a circulação de pedestres e ônibus da região, além de 

realizar adequações de acessibilidade e paisagismo da área de intervenção.  

 

Figura 16 – Localização Prevista para Implantação do Terminal Perus. 

 
Fonte: SPTRANS, 2012k. p. 4. 

  

 O sistema viário de acesso ao terminal contará com extensão aproximada de 1,4km 

ao longo da Avenida Dr. Silvio de Campos e do Viaduto Dona Mora Guimarães; 0,7km da Rua 

Padre Manuel Campelo; 1,7km ao longo da Avenida Fiorelli Peccicacco e Viadutos Deputado 

Ulysses Guimarães e Dona Mora Guimarães, num total de 3,8km, conforme figura 17: 
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Figura 17 – Mapa de intervenção do sistema viário de acesso ao Terminal Perus. 

 
Fonte: SPTRANS, 2012k. p. 4. 
 

 

Empreendimento 12 – Terminal Vila Sônia 

 A proposta desse empreendimento, assim como o Terminal Rodoviário Satélite 

Itaquera, também estava prevista no Plano Integrado de Terminais Rodoviários de Passageiros 

de São Paulo (PITERP) de 1978 e de 2004, e pretendia reduzir o trânsito e fluxo da capital, 

redistribuindo os terminais perto de saídas da cidade. Porém, foi cancelado por determinação 

judicial em atendimento a uma Ação Popular movida contra sua implantação (conforme será 

melhor detalhado no capítulo seguinte). 

 O Empreendimento 12 – Terminal Vila Sônia compreendia a implantação de um 

Terminal Rodoviário Satélite, além da reconfiguração do sistema viário principal de acesso, e 

se integraria ao Empreendimento 5 – Corredor Capão Redondo/ Campo Limpo/ Vila Sônia, 

além de se integrar aos terminais urbanos e estação de Metrô Vila Sônia, da linha 4 Amarela. 

 

Empreendimento 13 – Terminal Jardim Ângela. 

 Relacionando-se aos Empreendimentos 5 – Corredor Capão Redondo/ Campo Limpo/ 

Vila Sônia, 6 – Corredor M’Boi Mirim, e 7 – Corredor Berrini, o Empreendimento 13 – Terminal 

Jardim Ângela (cujas obras não se iniciaram e nem possuem previsão de início), seria 

implementado em uma área de 70 mil metros quadrados ao lado do Hospital Municipal M’Boi 

Mirim (fig. 18), estruturando a interligação das linhas locais municipais e intermunicipais e 

linhas estruturais. 
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Figura 18 – Localização do novo Terminal Jardim Ângela, junto ao Hospital do M'Boi Mirim. 

 
Fonte: SPTRANS, 2012m. p.3. 

 

Empreendimento 14 – Complexo Viário de Acesso ao Novo Terminal Jardim Ângela. 

 O Empreendimento 14 – Complexo Viário de Acesso ao Novo Terminal Jardim Ângela, 

complementaria o empreendimento anterior (13), reestruturando e adequando o sistema 

viário do entorno à demanda e funcionalidade do fluxo viário relativo ao novo equipamento 

implantado. 

 

Figura 19 – Localização do Complexo Viário de Acesso ao Novo Terminal Jardim Ângela. 

 
Fonte: SPTRANS, 2012n. p. 3. 

 

Empreendimento 15 – Terminal Parelheiros. 

 Localizado na Estrada da Colônia, entre as Ruas Gentil Schunck Roschel e Juvenal Luz, 

no entorno do CEU Parelheiros, o atual Terminal de Parelheiros, possui pequeno porte, com 
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apenas três plataformas de embarque que operam 17 linhas atendendo cerca de 60 mil 

passageiros por dia (BAZANI, 2016a). O que evidencia a necessidade de ampliação do mesmo 

que não se faz possível, devido ao alto número de desapropriações necessárias para tal, se 

mantida essa localização. Dessa forma, aventou-se implantar um novo terminal – o 

Empreendimento 15 em questão – em terreno que abrigava a antiga garagem da Viação 

Parelheiros, na Av. Sadamu Inoue, próximo ao trecho sul do Rodoanel (fig. 20). 

 

Figura 20 – Localização do Proposto Novo Terminal Parelheiros. 

 
Fonte: SPTRANS, 2012o. p. 4. 
 

3.1 SÍNTESE DO PROGRAMA DE MOBILIDADE DE SÃO PAULO 

 De maneira a reunir e compilar as informações gerais dos empreendimentos do 

Programa, este subcapítulo apresenta tabelas que sintetizam as informações gerais quanto a 

traçado e projeto, estimativas de custo, valores contratados e status de cada 

empreendimento, de modo a explicitar a relevância do Programa e a relevância de discutir os 

descompassos que podem ser percebidos na viabilização de empreendimentos a partir de 

várias dimensões, e cujos recursos financeiros advenham de repasse de outras escalas de 

governo. 

 Na tabela 1 a seguir, apresentamos as características gerais dos empreendimentos a 

partir de sua extensão, área e traçado principal, de maneira a revelar a importância do 
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programa que pretende intervir nos principais eixos estruturadores de transporte da cidade 

tão deficiente às questões de mobilidade. 

 

Tabela 1 – Resumo Geral dos Empreendimentos. 

Empreendimento Corredor  Dimensão  Traçado 

Mobilidade Norte 
Corredor 
Inajar de 
Souza 

 14,60 Km  
Souza/Av. Marquês de São Vicente/Av. 
Rudge/Av. Rio Branco 

Mobilidade Leste 

Corredor 
Radial 1 

 12 Km  
Radial Leste (Entre Pq. Dom Pedro e 
Estação Vila Matilde do Metrô) 

Corredor 
Radial 2 

 5 Km  
Radial Leste (continuidade Leste 1 até 
Estação Metrô Artur Alvim) 

Corredor 
Leste 
Itaquera 

 14 Km  
Entre o Terminal Carrão, Av. Dezenove 
de Janeiro, Avenida Itaquera, Avenida 
Líder 

Corredor 
Leste 
Aricanduva 

 14 Km  Av. Aricanduva até Ragueb Chohfi 

Mobilidade Sul 

Corredor 
M'Boi - Santo 
Amaro 

 8 Km  

estrada do M’ Boi Mirim e Av. 
Guarapiranga, desde o terminal Jardim 
Ângela até a Estação de Transferência 
Vitor Manzini 

Corredor 
Berrini 

 3,30 Km  Avenida Eng° Luiz Carlos Berrini 

Corredor 
Capão 
Redondo/ 
Campo 
Limpo/ Vila 
Sônia 

 12,10 Km  
Estrada de Itapecerica, Av. Carlos 
Lacerda, Estrada do Campo Limpo, Av. 
Prof. Francisco Morato 

Binário Santo 
Amaro 

 8 Km  
Rua da Fraternidade até a Estação de 
Transferência Vitor Manzini 

Terminais 

Ampliação 
Terminal 
Itaquera 

 8.000 m²  Terminal Itaquera 

Novo 
Terminal 
Itaquera 

 40.000 m²  Terminal Itaquera 

Terminal 
Parelheiros 

 20.000 m²  Eixo corredor Rio Bonito 
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Terminais 

Terminal 
Jardim Ângela 

 74.000 m²  Av. M'Boi Mirim 

Terminal 
Perus 

 16.450 m²  

Crispim do Amaral, Fiorello Peccicacco, 
Silvio de Campos, Joaquim de Souza, 
Bernardo José Lorena e Padre Manoel 
Campelo 

Acessos aos Terminais 

Acesso ao 
Novo 
Terminal Jd. 
Ângela 

 1,50 Km  Av. M'Boi Mirim; R. Agmenom Pereira  

Corredor 
Itaquera 
(vinculado ao 
contrato 
Terminal 
Itaquera) 

 8 Km  
Avenida Líder, Avenida Itaquera até a 
confluência da Radial Leste com a Av. 
Jacu Pêssego 

Fonte: Do Autor. Base: SPTRANS, 2012 a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n/o. 

 

 A partir das análises apresentadas anteriormente, referente aos empreendimentos 

1, 2 e 3, é possível realizar um mapeamento geral do Programa, além de quadro analítico geral 

que possibilita comparações de todos os empreendimentos. 

 Dessa forma a partir da consulta dos Termos de Referência dos Empreendimentos 

(SPTRANS, 2012 a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n/o) apresentamos uma tabela descritiva dos 

empreendimentos (tabela 2), evidenciando além das informações a respeito do seu traçado 

suas respectivas integrações;  características de implantação (pista esquerda ou direita);   

Estruturas especiais contidas nos empreendimentos (viadutos, passarelas,  túneis, estações 

de transferência, etc.); Vínculo ao Programa Minha Casa Minha Vida para o reassentamento 

de famílias; e dados gerais de beneficiamento à população.   Esse quadro analítico, serve de 

suporte à leitura geral dos projetos e do mapeamento dos empreendimentos (fig. 21) e auxilia 

à compreensão geral do programa. 

 Além disso, apresentamos na figura 21, o mapeamento geral dos empreendimentos, 

inseridos no Município de São Paulo, através de cartografia produzida na disciplina de 

Geoprocessamento, com os recursos do Laboratório de Geotecnologia da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, com base nos projetos consultados e que auxilia na visualização 

global do Programa, permitindo a realização de uma leitura crítica a respeito da inter-relação 

dos empreendimentos no limite do município.   
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Tabela 2 – Quadro analítico geral dos empreendimentos do Programa 
 

Empreendimento Corredor 
 

Dimensão  
Traçado Integração 

Implantação (Projeto 
Básico) 

Estruturas especiais 
Programa Minha 
Casa Minha Vida 

Vinculado 
População Atendida 

Mobilidade Norte 
Corredor Inajar 
de Souza 

 14,60 Km  
Souza/Av. Marquês de São 
Vicente/Av. Rudge/Av. Rio 
Branco 

Terminal Vila Nova Cachoeirinha; 
Terminal Princesa Isabel; Terminal 
Correio. 

Pista esquerda 1 Passagem inferior   200 mil habitantes 

Mobilidade Leste 

Corredor Radial 
1 

 12 Km  
Radial Leste (Entre Pq. Dom 
Pedro e Estação Vila Matilde do 
Metrô) 

Estação / Terminal Parque Dom 
Pedro (Linha 3 Metrô); Estação 
Belém (Linha 3 Metrô); Estação / 
Terminal Tatuapé (Linha 3 Metrô / 
Linha 11 e 12 CPTM); Estação 
Carrão (Linha 3 Metrô); Estação 
Penha (Linha 3 Metrô); Estação 
Vila Matilde (Linha 3 Metrô) 

Pista esquerda 

Alça de acesso - 
Viaduto Nakashima; 

 
Túnel de Ligação Av. 
Alcântara Machado; 

 
Viaduto Penha; 

 
Passarela Metrô Vila 

Matilde 

  

600 mil habitantes 

Corredor Radial 
2 

 5 Km  
Radial Leste (continuidade 
Leste 1 até Estação Metrô Artur 
Alvim) 

Estação Guilhermina Esperança 
(Linha 3 Metrô); Estação Patriarca 
(Linha 3 Metrô); Estação Artur 
Alvim (Linha 3 Metrô) 

Pista esquerda - 600 mil habitantes 

Corredor Leste 
Itaquera 

 14 Km  
Entre o Terminal Carrão, Av. 
Dezenove de Janeiro, Avenida 
Itaquera, Avenida Líder 

Terminal de ônibus Vila Carrão; 
Terminal / Estação Itaquera (Linha 
3 Vermelha do Metrô / Linha 11 
CPTM 

Pista esquerda 
Viadutos Aricanduva 1 

e 2 
100 unidades 790 mil habitantes 

Corredor Leste 
Aricanduva 

 14 Km  
Av. Aricanduva até Ragueb 
Chohfi 

Linha 15 do Metrô; Estação Penha 
(Linha 3 Metrô); Terminal de 
Ônibus São Mateus – Corredor 
ABD 

Pista direita     400 mil habitantes 

 

  



72 
 

 

 

Mobilidade Sul 

Corredor M'Boi 
- Santo Amaro 

 8 Km  

estrada do M’ Boi Mirim e Av. 
Guarapiranga, desde o terminal 
Jardim Ângela até a Estação de 
Transferência Vitor Manzini 

Terminal de ônibus Jardim Ângela; 
Terminal de ônibus Guarapiranga; 
Estação de Transferência Vitor 
Manzini  - Corredores Rio Bonito e 
Guarapiranga; Estação Socorro 
(Linha 9 CPTM) 

Pista esquerda 

1 Pontilhão; 
2 Passarelas; 
1 Estação de 

Transferência; 

  550 mil habitantes 

Corredor 
Berrini 

 3,30 Km  Avenida Eng° Luiz Carlos Berrini 

Corredor ABD (EMTU); Estação 
Morumbi (Linha 9 CPTM); Estação 
Berrini (Linha 9 CPTM); Estação 
Vila Olímpia (Linha 9 CPTM) 

Pista esquerda 
2 Estações de 
Transferência 

  
150 mil habitantes; 

40 mil 
passageiros/hora 

Corredor 
Capão 
Redondo/ 
Campo Limpo/ 
Vila Sônia 

 12,10 Km  

Estrada de Itapecerica, Av. 
Carlos Lacerda, Estrada do 
Campo Limpo, Av. Prof. 
Francisco Morato 

Terminal e Estação Campo Limpo; 
Terminal Capelinha; Metrô Capão 
Redondo; Terminal Campo Limpo 

Pista esquerda - 300 unidades 
1 mihão de habitantes; 

25 mil 
passageiros/hora 

Binário Santo 
Amaro 

 8 Km  
Rua da Fraternidade até a 
Estação de Transferência Vitor 
Manzini 

Estação de Transferência Vitor 
Manzini – Corredores Rio Bonito e 
Guarapiranga; Estação Socorro 
(Linha 9 CPTM); Terminal / Estação 
Santo Amaro (Linha 5 Metrô / 
Linha 9 CPTM); Estação Largo 
Treze (Linha 5 Metrô); Corredor 
João Dias – Itapecerica; Corredor 
Nove de Julho – Santo Amaro; 
Corredor Ibirapuera 

Pista esquerda -   
25 mil 

passageiros/hora 
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Terminais 

Ampliação 
Terminal 
Itaquera 

 8.000 m²  Terminal Itaquera Metrô Itaquera - -   100 mil passageiros dia 

Novo Terminal 
Itaquera 

 40.000 m²  Terminal Itaquera Metrô Itaquera - -   100 mil passageiros dia 

Terminal 
Parelheiros 

 20.000 m²  Eixo corredor Rio Bonito 
Corredor rio Bonito; Rodoanel 
Trecho Sul; Terminal Parelheiros; 
Terminal Varginha;  

- -   
8 mil passageiros / 

hora pico; 
75 mil passageiros / dia 

Terminal 
Jardim Ângela 

 74.000 m²  Av. M'Boi Mirim 

Corredor M’Boi Mirim e os futuros 
Corredores Carlos Caldeira, 
Agamenon-Baronesa e 
Guarapiranga-Guavirutuba, além 
de se integrar à futura Estação 
Jardim Ângela da extensão da 
Linha 5 – Lilás do Metrô 

- -   
25 mil 

passageiros/hora 

Terminal Perus  16.450 m²  

Crispim do Amaral, Fiorello 
Peccicacco, Silvio de Campos, 
Joaquim de Souza, Bernardo 
José Lorena e Padre Manoel 
Campelo 

Linha 7 Rubi da CPTM e por linhas 
municipais que circulam onde 
futuramente serão implantados os 
corredores da Av. Cantídio 
Sampaio e Raimundo Pereira de 
Magalhães (Estrada Velha de 
Campinas) 

- 2 Ramais de Viaduto   150 mil habitantes; 

Acessos aos 
Terminais 

Acesso ao 
Novo Terminal 
Jd. Ângela 

 1,50 Km  
Av. M'Boi Mirim; R. Agmenom 
Pereira  

Corredor M’Boi Mirim e os futuros 
Corredores Carlos Caldeira, 
Agamenon-Baronesa e 
Guarapiranga-Guavirutuba, além 
de se integrar à futura Estação 
Jardim Ângela da extensão da 
Linha 5 – Lilás do Metrô 

Pista esquerda   800 unidades 
25 mil 

passageiros/hora 

Corredor 
Itaquera 
(vinculado ao 
contrato 
Terminal 
Itaquera) 

 8 Km  
Avenida Líder, Avenida Itaquera 
até a confluência da Radial 
Leste com a Av. Jacu Pêssego 

Metrô Itaquera; Terminal Itaquera. Pista esquerda 

Galerias moldadas, 
córregos e drenagem; 

 
1 Viaduto; 

400 unidades 100 mil passageiros dia 

 

Fonte: Do Autor. Base: SPTRANS, 2012 a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n/o
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Figura 21 – Geolocalização dos empreendimentos constantes no Programa de Mobilidade Urbana de São Paulo de 2012. 

 

Fonte: Do Autor. Base: SPTRANS, 2012 a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n/o 
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 A partir então da leitura dos dados gerais do Programa de forma estruturada em 

quadro e mapa, pode-se verificar pelo comparativo das informações, que embora os 

empreendimentos apresentem uma pretensa integração entre os corredores e demais modais 

de transporte, fica evidente no mapa que não foi ser plenamente atendida. Principalmente no 

Subprograma Mobilidade Sul, uma vez que em sua maioria, os empreendimentos se 

apresentam fragmentados, propondo integração com outros empreendimentos que estão 

ainda distantes de serem implantados, como o Monotrilho da linha 17 Ouro; Metrô Extensão 

da Linha 5 Lilás; e Corredores Carlos Caldeira Filho, Agamenom-Baronesa, Guarapiranga-

Guavirituba e M’Boi-Cachoeirinha, que melhor atenderia a porção do extremo-sul da cidade 

tão carente de infraestruturas de transporte. 

 Além disso, a partir da análise do mapa, fica mais evidente que o Programa pouco se 

dedicou a estruturar e atender a porção norte da cidade, que conta apenas com dois (2) 

empreendimentos na porção noroeste os quais não se conectam, e deixam a porção nordeste 

da cidade desprovida, pois não possui sequer um corredor exclusivo de ônibus. É um 

importante trecho da ligação norte-sul da cidade, e que recebe ainda considerável demanda 

de viagens da população da cidade de Guarulhos. 

 Já na tabela 3, a seguir, vê-se o montante de recursos financeiros previstos nas etapas 

de pré-qualificação; valor orçado quando a publicação do edital de licitação; valor 

efetivamente licitado (propostas vencedoras); valores conveniados para receber recursos do 

PAC (OGU) e respectivos valores de contrapartida a serem custeados pelo município 

(convênios): 
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Tabela 3 – Resumo Geral dos Valores dos Empreendimentos e respectivos valores conveniados. 

 
Fonte: Do Autor. Base: PREFEITURA DE SÃO PAULO 2013d/e/f; 2014 a/b. 

 

Valor Estimado 

(jul/2011) - PRÉ 

QUALIFICAÇÃO

Valor Orçado 

(jul/2012)

Valor Licitado 

(fev/2013)

Valor de 

Repasse

Valor de 

Contrapartida

Valor total 

(milhões)

Valor total 

(milhões)

Valor total 

(milhões)

Valor total 

(milhões)

Valor total 

(milhões)

1 Corredor Radial 1                    333,60                    445,84                    438,98 
 sem 

contrapartida 

2 Corredor Radial 2                    151,48                    152,32                    148,07 
 sem 

contrapartida 

3 Corredor Leste Aricanduva                    121,87                    126,06                    114,44                    126,00 
 sem 

contrapartida 

4 Corredor Leste Itaquera                    118,72                    152,21                    150,41                    150,00 
 sem 

contrapartida 

5
Corredor Capão Redondo/ Campo 

Limpo/ Vila Sônia
                   174,73                    218,70                    213,18                    174,78 

 sem 

contrapartida 

6 Corredor M'Boi                    100,00                    100,78                      98,33                      99,00 
 sem 

contrapartida 

7 Binário Santo Amaro                      40,00                      40,84                      39,98                      40,00                         1,50 

8 Corredor Berrini                      37,71                      45,13                      45,21                      45,00 
 sem 

contrapartida 

9 Corredor Inajar de Souza                    118,72                    152,21                    169,75                    129,22 
 sem 

contrapartida 

Terminal Itaquera                    163,78 
 sem 

contrapartida 

Corredor Leste Itaquera Trecho 2                    198,22 
 sem 

contrapartida 

11 Terminal Perus                      92,00                    110,33  não contratado  sem convênio 
 sem 

contrapartida 

12 Terminal Vila Sônia

13 Terminal Jardim Ângela                             -                      310,37                    306,34  sem convênio 
 sem 

contrapartida 

14
Acesso ao Novo Terminal Jd. 

Ângela
                   139,00                    159,04                    154,71                    154,00 

 sem 

contrapartida 

15 Terminal Parelheiros                      80,00                      82,05  não contratado  sem convênio 
 sem 

contrapartida 

TOTAIS                1.825,59                2.520,82                2.296,39                1.880,00                         1,50 

Nº Corredor

10

                   600,00 

                   317,75                    424,94                    417,00 

cancelado
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 Pode-se verificar que dentro do valor total de 4,3 bilhões de reais conveniados com 

o PAC, de onde quase R$1,8 bilhões seriam destinados à implantação do o Programa de 

Mobilidade de 2012, a Prefeitura alega ter recebido apenas R$322 milhões (DANTAS, 2016), o 

que evidencia a pertinência deste trabalho que assinala, principalmente que diferentemente 

do que costuma ocorrer havia vontade política entre as escalas de governo Municipal e 

Federal para investimento. Porém, tal vontade não fora suficiente para viabilizar o Programa 

de Mobilidade, em vista dos percalços percebidos e apresentados no capítulo seguinte, 

relativos à integração possível e desejável das demais dimensões envolvidas na realização de 

empreendimentos, como projetos complexos, ou projetos urbanos. 

A metodologia adotada para a análise e desenvolvimento da dissertação previu a 

leitura de múltiplas definições de Projeto Urbano, enfatizando aspectos relevantes para a 

análise de empreendimentos de mobilidade, a saber Empreendimentos Leste Radial 1, Leste 

Radial 2 e Leste Aricanduva, procurando identificar correlações para desenvolvimentos de 

Projetos Complexos como dos corredores do Programa de Mobilidade.  

A definição de Projetos Urbanos prevê uma ampla noção de significados, cujas 

contribuições podem ser organizadas em categorias de Conceitos Gerais; Atributos 

Qualificadores dos Projetos Urbanos como Intervenção Urbana, e Gestão. À Programas, 

qualificam-se ações focadas na aplicação de políticas públicas, sendo necessário aqui destacar 

que sua definição difere do que trata o Programa de Mobilidade Urbana de São Paulo em si, 

pois este segundo não se trata de um Programa em definição, mas sim de um compêndio de 

empreendimentos focados no investimento em infraestruturas de mobilidade, mais 

precisamente corredores de ônibus. 

Projetos Complexos, como dos Corredores do Programa estudado, podem ser 

igualmente definidos como Projetos Urbanos, aos quais Nuno Portas (1990), define em 

categoria de conceitos gerais, que o Projeto Urbano é um Projeto Estratégico, que se explicita 

por seu objetivo pragmático, que o torna sensível a oportunidades, ao elaborar respostas 

específicas para cada situação e necessidade urbana enfrentadas. É um exercício projetual em 

processo, que potencializa efeitos em ambientes incertos. Integra oportunidades a 

necessidades urbanas específicas, abrange por sua complexidade objetivos e dimensões 

distintas, desde a ocupação de vazios resultantes da obsolescência industrial e mudanças de 

uso, bem como transformações induzidas de espaços que comportam infraestruturas de 
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transporte. Projetos Urbanos são a um só tempo intervenção e requalificação de áreas 

centrais, centros históricos ou periferias, ao definir uma possível articulação sinérgica de 

variáveis econômico-sociais a ações e efeitos territoriais (ABASCAL, 2013). 

Em sua multidimensionalidade e integração, envolvem a relação entre fatores 

socioeconômico-ambientais e sistemas de gestão, atores e parcerias diversas. Os Projetos 

Urbanos departem da necessária articulação com a governança local, propondo a participação 

e o empoderamento de seus beneficiários. Trata-se de uma noção de natureza polissêmica, 

pois sua estratégia permeia questões urbanas e socioeconômicas que podem contribuir para 

o desenvolvimento, envolvendo a atuação pública articulada a uma visão global do território-

alvo, e aos problemas sócios econômicos, com vários atores envolvidos.  

No que cabe à intervenção propriamente dita, a segunda acepção proposta, trata-se 

de projeto adequado para enfrentar a complexidade, e a articulação de múltiplos dados 

objetivos e questões materiais e imateriais, relativas às diversas situações culturais e 

exigências sociais. Por essa razão, o Projeto Urbano é uma síntese, que define e compreende 

uma expressão morfológica unitária, que reúne suas múltiplas dimensões em seu desenho 

(PORTOGHESI, apud NOVICK, 2012).   

Do ponto de vista da gestão, como instrumento democrático de requalificação e 

transformação urbana, opõe-se a proposições doutrinárias e práticas de planejamento 

tecnocrático e centralizado. Por essa razão, a gestão se torna um dos elementos-chave para 

compreender o processo, o êxito e as fragilidades que se antepõem ao desenvolvimento de 

intervenções dessa natureza. Projeto Urbanos exigem de seus promotores um profundo 

conhecimento da realidade social, opondo-se, por essa razão, a práticas puramente 

tecnocráticas. Essa flexibilidade reflete a capacidade de reação a demandas, com ações 

necessariamente integradas, sistêmicas, participativas, equilibradas socialmente e passíveis 

de feedback e avaliação. 

Por sua complexa natureza, o Projeto Urbano requer um modelo de gestão, ao 

mobilizar expertises técnicas variadas e prevendo a interdisciplinaridade. É propriamente uma 

ferramenta de análise e negociação, para que se efetive a negociação e o compromisso dos 

atores em relação à aplicação das regras, exigindo contratos. Do ponto de vista social, espera-

se a gestão participativa envolvendo habitantes, usuários e todos os atores envolvidos e 

afetados pelas intervenções. O governo dá lugar à governança urbana, que pode ser definida 
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como um sistema de dispositivos e formas de ação que associa instituições e representantes 

da sociedade civil (ABASCAL, 2013).  

Define-se essa gestão como heurística, interativa, incremental e recorrente, isto é, com 

ações que servem simultaneamente para elaborar e provar hipóteses, cujos resultados 

parciais realimentam o projeto inicial e permitem procedimentos mais cautelosos e duráveis, 

no curto, médio e longo prazo, podendo se estender de 5 a 25 ou 30 anos para sua efetiva 

conclusão. Sua gestão estratégica inclui a previsão de desdobramentos intervenientes 

(externalidades), uma evolução prevista e mudanças de rumo, revisando-se, se necessário, os 

objetivos e meios.  

Agenciador de uma nova urbanidade e lugar, os Projetos Urbanos são intervenções 

transformadoras do ambiente construído, requalificando os sistemas e a tecnologia de 

mobilidade, ao propor equipamentos coletivos e serviços urbanos mediados pelo projeto que 

deve então orientar o resultado, a qualidade espacial e urbanística alcançada é um dos 

atributos para garantir o êxito das iniciativas de renovação e requalificação. Revelam-se de 

grande valor a arquitetura com significativo papel de evento singular, ao promover a 

identidade do lugar, por meio da relação com espaço público e por consistir na produção de 

um espaço coletivo articulado à morfologia de suas bordas, perímetro e entorno, e inscrito 

em tecidos preexistentes, requalificando-os (ABASCAL, 2013).   

Trata-se de projetos em que soluções singulares podem contribuir para criar uma gama 

de sistemas intermodais e infraestruturas, desenhando o espaço construído e não construído, 

convertendo-o em espaço público ou elemento configurado para uma nova mobilidade 

urbana. A tônica dos Projetos Urbanos (BORJA, 2003) é a criação de espaços de fácil 

apropriação coletiva, com intervenções que primam pelo Desenho Urbano e espaços 

multirreferenciais. Atuando em várias escalas, transformam tanto uma peça urbana ou um 

fragmento, até outras dimensões e formas de abrangência como em nível metropolitano, 

integrando-se a programas, estratégias e prioridades. 

Projetos Urbanos são modalidade central pois afetam à vida cotidiana, como 

mobilidade, equipamentos e serviços articulados, patrimônio e identidades urbanas. Quando 

presentes em áreas periféricas, como aquelas que afetam aos empreendimentos do Programa 

de Mobilidade de São Paulo, podem contribuir para equipar esses espaços com serviços e 

equipamentos, e consolidar o bairro, definindo-se como um recurso integrador do entorno, o 
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que inclui uma escala de intervenção que vai além da área do projeto em si, englobando o 

entorno. 

O Projeto Urbano é uma ação mediada pelo poder público, que se esforça para 

assegurar sua implementação e regular os sistemas de atores urbanos, atuando de maneira a 

situar disfunções e incoerências. Sua gestão exige transformar os meios de coordenação, 

envolve a gestão horizontal e transversal de recursos e dos diferentes forças e atores, e o 

diálogo de vários níveis de competência. A desburocratização, democratização e aumento da 

eficácia dos serviços tornam-se meio para o estabelecimento de consensos em torno do 

desenvolvimento urbano, de forma a integrar níveis de governo, federais, estaduais e locais. 

No entanto, a gestão urbana deve ser conduzida pelo setor público (LUNGO, 2004).   

Como uma forma de contribuição para negociações interinstitucionais e entre atores 

sociais diversos, o Projeto Urbano é um instrumento de integração de decisões setoriais 

(PORTAS, 1990), e se caracteriza por processos, mecanismos e gestão que têm programas e 

planos como fundamento, os quais se relacionam ao projeto de maneira direta e não 

hierárquica. Na forma de uma combinação de agentes públicos e privados, cujos 

investimentos e intervenções seguem um plano urbanístico, cada Projeto Urbano requer 

normatização específica e criatividade no que diz respeito a articulações institucionais e 

formas de gestão, a fim de garantir atratividade para investidores e obter uma alta 

visibilidade.  

À medida em que assegure a participação de atores locais, da sociedade civil e de 

diversas esferas governamentais, bem como novas formas de gestão e capacidade de 

governança, pode-se promover uma gestão compartilhada do espaço urbano, e uma gestão 

democrática, participativa, negociada e transparente.  

Esses fundamentos apresentados embasam o ferramental crítico, para uma análise do 

objeto deste estudo, considerados proximamente complexos como Projetos Urbanos,  e para 

efeito deste trabalho ressaltamos serem essenciais os atributos: estratégias seletivas capazes 

de responder à questões essenciais (BUSQUETS, 2007), ou modo de intervenção dependente 

de instrumentos de planejamento e projeto conforme o contexto - soluções e formas definidas 

pelas condições presentes e futuras (PORTAS, 2002); Gestão - Articulação entre níveis de 

governo, federais, estaduais e locais (NOVICK, 2012). 
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4 CAPÍTULO 4. O PROGRAMA DE MOBILIDADE EM SUAS VÁRIAS DIMENSÕES: 

PROJETO, PROCESSO, ORÇAMENTO E PREÇO 

 Este capítulo apresenta o histórico e desenvolvimento do estudo de caso do 

Programa de Mobilidade Urbana de São Paulo de 2012, recortando três empreendimentos 

pertencentes ao Programa Mobilidade Leste, a partir das categorias selecionadas para análise 

de processo, projeto, orçamento e preço destes, discorrendo sobre as dificuldades que o 

município encontrou em cada caso de garantia da implementação do projeto e do fluxo 

financeiro destinado a essas obras e  assim, identificar os descompassos existentes na 

aplicabilidade das leis e decisões administrativas, entre diferentes esferas de governo. Os 

estudos de caso contribuem para evidenciar as eventuais dificuldades do poder público em 

viabilizar projetos que atendam a determinações adequadas de informação técnica e projeto. 

Contribui ainda para ressaltar as diferenças metodológicas entre sistemas referenciais de 

preço, evidenciando que as metodologias existentes e contradições entre estas impactam na 

captação de recursos financeiros e inviabilizam a conclusão de empreendimentos de 

infraestrutura. 

 Ao todo, o conjunto de 15 empreendimentos do Programa de Mobilidade Urbana de 

2012 estimava o investimento de quase 3 bilhões de reais, cujos recursos proviriam do 

Tesouro e do Orçamento Municipal, remunerados com recursos da Secretaria Municipal de 

Transportes, considerando que a PMSP também poderia alocar recursos provenientes de 

financiamentos e/ou transferências internacionais, de capital dos Governos Estadual e 

Federal, e Organizações. 

 Conforme já mencionado, a gestão do município pelo prefeito Fernando Haddad 

verificou a incapacidade de arcar sozinha com estes investimentos, recorrendo assim à 

assinatura de convênios com o Orçamento Geral da União (OGU), por meio do Programa de 

Aceleração do Crescimento II (PAC 2) – Grandes Cidades. 

 Os convênios firmados para repasse de verbas para execução destas obras teriam 

agora interveniência da Caixa Econômica Federal (CEF) cujas atribuições estão descritas no 

Manual do Programa de Aceleração do Crescimento do Ministério das Cidades (2013, p. 10 a 

11). 

 Sendo assim, verificou-se que todo o material do processo licitatório já licitado 

divergia das diretrizes e normas de aprovação no âmbito da CEF, o que incorreu num enorme 
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e dificultoso processo ampliado pelos seguintes fatores: baixa qualidade dos projetos básicos  

(material base para a licitação); divergência entre as diretrizes e bases orçamentárias entre 

Município (SIURB) e União (SINAPI e SICRO); e equalização dos interesses públicos (em suas 

diferentes escalas) versus privados, principalmente dadas as diversas concessões e reduções 

de preços necessárias para adequação dos contratos os quais já encontravam-se firmados 

entre Prefeitura e Consórcios Construtores. 

 A partir das dificuldades para liberação dos recursos, identificados no capítulo 

anterior, discorre-se a respeito das dimensões do processo como um todo, verificando que é 

no conjunto delas, em termos de processo, projeto, orçamento e do preço, com seus tempos 

e ritmos, que residem explicações e causas para a não implementação integrada dos 

empreendimentos. 

 

4.1 PROCESSO 

 Conforme já descrito, em relação ao atendimento do processo normal de captação 

de recursos do PAC com base nos procedimentos apresentados no capítulo 2, as assinaturas 

dos convênios dos empreendimentos do Programa de Mobilidade com o PAC, foram 

realizadas a posteriori mais precisamente em dezembro de 2013, enquanto os contratos com 

as vencedoras do certame licitatório dos empreendimentos 01; 02; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 

13; e 14 já haviam sido firmados em 19 de julho de 2013. (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2013 

g/h/i/j/k/l/m/n/o/p/q) 

 Tal descompasso de agenda entre os convênios e licitações frente ao processo 

licitatório não é prenunciado nem no Manual de Instruções para Aprovação e Execução dos 

Programas e Ações do Ministério das Cidades, nem na Sistemática 2013 – Manual para 

apresentação de Propostas, da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, 

porém é evidente se tratar de um desencontro de etapas de modo a dificultar a realização de 

quaisquer alterações do objeto licitado tendo em vista atender à etapa de Análise de 

Engenharia, conforme é possível verificar no decorrer deste capítulo quando analisadas  as 

dimensões de Projeto e Orçamento e Preço. 

 Em relação à estruturação e tramitação legal do processo licitatório, a análise cabível 

aos órgãos auditores como Tribunal de Contas do Município (TCM); Controladoria Geral do 

Município (CGM); Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria Geral da União (CGU), 



83 
 
 

 

 

seria de verificar os aspectos prescritos pela Lei de Licitações (Lei Nº 8.666, de 1993) em 

relação aos seus princípios de isonomia, eficiência, conformidade, legalidade, impessoalidade, 

igualdade e probidade administrativa.  

 Para efeito deste trabalho, dado o conhecimento das exigências legais referentes ao 

processo licitatório, é possível utilizar o exemplo notável do Empreendimento 12 – Terminal 

Vila Sônia para discorrer a respeito do descompasso administrativo do Programa de 

Mobilidade. 

 A Ação Popular movida contra a implementação do Terminal Vila Sônia 

fundamentava o pedido considerando os seguintes argumentos: 

 

1. Desnecessidade de novas rodoviárias no Município. 2. Alto custo e 
necessidade de desapropriações. 3. Irregularidades na licitação, com 
descumprimento do edital de pré-qualificação n. 12/12, publicado em 
03.05.12, o qual não previu futura concorrência com edital específico relativo 
às exigências a cumprir, pertinentes ao contrato, edital este que acabou 
substituído por publicação de Comunicados da SPObras em 10.11.12 e 
23.11.12 designando a data de 14.12.12, prorrogada para 27.12.12, para 
apresentação das propostas pelas empresas pré-qualificadas conforme 
relação publicada em 05.10.12. sem observância do prazo mínimo de trinta 
dias conforme artigo 21 da Lei Federal n. 8666/93 e artigo 17 da Lei Municipal 
n. 13278/02. 4. Falta de participação da população com vulneração do 
disposto nos artigos 2º, 4º e 43 da Lei Federal n. 10251/01 e descumprimento 
de decisão judicial lançada em ação civil pública. 5. Falta de projeto básico 
aprovado, conforme artigo 7º, da Lei n. 8666/93. 6. Falta de previsão 
orçamentária, conforme artigo 167 I e II da CF e artigo 7º da Lei n. 8666/93. 
7. Falta ou insuficiência dos motivos invocados para a realização da 
concorrência (v.fls. 223/228). (TJ-SP, 2013.  p.10) 

 
 

 O judiciário se manifestou, no mesmo acórdão de onde se retirou a transcrição 

anterior, no relatório de voto vencido, afirmando que as alegações realizadas pela ação 

popular só poderiam naquela instância serem observadas quanto às regras legais aplicáveis, 

sem entrar no mérito da qualidade técnica e financeira do objeto, uma vez que não haviam 

informações de superfaturamento ou descumprimento de princípios da Administração 

Pública (TJ-SP, 2013. p.10). 

 Entretanto, em relação ao procedimento, o Acórdão negou o provimento à 

contestação do Município contra a Ação Popular, ressaltando que o processo de audiência 

pública se limitou apenas em cumprir exigência legal não atendendo ao princípio da 

participação popular; que não houve cumprimento do edital de pré-qualificação, pois este 
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previa publicação de edital específico contendo elementos técnicos e completos, e a 

convocação das empresas qualificadas fora realizada apenas por meio de avisos.  Finalmente, 

que não havia projeto básico aprovado até a abertura das propostas uma vez que “[...] o 

contrato pertinente, de 23.09.11 com prazo de doze meses, foi prorrogado por mais oito 

meses [...]”. (TJ-SP, 2013. p.11). 

 Vendo como saída a retirada deste empreendimento do rol de empreendimentos do 

Programa, a gestão, agora do prefeito Fernando Haddad (2013), deu prosseguimento à 

licitação dos demais empreendimentos publicando os editais de retomada de licitação sem 

que houvessem outras ações judiciais impeditivas, o que sugere um questionamento relativo 

aos procedimentos aplicados, no que tange a agendas desencontradas, e a interveniência da 

participação popular democrática no processo. 

 As análises realizadas nos subcapítulos seguintes revelam que os demais 

empreendimentos experimentaram dificuldades similares. Neles é possível verificar que os 

demais empreendimentos do Programa apresentaram problemas conceituais de definição de 

projeto e baixa qualidade ou falta de avanço em seus estudos, além de dissonâncias entre 

metodologias e critérios de precificação – que impactam diretamente no andamento do 

processo. 

 

4.2 PROJETO 

 Neste subcapítulo, apresenta-se as análises de três empreendimentos pertencentes 

ao Programa Mobilidade Leste, integrante do Programa de Mobilidade de São Paulo de 2012. 

Nestes empreendimentos analisados, a análise crítica em relação à qualidade dos projetos 

licitados é mais evidente e melhor ilustram os descompassos e as fragilidades do Programa 

como um todo. 

 Inseridos no Programa de Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte 

Coletivo Urbano do Ministério das Cidades, os empreendimentos Corredor Radial 1, Corredor 

Radial 2, e Corredor Leste Aricanduva, compõem juntamente com o Corredor Leste Itaquera 

e Terminais Itaquera, o Programa de Mobilidade Leste que conta ao todo com 53km de 

extensão de corredores e 48.000 m² de área de terminais de ônibus, compreendendo traçados 

conforme tabela resumo a seguir: 
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Tabela 4 – Resumo Geral dos Empreendimentos do Programa de Mobilidade Leste. 

 

Fonte: Do Autor. Base: PREFEITURA DE SÃO PAULO 2012 a/b/c/d/j. 
 

 Neste capítulo de análise de projeto, serão analisados os empreendimentos 1, 2 e 3, 

onde se fizeram presentes os maiores problemas oriundos da qualidade, concepção e 

estrutura dos projetos apresentados na licitação. 

 

 

Análise de Projetos dos Empreendimentos Radial Leste (1 e 2) e Leste Aricanduva  

 Os Empreendimentos Radial Leste 1 e 2 referem-se principalmente à implantação de 

corredores exclusivos à esquerda ao longo de toda a extensão da Radial Leste a partir do 

viaduto Antônio Nakashima até a estação do Metrô Artur Alvim, conectando-se aos 

empreendimentos 03 – Corredor Leste Aricanduva; empreendimento 4 – Corredor Leste 

Itaquera e empreendimento 10 – Terminais Itaquera (fig. 22 e 23). 

  

Nº Empr. Corredor

 Extensão 

corredor

(Km) 

 Área Construída

terminais

(m²) 

Traçado
Valor Orçado 

(milhões)

1 Corredor Radial 1 12
Radial Leste (Entre Pq. Dom Pedro e Estação 

Vila Matilde do Metrô)
455

2 Corredor Radial 2 5
Radial Leste (continuidade Leste 1 até Estação 

Metrô Artur Alvim)
200

3 Corredor Leste Aricanduva 14 Av. Aricanduva até Ragueb Chohfi 126

4 Corredor Leste Itaquera 14
Entre o Terminal Carrão, Av. Dezenove de 

Janeiro, Avenida Itaquera, Avenida Líder
225

Ampliação Terminal Itaquera 8.000 Terminal Itaquera 24

Novo Terminal Itaquera 40.000 Terminal Itaquera 139

Corredor 8

Avenida Líder, Avenida Itaquera até a 

confluência da Radial Leste com a Av. Jacu 

Pêssego

293

10
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Figura 22 – Traçado do Corredor Radial 1. 

 

Fonte: SPOBRAS, 2014. 
 
 
 
 
 
 
Figura 23 – Traçado do Corredor Radial 2. 

 
Fonte: SPOBRAS, 2014. 
 

 Por se tratarem de empreendimentos contíguos com mesmo conceito de 

implantação e pertencentes ao mesmo convênio junto ao Ministério das Cidades 

(TC.0425.745-96), discorre-se a respeito de ambos utilizando categorias similares, destacando 

suas características específicas. 
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 Ambos os empreendimentos, além de tratarem da implantação de faixas exclusivas 

de ônibus à esquerda, contam com a implantação de estruturas viárias conforme descrito a 

seguir:  

 

• Empreendimento 1 – Corredor Radial Leste 1 

Foram as seguintes as ações de implementação previstas para o empreendimento 

em 2012: 

a. Implantação de alça de acesso do Terminal Parque Dom Pedro II ao Viaduto 

Antônio Nakashima (fig.24);  

b. Implantação de Túnel de ligação à Av. Alcântara Machado, com 

aproximadamente 780m de extensão (fig.24); 

c. Implantação de Viaduto próximo ao Metrô Penha (fig.25); 

d. Implantação de 5 paradas à esquerda com acesso em nível (fig.2); 

e. Implantação de 8 paradas à esquerda com travessia por passarelas acessadas 

por elevadores e escadas rolantes (fig.3); 

f. Adequação da estação do Metrô existente no subsolo da estação Pedro II para 

implantação da parada Estado. (figs.24 e 26); 

 

• Empreendimento 2 – Corredor Radial Leste 2 

 

a. Implantação de Viaduto sobre cruzamento com Av. Águia de Haia (fig.27) 

b. Implantação de 3 paradas à esquerda em nível (fig.02); 

c. Implantação de 3 paradas à esquerda com travessia por passarelas acessadas 

por elevadores e escadas rolantes (fig.3); 
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Figura 24 – Implantação de Alça de Acesso do Viaduto Antônio Nakashima, Túnel de Ligação Av. 
Alcântara Machado e Parada Estado. 

 
Fonte: SPTRANS, 2012a. 

 

 

 

 

Figura 25 – Implantação Viaduto Penha. 

 
Fonte: SPOBRAS, 2013. 
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Figura 26 – Imagem de antiga estação de metrô abandonada sob Estação de Metrô Pedro II. 

 
Fonte: SPTRANS, 2012a. 
 
Figura 27 – Implantação viaduto Águia de Haia. 

 
Fonte: SPOBRAS, 2013. 
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 Ao todo, segundo dados da SPObras (2015b), os empreendimentos Radial 1 e 2 

atenderiam diariamente a uma população de cerca de 600.000 passageiros, e contando com 

187 ônibus por hora. Para sua implantação seriam despendidos 655 milhões de reais e não 

haveria a necessidade da realização de reassentamento de famílias. Contudo, os recursos 

foram totalmente cancelados pelo Tribunal de Contas da União, em 27 de julho de 2016, 

começando então uma série de contratempos que atrasaram a realização das obras.  

 Quanto ao seu traçado e conceito de implantação com faixa exclusiva à esquerda, 

considera-se mais adequado, por garantir maior eficiência e continuidade no fluxo de veículos; 

no entanto, evidencia-se a importante dúvida a respeito da implantação do Túnel de ligação 

à Avenida Alcântara Machado, sendo necessário verificar se a implantação de uma estrutura 

complexa como esta seria a mais adequada, seja pela análise de sua funcionalidade, seja pela 

análise da relação de custo-benefício. 

 

Projeto básico da licitação – Sistema Viário proposto para a área do Parque Dom Pedro II. 

 Incluído no escopo das obras do Empreendimento 1 - Corredor Radial 1, o túnel a ser 

implantando serviria de ligação exclusiva para ônibus a partir do Viaduto Antônio Nakashima, 

no emboque com a Rua da Figueira, diretamente à Av. Alcântara Machado. O túnel, 

relativamente ao trajeto sentido bairro (partindo do terminal Parque Dom Pedro II) conferiria 

maior rapidez no acesso à Radial Leste, uma vez que não seria necessário seguir pela 

congestionada Avenida do Estado e acessar a alça do Viaduto Leste – Oeste para enfim seguir 

pela Avenida Alcântara Machado (fig. 28). 

 

  



91 
 
 

 

 

Figura 28 – Trajeto do Terminal Parque Dom Pedro até Avenida Alcântara Machado. 

 
Fonte: Intervenções do Autor. Base: GOOGLE, 2017. 

  

 Já os ônibus que trafegam na Radial Leste sentido centro e que necessitam acessar o 

Terminal Parque D. Pedro II devem seguir pela Rua da Figueira e realizar contorno pelo  

Viaduto Diário Popular para então chegarem ao Terminal, conforme figura a seguir: 

 

Figura 29 – Trajeto do Terminal Parque Dom Pedro até Avenida Alcântara Machado. 

 
Fonte: Intervenções do Autor. Base: GOOGLE, 2017. 
 

 Importante ressaltar que a partir da implantação da alça de acesso, o Viaduto Antônio 

Nakashima que atualmente apenas possui fluxo apenas em sentido centro, teria uma de suas 

faixas (mesmo que exclusiva para ônibus) com sentido bairro para possibilitar assim o acesso 

ao Túnel projetado. 
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 A partir das hipóteses expressas nas figuras 30, 31 e 32, vemos que a implantação do 

túnel e da alça de acesso permitiriam maior eficiência ao tráfego e interligação do corredor 

de ônibus com o Terminal, e vice-versa. 

 No entanto, se analisarmos o montante de 455 milhões de reais orçados para o 

Empreendimento 1 – Corredor Radial 1, estavam previstos para execução da alça de acesso o 

equivalente a 4,77% do valor total de contrato e para a implantação do túnel o equivalente a 

30,82%, que somados equivalem a quase 160 milhões de reais (SPOBRAS, 2012a), ou seja 

apenas para a solução de um trecho com menos de 1,5km se despenderia de um valor 

superior, por exemplo, ao orçado para execução dos 14km de obras do Empreendimento 3 – 

Corredor Leste Aricanduva (orçado em 126 milhões de reais), como será detalhado mais 

adiante.  

 Além disso, o sistema proposto demandaria manutenção contínua, além de custo 

com sistema de bombeamento e drenagem e ventilação forçada dentro do túnel, o que 

tornaria esta solução custosa quanto à manutenção. Dessa forma, cabe aqui questionar a 

efetiva funcionalidade do sistema proposto, verificando se haveriam alternativas eficientes à 

menores custos. 

 De acordo com alguns estudos realizados pelo Eng. Carlos Alberto de Oliveira, técnico 

da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET),9 a implantação do túnel, além de custosa seria 

ineficiente, pois pretendia ser implantada com apenas duas faixas exclusivas (uma em cada 

sentido).  Caso houvesse algum acidente ou falha de um veículo dentro do túnel, seria mais 

difícil a realização de ultrapassagens, o que congestionaria todo o sistema do corredor. 

 Posto isto, o mesmo técnico sugeriu, em depoimento prestado ao Autor, uma 

alternativa em nível, menos onerosa e mais eficiente, e que permite ainda a implantação de 

ciclovia, antes não prevista no projeto básico da licitação. 

 Indicamos, assim, que a implantação do túnel, nas condições previstas em licitação, 

apresentaria os seguintes problemas: 

 

• Estreitamento da Rua da Figueira no início da passagem inferior (emboque) do túnel; 

• Dificuldade na implantação de parada de ônibus no início da passagem inferior por: 

 

                                                           
9 Depoimento prestado ao Autor em 11 de outubro de 2017, conforme Anexo I. 
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▪ Necessidade de implantação de passarela de acesso às quadras lindeiras, 

incorrendo na necessidade de desapropriação de áreas para instalação de 

circulação vertical; 

▪ Dificuldade e maior trajeto para travessia por passarelas, incentivando 

travessia pela via, gerando acidentes. 

▪ Impossibilidade de implantação de ciclovia; 

▪ Por ter apenas uma faixa em cada sentido de tráfego, no caso de acidente 

dentro do túnel todo o tráfego seria comprometido; 

▪ Alto custo de implantação, haja vista que somente a construção do túnel fora 

contratada pelo valor inicial de 121.375.382,28 reais (Contrato SIURB, 

043/2013); 

▪ Elevado custo de manutenção e conservação de sistemas de drenagem e 

ventilação. 

 

 Considerando todos os pontos relacionados, a implantação de uma alternativa em 

sistema viário simples e em nível se revelou uma opção mais adequada, barata e rápida. Dessa 

forma, foi implementada a opção de alça de acesso ao viaduto Antônio Nakashima, contorno 

à estação de Metrô Pedro II pela Av. do Estado (sobre o terreno onde hoje se encontra o 

canteiro de obras do empreendimento), e posteriormente cruzando a Rua da Figueira, 

acessando a Avenida Alcântara Machado construída em nível, paralela à alça de acesso do 

viaduto Leste-Oeste. 
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Figura 30 – Proposta de ligação do Corredor Radial 1 ao Terminal Parque Dom Pedro II. 

 
Fonte: Do Autor. Base: GOOGLE, 2017. 
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Figura 31 – Croqui Proposta de Traçado Corredor Radial 1 – Trecho de início da Av. Alcântara Machado.  

 
Fonte: OLIVEIRA, 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Transcrição do croqui de Proposta de Traçado Corredor Radial 1 – Trecho de início da Av. Alcântara Machado. 

 
Fonte: Do Autor. Base: OLIVEIRA, 2016.
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Projeto básico da licitação – Sistema Construtivo do Túnel 

 Conforme já descrito anteriormente, a implantação do túnel corresponderia a um 

valor de 30,82% do contrato, com custo aproximado de 137,5 milhões de reais, e mesmo 

havendo essa considerável soma prevista para a execução do projeto, este apresentou falhas 

no processo licitatório, além de inconsistências conceituais que contribuíram como entraves 

para a liberação de recursos, e consequentemente, ao cancelamento dos recursos federais, 

conforme determinação do TCU em 27 de julho de 2016. Este considerou o sobrepreço uma 

restrição à competitividade da licitação, em vista das exigências de pré-qualificação relativas 

ao escopo da obra (AMORA, 2016). 

 Os projetos básicos que compunham o edital de concorrência, elaborados pela 

SPTRANS em 2012, apresentavam como metodologia construtiva do túnel sistema Cut and 

Cover (escavar, construir e aterrar), equivalente à VCA (vala à céu aberto), conforme fig. 33, 

sem se atentarem que este método interromperia o tráfego total da rua da Figueira, e 

parcialmente da Avenida. Alcântara Machado, criando ainda reflexos no cruzamento com a 

Av. do Estado. 

 

Figura 33 – Sistema construtivo Cut and Cover. 

 
Fonte: PEREIRA, 2014. 
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Figura 34 – Corredor Leste Radial 1 - Projeto Básico Geométrico - Planta. Fonte: SPTRANS, 2012p. 
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Figura 35 – Corredor Leste Radial 1 - Projeto Básico Implantação - Planta. Fonte: SPTRANS, 2012p. 
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 Ciente dessa impossibilidade, ao elaborar todo o processo para licitação, a SPObras 

alterou o orçamento para a mesma sem realizar prévia revisão de projeto, o que sinaliza um 

descompasso evidente entre projeto e processo de licitação, e a não valorização deste como 

meio essencial à coesão e coerência processuais. Considerando-se a implantação do maior 

trecho do túnel pela metodologia não destrutiva de construção de túneis NATM (New Austrian 

Tunneling Method), a ação deveria consistir na execução de escavações parciais precedidas 

por enfilagens, injeção de concreto, grampeamento e/ou cambotas metálicas. 

 

Figura 36 – Trecho em Túnel – planta geral e seções. 

 
Fonte: SPOBRAS, 2014. 
 

 Em virtude da ausência de projetos de execução do túnel com a metodologia 

adequada, a partir de projetos detalhados, foram percebidos vários problemas relativos à 

ausência de projetos básicos durante a etapa de Análise de Engenharia realizada pela CEF: 

 

[...] 4.1. Reiteramos a necessidade de complementação dos projetos básicos 
anteriormente apresentados, conforme segue: 
 ·         Levantamento planialtimétrico; 
·         Terraplenagem; 
·         Projeto do canteiro de obras. 
·         Fundações da alça de acesso do viaduto Nakashima; 
·         Projeto de pavimentação do túnel e seções transversais tipo; 
·         Projetos da estação Estado; 
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·         Projeto do trecho do túnel em NATM; 
·         Projeto estrutural. 
[...] 
4.3. Verificamos que não há compatibilidade entre os projetos básicos 
encaminhados em dezembro/13 e a memória de cálculo de quantitativos 
enviada em 08/12/2014, principalmente quanto à implantação, alteração 
das seções transversais do túnel e trechos em que havia previsão de 
execução de contenções. 
 
4.3.1. Solicitamos, portanto, a apresentação de projetos atualizados que 
permitam a verificação da compatibilidade entre as peças técnicas. (...) 
(GIGOV, 2015. s/p. Grifo nosso). 

 

 Vemos no trecho da manifestação técnica acima, que durante a análise de 

engenharia, a CEF solicita os projetos atualizados, os quais não existiam, e deveriam ser então 

realizados, mas sem contarem então com os recursos do repasse federal.

 Paralelamente às análises da CEF, o TCU iniciou processo de auditoria dos contratos 

que resultou finalmente em sua suspensão em 27 de julho de 2016, conforme apresenta 

notícia publicada na Folha de São Paulo: 

 

[...] Em decisão nesta quarta-feira (27), o órgão entendeu que houve 
restrição à competição na concorrência, vencida por R$439 milhões (valor de 
2013) pelas construtoras OAS e EIT Engenharia. Além disso, os orçamentos 
da obra estariam com sobrepreço (valores acima do mercado) e o projeto 
básico era falho (...). Além disso, o órgão de controle entendeu que os 
critérios de pré-qualificação adotados fizeram com que houvesse apenas 23 
empresas para disputar 15 corredores, o que fez a concorrência ficar limitada 
a 1,5 empresa por contrato na hora da licitação. (AMORA, 2016). 

 

Considerações sobre os Empreendimentos 1 e 2 – Corredor Leste Radial 1 e 2. 

 Considerando que os empreendimentos Radial Leste 1 e 2 apresentam 

complexidades técnicas, principalmente nas conexões com o sistema viário e estruturas pré-

existentes (como rios, córregos, linhas de metrô, estações, pontes, viadutos, etc.), 

presenciamos no projeto proposto um movimento de resposta às pré-existências, soluções 

igualmente complexas. Verificaram-se descompassos, tanto pela falta de capacidade técnica 

dos propositores em encontrar soluções simples e eficientes e/ou pela pressão dos setores 

públicos e privados na viabilização rápida de empreendimentos, devido à visibilidade que 
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grandes obras de infraestruturas trazem, e financeiro aos interessados na execução desses 

empreendimentos.  

 

Empreendimento 3 – Corredor Leste Aricanduva. 

 O Empreendimento 3 – Corredor Leste Aricanduva define-se por consistir em um 

trecho da Avenida Aricanduva partindo da Radial Leste até a ligação com a Av. Ragueb Chohfi, 

e constituiria a principal ligação viária para a região sudeste da cidade São Paulo, beneficiando 

uma população de 1,5 milhões de pessoas, com demanda de 400 mil passageiros/dia útil, 

conforme Termo de Referência – Implantação do Corredor Leste – Aricanduva (SPTRANS, 

2012c). 

 O Corredor Leste Aricanduva contaria com recursos do PAC-MOBILIDADE URBANA, e 

prazo de execução de 24 meses, no valor global de R$ 126 milhões. O projeto do Corredor 

licitado prevê uma faixa de circulação de ônibus exclusiva à direita da Avenida Aricanduva, 

sentido bairro e sentido centro, com pavimento rígido em toda a extensão, em ambos os 

sentidos (projeto básico licitado). Revisado para pista esquerda (após licitação), para 

aumentar a mobilidade dos ônibus, as paradas incluem faixas adicionais para ultrapassagem. 

O projeto prevê ligação com o empreendimento Leste Itaquera o qual conta com implantação 

de viadutos no cruzamento da Av. Itaquera com Av. Aricanduva, o que permitirá aos 

Corredores Itaquera e Corredor Aricanduva, maior fluidez neste trecho que hoje é um grande 

ponto de congestionamento. O desembarque estaria sempre à esquerda, totalmente 

segregado do trânsito, realizando-se cobrança da viagem na condição de embarque. Em 

ambos os casos, o traçado realizará integração com a Linha 15 do Metrô, Estação Penha (Linha 

3 Metrô) e Terminal de Ônibus São Mateus – Corredor ABD. 

 Além disso, o corredor Leste Aricanduva se conecta aos empreendimentos 1 – Radial 

Leste 1, e 4 – Leste Itaquera 1, conforme é possível verificar na figura abaixo: 
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Figura 37 – Mapa Esquemático - Corredores Zona Leste e Terminais. Fonte: Relatório Técnico do 
Projeto Executivo de Geometria do Corredor Leste Aricanduva. 

 

 
Fonte: SPOBRAS, 2013. 

 

 Em janeiro de 2013, o então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou que 

todos os projetos de corredores de ônibus que fossem realizados teriam também um projeto 

de ciclovia. (FOLHA DE SÃO PAULO, 2013)  

 Licenças ambientais foram emitidas em 2013 e 2015, expedidas pelo Departamento 

de Controle Ambiental, vinculado à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, 

emitidas à SP Obras (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2013b). O Relatório de Impacto Ambiental 

(2013) previa que o Corredor Aricanduva deveria atender a 60 exigências, entre elas: 

aprovação ou manifestação favorável do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE 

(órgão estadual); garantir que a frota dos ônibus fosse nova, seguindo rigorosamente as 

normas de emissão de poluentes. Além disso, deveria ser apresentada uma Manifestação do 

Grupo Executivo da PMSP para Melhoramentos Cicloviários – Pró-Ciclista, prevendo-se uma 

ciclovia na avenida em pavimento rígido, além de prover bicicletários. 
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 A Licença Ambiental de Operação estava atrelada à implantação do novo Terminal de 

Ônibus de São Mateus (Figura 38), e previa ainda a apresentação de um plano de 

compensação ambiental aplicado ao Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. As 

propostas do corredor deveriam ser acompanhadas de projeto paisagístico em implantação 

pelo Metrô, para o trecho da Ragueb Chohfi (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2013b) 

 

Figura 38 – Corredor Leste Aricanduva – extensão compreendida entre o Corredor Leste Radial 1 e o 
terminal São Mateus, cruzando o Corredor Leste Itaquera. 

 
Fonte: SPOBRAS, 2013. 

 

Projeto básico da licitação – pista direita 

 O projeto básico licitado e orçado em 126 milhões de reais consistia na implantação 

de faixas exclusivas de ônibus, à direita da Av. Aricanduva em ambos os sentidos (sentido 

bairro e sentido centro) além da implantação de 54 paradas de ônibus com abrigo padrão 

SPTRANS SP450, com dimensões de 2,50x4,00m, instaladas sobre a calçada, conforme se pode 

verificar na Figura 36 (SPTRANS, 2012c). 
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Figura 39 – Corredor Leste Aricanduva - Projeto Básico de Geometria. 

 
Fonte: SPTRANS, 2012p. 

 

 Cabe ressaltar um dos principais problemas de projeto verificados, já sinalizável na 

etapa após a contratação do empreendimento – a efetiva otimização e funcionalidade do 

sistema, ao levarmos em conta a intenção de se implantar um corredor exclusivo, conforme 

explicitado no Termo de Referência divulgado na etapa de licitação (SPTRANS, 2012c). 

 Castro, Carvalho e Almeida (2016), consideram que corredores exclusivos são aqueles 

que recebem circulação exclusiva de transportes coletivos, geralmente implantados na faixa 

esquerda da via, enquanto os corredores preferenciais seriam aqueles destinados à circulação 

do transporte público, mas que por serem geralmente implantados à faixa direita da via, 

podem sofrer interferência do tráfego de veículos particulares que pretendem realizar 

conversão à direita ou acessar os lotes lindeiros à via. 

 Essa característica do projeto licitado dificultaria a melhoria e rapidez do sistema de 

transporte público sobre pneus da região, por ainda serem necessárias conversões e acessos 

por meio do transpasse do corredor, como também dificultaria a transferência e mobilidade 
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dos passageiros até as paradas que servem o sistema no outro sentido, conforme figura 40, a 

seguir: 

 

Figura 40 – Projeto Básico de Geométrico do Corredor Leste Aricanduva. 

 
Fonte: SPTRANS, 2012q. 

 

 A imagem anterior apresenta trecho do projeto geométrico do corredor Avenida 

Aricanduva, na altura do nº 1.700, onde é possível verificar que o percurso de um passageiro 

que por ventura desembarque na Parada Zambeze (Av. Aricanduva, nº 1.684) e deseje tomar 

outro ônibus em sentido contrário, embarcando na Parada Benedita Coelho (Avenida 

Aricanduva, nº 1.661), terá que percorrer um trajeto de aproximadamente 300m, cruzando a 

via, conforme explicitado no diagrama abaixo:  
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Figura 41 – Diagrama de transferência de usuário no projeto básico licitado. 

 
Fonte: Do Autor.  

 

 

 Neste diagrama anterior, vê-se que um passageiro na situação hipotética 

mencionada, deverá percorrer a distância de aproximadamente 300m (medidas extraídas a 

partir do Software Google Earth), atravessando dois ramos da Rua Baquiá (bifurcação), uma  

via local da Avenida Aricanduva sentido bairro (3 faixas), a via central da Avenida Aricanduva 

sentido bairro (3 faixas) e via central da Avenida Aricanduva sentido centro, bem como 

atravessar o cruzamento da Avenida Aricanduva com Rua Benedita Coelho para chegar à 

Parada de Ônibus. 
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Figura 42 – Trajeto do pedestre entre as paradas Zambeze e Parada Benedita Coelho. 

 
Fonte: Do Autor. Base: GOOGLE, 2017. 

 

 O projeto licitado também não realizava nenhuma proposta de melhoria do tráfego 

comum, permitindo ainda conversões à esquerda (Fig.43), e sequer propunha a implantação 

de novos pontilhões para transpasse do Rio Aricanduva. 
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Figura 43 – Diagrama de conversão à Esquerda. 

 
Fonte: Do Autor. 
 

  Além disso, o Empreendimento em questão se conecta a dois outros 

empreendimentos do mesmo Programa (Radial 1 e Leste 1), os quais propõem implantação 

de corredor de faixa exclusiva à esquerda, o que comprometeria a funcionalidade e eficiência 

total do sistema, conforme apresentam as pranchas de projeto seguinte (SPTRANS, 2012):   
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Figura 44 – Corredor Leste Aricanduva - Projeto Básico Geométrico - Planta. Fonte: SPTrans, 2012q. 
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Figura 45 – Corredor Leste Aricanduva - Projeto Básico Geométrico - Planta. Fonte: SPTrans, 2012q.  
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 As análises das pranchas de projeto apresentadas são reproduzidas abaixo, na figura 

46. A intenção de apresentar as pranchas do projeto é evidenciar que este, foi omisso à 

compatibilização de traçado entre corredores ou ainda tratar com o cuidado o qual se deve, 

apresentando soluções inteligentes para o trânsito nestas transições. 

 A prancha DE-051.01/GE3/001 compreende trecho de confluência da Radial Leste 

(Av. Conde de Frontin), na altura do Viaduto Engenheiro Alberto Badra com a Av. Aricanduva, 

e mostra a transição da pista esquerda para a direita no início do Empreendimento 03, cuja 

transposição pista esquerda (Radial 1) para pista direita (Leste Aricanduva) pode ser verificada 

na imagem a seguir:  

 

Figura 46 – Transição entre Corredores Radial 1 e Leste Aricanduva. 

 
Fonte: Do Autor. Base: SPTRANS, 2012q. 

 

 Já a prancha seguinte (DE-051.01/GE3/011) apresenta o trecho de confluência da 

Avenida Aricanduva com a Avenida Itaquera, onde é possível verificar o cruzamento dos 

Empreendimentos 03 e 04. Neste trecho em destaque, o projeto básico do Empreendimento 

04 – Leste Itaquera 1 prevê a construção de dois (02) viadutos (ou Obras de Arte Especiais - 

OAEs) que elevam a pista central da Avenida Aricanduva, dando maior fluidez e segurança ao 

trânsito no complexo cruzamento com a Avenida Itaquera, conforme imagem abaixo: 
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Figura 47 – Encontro dos corredores Leste Aricanduva e Leste Itaquera – Localização das OAEs 
Aricanduva 1 e 2 (Corredor Leste Itaquera). 

 
Fonte: Do Autor a partir de SPTRANS, 2012q. Base: GOOGLE, 2017. 

 

 Mesmo assim, com várias críticas factíveis à funcionalidade, a licitação do 

empreendimento seguiu em frente por decisão da nova gestão do Município (2013 a 2017). O 

projeto deveria ser alterado pela empresa ou consórcio vencedor do certame, corrigindo o 

traçado da faixa exclusiva para a pista esquerda, incluindo ultrapassagem nos trechos de 

paradas, além de prever-se a implementação de ciclovia em todo o trecho, e ainda implantar 

novos pontilhões para transposição e cruzamento da Avenida, além de reorganizar o tráfego, 

substituindo retornos e conversões à esquerda por loopings10 de quadra (otimizando o 

tráfego). 

 Tal decisão acarretou em diversos problemas, principalmente ao demandar uma 

completa revisão do traçado, novos projetos e nova versão das planilhas do orçamento 

contratado, o que levou inclusive a questionamento da interveniente Gerência Executiva do 

Governo São Paulo/SP (GIGOV-SP) da Caixa Econômica Federal (CEF), por meio da 

                                                           
10 Originada da palavra inglesa Loop, a qual significa “laço”, “aro”, “anel”, “circuito” ou “sequência”, 
trata-se da realização de retorno, ou acesso à via transversal à qual se segue, através do contorno de 
uma ou demais quadras, evitando a semaforização em três fazes, ou ocupação total de uma faixa para 
atendimento seguro ao retorno, aumentando a eficiência e o fluxo da via principal de trânsito.  
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Manifestação Técnica de 30 de dezembro de 2014, mais especificamente no item referente à 

análise dos Projetos Técnicos: 

 

O projeto apresentado trata de corredor à direita desde a interligação com a 
Av. Radial Leste até a Av. Ragueb Chohfi, onde ambas terão corredor à 
esquerda. Considerando que eventual alteração de projeto (da direita para 
esquerda implicará em alterações significativas, devido ao canal do Rio 
Aricanduva, solicitamos manifestação da Prefeitura para a solução 
apresentada (GIGOV-SP, 2014, s/p). 

 

 Na oportunidade de emissão desta análise técnica, já se discutia a correção da 

implantação do empreendimento à pista esquerda central, contudo o órgão fiscalizador do 

contrato de repasse (Caixa Econômica Federal) evidenciou neste mesmo trecho, os impactos 

que tal alteração causaria e solicitou manifestação formal da Prefeitura, em vista de que seria 

necessário readequar todo o projeto para que então fosse submetido à análise técnica. 

  

Projeto básico revisado – pista esquerda central 

 A alteração pretendida, e já de conhecimento da interveniente, conforme 

mencionado no trecho da manifestação técnica de Análise de Engenharia transcrito 

anteriormente, implicou em diversas necessidades de revisão de estudos, documentos, 

contratos, etc. e desencadeou entraves burocráticos e técnicos como a necessidade de 

realização de aditivos contratuais e novas planilhas de contrato. 

 Sob a ótica de análise pretendida neste capítulo, a mudança de pista exclusivamente 

dedicada ao transporte coletivo, impactou em dois aspectos principais, a saber: Interferência 

no leito do Rio Aricanduva, e dificuldades de atendimento às recomendações para obtenção 

do Licenciamento Ambiental. As consequências dessa alteração projetual causariam mais 

danos do que benefícios, e sinalizam descompassos de projeto e processo significativos. 

 

Projeto Revisado – Pista Esquerda: Interferência na calha do Rio Aricanduva. 

 A bacia do Rio Aricanduva compreende uma área de drenagem de cerca de 100km², 

e uma extensão de aproximadamente 20km, com larguras variáveis entre 5 e 6 km. A estes 

números se agregam outros problemas, tais como uma forte tendência erosiva da bacia, o 
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significativo adensamento populacional em suas margens, o aterramento sofrido pelas 

várzeas que modificou a composição do solo, a canalização dos rios e aprofundamento de 

calhas, gerando inundações devido à velocidade do escoamento da água de chuva,  a falta de 

coleta e tratamento de esgoto ao longo de sua orla, e a ausência de planejamento no que 

tange à ocupação das margens e edificações (SVMA, 2004. p.17 e 18). Tais problemas 

contribuem para caracterizar a região como uma área de alta complexidade relativa à 

drenagem urbana, que faz com que qualquer interferência no leito do seu principal rio (Rio 

Aricanduva) agrave o quadro e comprometa inclusive a funcionalidade do sistema de 

circulação de ônibus e demais veículos sobre pneus. 

 O Rio Aricanduva se apresenta canalizado até o a altura da Rua Albano Laziale. Pouco 

antes deste trecho, a Avenida Aricanduva deixa de apresentar canteiro central, reduzindo a 

quantidade de pistas, na altura das Ruas Dorival Lourenço da Silva (pista Leste -  sentido bairro) 

e Mário da Cunha Canto (pista Oeste - sentido centro), conforme figura abaixo: 

 

Figura 48 –  Transição do Trecho da Av. Aricanduva com e sem pista central. 

 
Fonte: Do Autor a partir de SPTRANS, 2012q. Base: GOOGLE, 2017. 

 

 A partir da necessidade de se implantar paradas com faixas de ultrapassagem, além 

das ciclovias (antes não previstas no empreendimento) nas porções à margem do Rio deste 

trecho em diante, onde se implantariam as paradas de ônibus, haveria interferência no leito 
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do Rio Aricanduva de modo a permitir a construção da parada com faixa de ultrapassagem, 

conforme exemplifica a seção (e sua respectiva ampliação) abaixo:  

 

Figura 49 – Seção do Projeto Básico Revisado (seção) – Parada após Av. Itaquera. 

 
Fonte: SPOBRAS, 2015a. 

 

Figura 50 – Seção do Projeto Básico Revisado (ampliação) – Parada após Av. Itaquera. 

 
Fonte: SPOBRAS, 2015a. Editado pelo Autor. 

 

 Esta nova estrutura de aterro e contenção, entre outras alterações antes não 

previstas no projeto básico licitado, criou a necessidade de realização de aditivos de contratos 

que contemplassem a inclusão de novos serviços na planilha de contrato do Consórcio 

vencedor da licitação (CLD-SMG). 

 Ocorre que no intervalo entre a assinatura do contrato com a SPObras, execução dos 

projetos executivos e o início de execução da obra, a empresa Soemeg Terraplenagem 

Pavimentação e Construções Ltda., consorciada à empresa Consladel Construções Laços 

Detetores e Eletrônica Ltda. (Consórcio CLD-SMG) passou a apresentar pendências inscritas 

no Cadastro Informativo Municipal – CADIN (fig. 51), o que inviabilizaria a execução dos 

aditivos necessários à execução do novo projeto e a própria continuidade do empreendimento 

em vista da retenção do percentual de participação da Soemeg no Consórcio. 



116 
 
 

 

 

 

 

Figura 51 – Pendências inscritas no Cadastro Informativo Municipal – CADIN da empresa Soemeg 
Terraplenagem Pavimentação e Construções Ltda. 

 
 

 
Fonte: PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2017. 
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 Este impeditivo de continuidade das obras, mediante interveniências tais como 

apresentadas pela empresa, é sinalizado na Lei Municipal nº 14.094, de 6 de dezembro de 

2005, que dispõe em seu artigo 3º o seguinte: 

 

[...] Art. 3º A existência de registro no CADIN MUNICIPAL impede os órgãos e 
entidades da Administração Municipal de realizarem os seguintes atos, com 
relação às pessoas físicas e jurídicas a que se refere: 
I - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam o 
desembolso, a qualquer título, de recursos financeiros; 
II - repasses de valores de convênios ou pagamentos referentes a contratos; 
III - concessão de auxílios e subvenções; 
IV - concessão de incentivos fiscais e financeiros. [...] 
(SÃO PAULO, 2005. Grifo nosso). 

 

 Em se tratando do projeto, a nova proposta se mostrou muito mais adequada, não 

só por melhor se integrar aos demais empreendimentos do Programa, como por incluir a 

implantação de infraestrutura para mais um modal de transporte (implantação de ciclovia 

conforme exigência de Nº 66 e 67 da LAP N°04/SVMA.G/2013), otimizar o fluxo e velocidade 

do sistema de ônibus dada menor interferência de veículos particulares, e a implementação 

de passarelas metálicas sobre o Rio, que permitiriam uma melhor transposição da barreira do 

Rio e assim melhorar a transferência de passageiros entre sentidos. 

 Além disso, outras necessidades prementes para a região seriam consideradas e 

compatibilizados ao do traçado do corredor, como compatibilização à implantação dos 

Reservatórios R3, R6, R7 e R8; adequação do greide e alteamento das pontes Manilha e 

Itaquera; e integração com novo sistema viário a ser adequado na Av. Arquiteto Villanova 

Artigas. 

 Contudo, a relação exposta, estritamente atrelada à dimensão descompassada do 

processo, continua até hoje sem solução, uma vez que até o momento não foram equilibradas 

soluções tanto para o cancelamento do contrato e procedimento de uma nova licitação, nem 

pela dissolução das pendências fiscais por parte da empresa consorciada, nem ainda pela sua 

exclusão do consórcio e substituição por outra empresa em situação regular para com as 

exigências tanto de capacidade técnica (atestações técnicas), quanto fiscais (regulares com 

seus tributos). 
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Projeto Básico Revisado – Pista Direita: Licenciamento Ambiental. 

 A revisão do projeto básico impactou na necessidade de reapresentação e 

aprimoramento de estudos para obtenção da Licença Ambiental de Instalação (LAI), uma vez 

que a Resolução de nº 159 /CADES/2013, de 23 de dezembro de 2013, que resolve aprovar o 

Estudo de Impacto Ambiental dos terminais de Itaquera e Corredores de Ônibus da Região 

Zona Leste, considerava o traçado do corredor Aricanduva à direita, conforme segue: 

 

[...] 
III. DO OBJETO DO LICENCIAMENTO 
O projeto proposto no EIA/RIMA contempla, em sua totalidade, a construção 
do novo Terminal Itaquera e a implantação do Programa de Corredores de 
Ônibus da Zona Leste de São Paulo, constituindo 40,5 km de vias existentes, 
assim subdivididos: 
[...] 
Corredor Leste-Aricanduva – 14 km – Compreende o trecho a partir da 
confluência com a Radial Leste, segue pelo eixo da Av. Aricanduva, 
continuando pela Av. Ragueb Choffi até a Praça Felisberto Fernandes da 
Silva. Prevê faixa exclusiva à direita, passando para a esquerda quando 
acessar a Av. Ragueb Choffi. Prevê 57 paradas na Aricanduva, divididas entre 
os 2 sentidos e 8 paradas na Av. Ragueb Choffi (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 
2013b, p. 58. Grifo nosso).  

 

 O cumprimento das exigências contidas na LAP n° 04/SVMA.G/2013 auferiu à 

obtenção da Licença Ambiental de Instalação de Nº 13/DECONT-SVMA/2015, porém 

contendo ainda o total de 60 exigências, que em sua maioria se destinam exclusivamente ao 

corredor Aricanduva. 

 Como item primeiro desta lista temos: 

 

1. As obras e/ou intervenções necessárias para a construção das paradas de 
ônibus ao longo da Av. Aricanduva e que adentrarão no canal do córrego 
Aricanduva, somente poderão ser iniciadas após a Autorização/Manifestação 
favorável e/ou Outorga do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, 
conforme estabelece a Portaria DAEE n° 717/96, sendo que quaisquer obras, 
intervenções ou diretrizes, caso existam, em decorrência da Manifestação do 
DAEE, deverão ser atendidas e incorporadas ao projeto do Corredor 
(PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2015, p. 25). 

 

 Até o momento, em vista da paralisação do contrato dado o impasse processual 

apresentado no subcapítulo anterior, e sua consequente incompleta revisão dos projetos, não 
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foi dado prosseguimento às solicitações junto ao DAEE que consequentemente não se 

manifestou. 

 

Desapropriações. 

 Cabe aqui ressaltarmos que o novo projeto proposto incluiu desapropriações com o 

objetivo principal de permitir continuamente ao longo de toda a avenida o nº de faixas de 

tráfego normal (fig. 52); corrigir o alinhamento dos lotes ao longo da Av. Aricanduva, para 

alargamento e acessibilidade dos passeios (fig. 53); e realizar compensação ambiental (fig. 54).  

No total, os Projetos para Decreto de Utilidade Pública incluíam uma área total de 60.562,00 

m² de desapropriações, que corresponderia a aproximadamente 14 milhões de reais em 

desapropriações (SIURB, 2015). 

 

Figura 52 – Desapropriação de lotes lindeiros à Av. Aricanduva (polígonos demarcados nas quadras 
063, 064, 241 e 242) para continuidade do número de faixas de tráfego normal. 

 
Fonte: SIURB, 2015.  
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Figura 53 – Desapropriação dos lotes lindeiros à Av. Aricanduva (polígonos demarcados nas quadras 
195 e 245) para alargamento e adequação do passeio. 
 

 
Fonte: SIURB, 2015. 
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Figura 54 – Desapropriação dos lotes para compensação ambiental do Parque Linear da Av. Aricanduva 
(polígono demarcado na quadra 212). 

 
Fonte: SIURB, 2015.  

 



122 
 
 

 

 

 Tais desapropriações, mesmo que parciais, afetariam diretamente famílias, 

comerciantes, empresas e serviços da região que teriam suas propriedades “fatiadas” sem que 

houvesse qualquer consideração a respeito do impacto dessa dessas interferências  nos 

estudos realizados pela Prefeitura, pois como mostra a tabela a seguir, integrante dos projetos 

de Decreto de Utilidade Pública (DUP), o cadastramento dos imóveis e o cálculo de suas 

respectivas indenizações não levam em conta o uso, o número de residentes ou famílias, ou 

ainda a situação na qual ficariam os imóveis com suas porções ceifadas. 

 
Tabela 5 – Estudo estimativo de monitoramento de contribuintes – Corredor Aricanduva – Perímetro 
Proposto. 
 

 

Fonte: SIURB, 2015. 

 

SUB 

PREFEITURA
ZONA ENDEREÇO NÚMERO PROPRIETÁRIO CONTRIBUINTE 

ÁREA TOTAL 

DO 

TERRENO

ÁREA DO 

TERRENO

PERÍMETRO 

PROPOSTO

VALOR VENAL

(27/02/2015)

VALOR VENAL

ADOTADO 

PERÍMETRO 

PROPOSTO

BENFEITORIA        

(sim ou não)

INTERVENÇÃO 

APP(*) / favela / 

ambos

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N ANTONIO IACONTINO 055.357.0014-2 108,00 11,54 185.836,00 19.856,92 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N DOMENICO IACONTINO 055.357.0015-0 138,00 15,48 242.252,00 27.174,35 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N SEITI LUIS ANAGUSKO 055.357.0016-9 168,00 18,67 189.539,00 21.063,65 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N SEITI LUIS ANAGUSKO 055.357.0045-2 1705,00 126,53 2.630.585,00 195.218,72 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N KOHAN CHIBANA 055.357.0046-0 36,00 62,46 3.290.089,00 5.708.304,42 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N 5752RODEIO 30,45 #DIV/0! SIM FAVELA

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N 5752RODEIO 51,99 #DIV/0! SIM FAVELA

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N 5752RODEIO 22,40 #DIV/0! SIM FAVELA

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N 5752RODEIO 19,86 #DIV/0! SIM FAVELA

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N 5752RODEIO 22,90 #DIV/0! SIM FAVELA

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N RODOLFO JUNJI NAGAI 057.052.0082-1 5111,00 253,06 7.297.574,00 361.323,44 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N MAR CELESTIAL IND E COM ESQUADRIAS ALUMLTDA 057.063.0080-1 882,00 27,83 1.129.595,00 35.642,44 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA 1 MARCOS BARROS DOS SANTOS 057.063.0004-6 80,00 68,32 168.249,00 143.684,65 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N ALTIMAR DE MELO GOMES 057.064.0016-4 80,00 50,12 56.906,00 35.651,61 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N ALTIMAR DE MELO GOMES 057.064.0017-2 80,00 44,49 59.589,00 33.138,93 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N ALTIMAR DE MELO GOMES 057.064.0018-0 136,00 62,21 51.300,00 23.465,98 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N ALTIMAR DE MELO GOMES 057.064.0019-9 136,00 114,32 52.242,00 43.914,01 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA 915 MUNICIPIO DE SAO PAULO 057.241.0027-4 136,00 70,91 159.609,00 83.219,66 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA 1523 GILBERTO LOURENCO DA SILVA JUNIOR 057.241.0026-6 91,00 33,15 64.389,00 23.455,99 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA 1533 NILO MACHADO 057.241.0025-8 70,00 21,94 83.146,00 26.060,33 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N BANCO ALINACA SAO PAULO SA 057.241.0022-3 99,00 63,42 254.954,00 163.325,08 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N BCO ALIANCA DE SAO PAULO SA 057.242.0033-3 117,00 95,51 267.531,00 218.392,19 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N JOSE CORDEIRO SOBRINHO 057.242.0030-9 116,00 77,86 52.151,00 35.004,11 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N SEIKI SHINZAKI 057.226.0019-9 1386,00 4,67 583.615,00 1.966,44 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N FERNANDO GARAFFA 057.230.0075-6 2056,00 18,32 2.449.512,00 21.826,39 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA 2045 13,01 #DIV/0! NÃO

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA 2043 JOSE VIRGULINO SOBRINHO 057.193.0037-6 95,00 6,71 37.587,00 2.654,83 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA 2047 ROBERTO FREGNI 057.193.0056-2 208,00 10,59 380.351,00 19.364,99 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA 29 NELSOM CARDONA 057.195.0034-0 200,00 30,41 332.698,00 50.586,73 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N JVS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 057.195.0004-9 200,00 37,48 317.990,00 59.591,33 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N NELSON FARIA MAGANA 057.245.0002-7 842,00 13,96 1.060.791,00 17.587,46 NÃO

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N MILTON KYOTAKA TSURUTA 116.535.0112-9 1179,00 9,96 1.316.252,00 11.119,48 NÃO

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N CONSTANTINO MORENO SCALONE 116.535.0117-1 101,00 14,60 124.816,00 18.042,71 NÃO

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N SERGIO JORGE 116.536.0001-1 256,00 61,37 437.703,00 104.929,04 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N ANIZIO ALVES LUCAS 116.536.0036-4 235,00 72,29 172.943,00 53.200,21 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N JOAO ALBERTO CANTIZANI 116.537.0001-6 307,00 56,80 209.141,00 38.694,49 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N MILTON KYOTAKA TSURUTA 116.537.0194-2 3963,00 83,80 2.725.451,00 57.631,29 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA S/N 11649SEM CROQUI 5,58 0,00 SIM

ARICANDUVA LESTE R. ARICANDUVA 3420 ALBERTO FERREIRA ANTUNES 116.280.0039-1 627,00 69,57 591.026,00 65.578,44 NÃO

Subtotal Contribuintes Atingidos 38 20.944,00 1.874,54 26.975.412,00 #DIV/0! - -

38 20.944,00 1.874,54 26.975.412,00 #DIV/0!

Ass. Projetista Ass. Siurb

Projetista

ESTUDO ESTIMATIVO DE MONITORAMENTO DE CONTRIBUINTES

CORREDOR ARICANDUVA - PERÍMETRO PROPOSTO

Engº Julio Cesar Peres  Alves 

NDAP/ SIURB

TOTAL GERAL ESTIMADO

(*) APP de 30 m, a partir da borda da calha do leito regular - Lei nº 12.651  de 25/05/12 - Cap II, Seção I, Art 4º, inciso II, letra "b. (ou fonte utilizada)
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 Embora a revisão do projeto básico apresentasse melhor solução ao tráfego do 

transporte coletivo na Avenida Aricanduva, este ainda apresentava alguns problemas, como 

obrigar o pedestre a realizar a travessia de 5 a 6 faixas da Avenida Aricanduva desde a parada 

até as quadras, e ainda permitir o entrelaçamento entre pista local e central. Obrigava 

também os coletivos que não acessam o corredor desde seu início a atravessar todas as seis 

faixas de trânsito para adentrar o corredor exclusivo, reduzindo o total de áreas permeáveis e 

segurança do tráfego com a supressão de canteiros. Dividia-se ainda o tráfego da ciclovia entre 

sentido bairro e centro pelo rio, assim como o tráfego de veículos, além de intervir em áreas 

com interferência de infraestrutura de gás encanado e iluminação pública. 

 

Figura 55 – Diagrama de travessia do usuário desembarcado para acesso às quadras. 

 
Fonte: Do Autor. 
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Figura 56 – Diagrama de entrelaçamento das faixas de trânsito. 

 
Fonte: Do Autor.  
 

 

 

 

Figura 57 – Diagrama de acesso de ônibus à faixa exclusiva. 

 
Fonte: Do Autor.  
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Figura 58 – Projeto Revisado Corredor Leste Aricanduva - Canteiro suprimido. 

 
Fonte: SPOBRAS, 2015a. Editado pelo Autor.  
 

 

Figura 59 – Projeto Revisado Corredor Leste Aricanduva – Seção com indicação de ciclovia em sentido 
único em cada margem do rio Aricanduva. 

 
Fonte: SPOBRAS, 2014. Editado pelo Autor.  
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Figura 60 – Projeto Revisado Corredor Leste Aricanduva – Supressão de Canteiro Central onde passam 
interferências de redes de gás e iluminação pública. 

 
Fonte: SPOBRAS, 2014. Editado pelo autor. 
 
 
Figura 61 – Imagem do Canteiro Central da Av. Aricanduva altura da rua Rupiara, onde haverá a 
supressão do canteiro para implantação de faixa de tráfego. 

 
Fonte: GOOGLE, 2017. Editado pelo Autor. 
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 Destaca-se que mesmo apresentando esses problemas relacionados, parte do 

projeto revisado foi aprovado e pago pela SPObras, com repasses obtidos da OGU11, conforme 

Relatórios de Medição consultados (SPOBRAS, 2015 c/d/e/f/g; 2016). Porém as obras ainda se 

encontram paralisadas devido a não aprovação e liberação dos recursos para etapa de obra, 

conforme consulta realizada junto ao sistema da Caixa Econômica Federal: 

 

Figura 62 – Relatório de Operação Contratada – Empreendimento Corredor Aricanduva, Nº SIAFI 
677967. 

 
Fonte: CEF, 2017.  

  

                                                           
11 A partir da publicação dos Decretos nº 8.407, de 24 de fevereiro de 2015 e posterior alteração pelo 
Decreto nº  8.551, de 29 de outubro de 2015, o qual bloquearia o pagamento de todo o restante a 
pagar não processado desde que até a data de 31 de dezembro de 2015 não fosse executada qualquer 
despesa, a SPObras dividiu os empreendimentos em etapas de modo a aprovarem e executarem ao 
menos as despesas relativas ao pagamento dos projetos executivos, e assim garantirem o não bloqueio 
do total conveniado. 
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Uma possível implantação: pista esquerda local. 

 Conforme depoimento tomado ao Eng. Carlos Alberto de Oliveira (técnico da CET)12, 

foi mencionado por ele a sugestão de um novo traçado para o corredor Aricanduva, que 

corrigiria os problemas assinalados. O traçado sugerido seria aplicável no trecho que vai do 

início da Avenida Aricanduva até o cruzamento com Av. Itaquera, onde há subdivisão de faixas 

locais e centrais.  

 Esta proposição, além de estruturar o tráfego de maneira delimitada (pistas central 

e local, com menores entrelaçamentos) dariam maior fluidez à circulação de veículos 

particulares em contrapartida à supressão de uma faixa de rolagem destinada a este uso para 

implantação do corredor exclusivo. 

 A proposta consiste principalmente na implantação de faixa exclusiva de ônibus junto 

à pista esquerda da pista local, conforme seções e planta esquemáticas a seguir (fig. 63 e 64): 

 

Figura 63 –  Seções Típicas Propostas para o Corredor Aricanduva – trecho compreendido entre 
Viaduto Eng. Alberto Badra até Cruzamento com Av. Itaquera. 

 
Fonte: Do Autor.   

                                                           
12 O Autor tomou o depoimento do o Engº Carlos Alberto de Oliveira (técnico da CET) em 20 de 
setembro de 2017. 
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Figura 64 – Planta Típica Proposta para o Corredor Aricanduva – trecho compreendido entre Viaduto 
Eng. Alberto Badra até Cruzamento com Av. Itaquera. 

 
Fonte: Do Autor.  

 

 Esta seção típica, implantada nos dois sentidos da Av. Aricanduva se destaca pelos 

seguintes seguintes aspectos: 

 

a. Supressão de conversões à esquerda; 

b. Diminuição de pistas a serem atravessadas pelos ônibus que chegam ao corredor 

após seu início; 

c. Diminuição de faixas a serem atravessadas por pedestres no trajeto Parada – 

Quadras, o que reduz o risco de acidentes; 

d. Implantação de ciclovia com dois sentidos em ambos os lados da av. Aricanduva, 

evitando o tráfego de ciclistas na contramão até acessar à ciclovia a qual o sentido 

condiz com seu destino; 

e. Diminuição de intervenções em áreas com interferências, pois não seriam realizadas 

supressão de canteiros já existentes onde passam infraestruturas de gás e iluminação 

pública; 

f. Incremento de áreas permeáveis; 
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g. Criação de passeio contínuo com menor número de travessias de pedestres às vias 

de tráfego de veículos; 

h. Em vista da criação de passeios acessíveis nos canteiros entre pista local e central, 

seria desnecessária a desapropriação de parcelas dos imóveis que margeiam a 

avenida Aricanduva para adequação e acessibilidade do passeio. 

 

Considerações sobre o Empreendimento 3 – Corredor Leste Aricanduva. 

 A análise desenvolvida para o estudo de caso de um dos corredores do Programa de 

Mobilidade Leste (integrante do Programa de Mobilidade Urbana de São Paulo de 2012) 

buscou apresentar algumas das dificuldades enfrentadas pelo poder público municipal em 

produzir, avaliar e contratar projetos que apresentem interferências complexas no tecido 

urbano consolidado, além da dificuldade de dialogar com outras áreas de impacto 

relacionadas como infraestrutura e meio ambiente. 

 Destaca-se que as análises realizadas evidenciam ainda, a dificuldade de articulação 

da própria gestão municipal em relação às suas diversas secretarias, departamentos e 

empresas e que todas essas dificuldades infelizmente impactam na inviabilização, atraso ou 

paralisação de melhorias tão necessárias à cidade. 

 Tais descompassos no processo têm resultados na qualidade dos projetos 

executados, que não se articulam devidamente com as várias dimensões e situações 

preexistentes, não dialogam com as demais propostas a que se relacionam, não apresentam 

as melhores respostas frente aos problemas que pretendem resolver, ou ainda, não condizem 

com os melhores preceitos da técnica e da economia de meios, inviabilizando sua execução, 

ou apresentando baixos resultados, se executados.   

 As análises realizadas na macroescala do Programa (capítulo 3), somadas às análises 

pontuais realizadas dos empreendimentos 1, 2 e 3 evidenciam o afastamento do Programa do 

conceito de um Projeto complexo, devidamente consubstanciado, integrado e estruturado, e 

que leve em conta muito mais uma proposta de direcionamento do desenvolvimento da 

cidade do que apenas intervenções paliativas em eixos de circulação que apresentam um 

estado crítico de mobilidade. 

 Além disso, conforme aponta o quadro resumo de análises desses empreendimentos 

(tabela 6), as dimensões de Processo e Orçamento apresentam-se estritamente relacionadas 
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à condução do Projeto, reforçando que este tem papel fundamental na viabilização dos 

empreendimentos urbanos. 

  



132 
 
 

 

 

Tabela 6 – Quadro Resumo de análise dos empreendimentos 1, 2 e 3. 
 

  Processo Projeto Orçamento e Preço 

Radial Leste 1 e 2 

As deficiências do processo do empreendimento são 
consequentes principalmente das características do projeto 
básico do empreendimento. 
A proposta de implementação de um túnel como solução à 
intervenção e articulação no espaço urbano consolidado 
complexo e repleto de interferências, exigia para participação 
do certame licitatório, a pré-qualificação empresas 
tecnicamente capazes para sua execução e que 
comprovadamente já haviam executados estruturas 
semelhantes o que limitou o princípio da ampla concorrência 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

A proposta de implementação de um túnel de ligação partiu 
como uma resposta complexa a um tecido urbano igualmente 
complexo, sem levar em conta que haveriam opções mais 
simples e menos onerosas de intervenção no território.  

Assim como todos os empreendimentos, o sistema referencial 
de precificação utilizado de maneira predominante no 
orçamento foi o sistema tabela SIURB, em desacordo ao 
preconizado pelo Decreto nº 7.983, de 2013, o que levou ao 
entendimento de haver sobrepreço, por parte dos órgãos de 
fiscalização e controle. 

Leste Aricanduva 

Em vista da alteração da implantação do empreendimento 
para pista esquerda em substituição ao projeto licitado, 
implantado à pista direita, a necessidade de emprego de 
novos itens de serviço ao orçamento coloca em cheque o 
resultado da licitação, que poderia ser outro caso a proposta 
a ser executada fosse a mesma licitada. 

O projeto licitado para implementação à pista direita em nada 
contribuiria para a eficiência do sistema de transporte 
coletivo sobre pneus, uma vez que o projeto consistiria 
apenas numa substituição da estrutura do pavimento no eixo 
da Avenida Aricanduva, que teria o funcionamento de seu 
corredor assim como o de faixas exclusivas de ônibus. 
 
 
Além disso, o traçado à direita, não integraria com os demais 
empreendimentos do Programa, conferindo uma 
descontinuidade a todo o sistema pretendido. 
 
 
A posterior alteração de proposta de implantação do corredor 
para pista esquerda solucionaria alguns problemas verificados 
na proposta de implantação à direita (principalmente 
relativas à otimização do fluxo do sistema), porém alguns 
outros problemas como supressão de áreas permeáveis e 
canteiros centrais, intervenção em áreas com interferências 
em redes de gás e eletricidade, além de não diminuir a 
extensão das travessias de pedestres e não estruturar o 
sistema viário para os veículos contribuindo para maior 
fluidez no trânsito. 

Além do desacordo com o Decreto nº 7.983, de 2013, a 
alteração da implantação do empreendimento para pista 
esquerda (em substituição ao projeto licitado, implantado à 
pista direita) incorreu na necessidade de inclusão de diversos 
outros serviços antes não preconizados.  

Fonte: Do Autor.  
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4.3 ORÇAMENTO E PREÇO 

 Um dos principais assuntos de impacto do processo de Análise de Engenharia é a 

questão do Preço que por sua vez é objeto principal de discussão de um orçamento. Este foi 

desenvolvido para os empreendimentos do Programa de Mobilidade, com bases nas 

metodologias da Secretaria de Infraestrutura Urbana (SIURB) que destoam das preconizadas 

no Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece a adoção das referências do 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e do Sistema de 

Custos Rodoviários (SICRO) do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 

(DNIT). 

 Contudo, levando em consideração que os processos de licitação do Programa de 

Mobilidade Urbana são anteriores a data do decreto, embora não haja necessidade de 

atendimento do disposto em lei tendo em vista o princípio de irretroatividade das leis, o 

convênio firmado entre União e Municipalidade foi posterior à publicação da Lei (em 9 de 

dezembro de 2013), e, conforme estabelece o Art. 16: 

 

Art. 16.  Para a realização de transferências a Estados, Distrito Federal e 
Municípios, os órgãos e entidades da administração pública federal somente 
poderão celebrar convênios, contratos de repasse, termos de compromisso 
ou instrumentos congêneres que contenham cláusula que obrigue o 
beneficiário ao cumprimento das normas deste Decreto nas licitações que 
realizar para a contratação de obras ou serviços de engenharia com os 
recursos transferidos. (BRASIL, 2013, p.5) 

 

 Dessa forma, o cumprimento do disposto no Decreto se torna obrigatório, sendo 

necessário uma revisão de todo o orçamento, mas este já se encontrava em processo 

adiantado de licitação, tornando complicado retornar ao início do burocrático processo 

envolvido. Por essa razão, a Administração Municipal decidiu realizar pontualmente a 

verificação e correção do orçamento durante o processo de Análise de Engenharia.  

 Sabe-se que a automática substituição dos itens de serviço adotados para os 

empreendimentos (SIURB), para as referências preconizadas pela lei, mostrou-se inviável em 

vista de não terem sido considerados outros aspectos substanciais à precificação que 

permitiria esta postura, conforme vamos apresentar. 
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Diferenças Metodológicas Entre Sistemas Referenciais de Preço 

 Conforme já mencionado, o decreto Nº 7.983, de 8 de abril de 2013, determina em 

que sejam utilizadas as referências SINAPI para obras e serviços de engenharia exceto de 

infraestrutura de transporte e montagem industrial, enquanto utilize-se referência SICRO para 

obras e serviços de engenharia voltados à infraestrutura de transporte, exceto montagem 

industrial. 

 No caso do Programa de Mobilidade, muitos dos empreendimentos preveem não só 

intervenções no sistema viário, como também a construção de estações de transferência, 

edificações de apoio e paradas, que supõem assim a elaboração de um orçamento com 

referência mista. 

 

Sistema referencial SICRO (DNIT) 

 De toda a forma, em relação aos custos referência DNIT, devemos considerar os 

conceitos que esta metodologia integra. O SICRO, é o Sistema de Custos Rodoviários 

elaborado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e se destina ao 

referencial de preços para execução de Rodovias que além de serem elaborados numa escala 

Regional (por estados), utilizam equipamentos e coeficientes de produtividade para esta 

finalidade, e conforme o próprio Manual de Custos Rodoviários considera: 

 

É notório que os custos de obras em geral são muito sensíveis à sua 
localização geográfica, às condições naturais, sociais, econômicas e logísticas 
que aí são encontradas, bem como ao próprio plano de mobilização e 
instalação que o construtor tenha em mente. Este fato ganha especial relevo 
no caso das obras rodoviárias federais, pois estas se realizam nas mais 
diversas regiões do país e, conseqüentemente, vão defrontar com todo tipo 
de diferenciação locacional. É óbvio que uma mesma Tabela de Preços não 
pode ser adequada para a preparação de orçamentos que reflitam, com 
precisão, os custos a serem incorridos em todos os casos. Para tanto, seria 
necessário que o Sistema de Custos avançasse mais um passo e adentrasse a 
etapa de elaboração dos orçamentos, gerando, para isso, custos unitários 
específicos para cada obra. (BRASIL, 2003, p. 1) 

 

 Neste caso, numa obra dentro de um sítio urbano, como as do Programa estudado, 

onde existem diversas interferências físicas (redes de água, esgoto, energia elétrica, etc.) e 

situacionais (desvio de tráfego, trânsito, logística, etc.), a dificuldade de estabelecermos 
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relações entre os custos preconizados numa referência rodoviária e uma realidade urbana é 

ampliada. 

 Vejamos: ao executar uma duplicação de uma rodovia, por exemplo, geralmente 

tratamos de terrenos com pouca ou sem quaisquer interferências de infraestruturas, e que 

geralmente possui uma área de faixa de domínio livre ao longo da mesma que pode ser 

utilizada tanto para o deslocamento de máquinas e equipamentos como para estocagem e 

distribuição de materiais, o que permite o emprego de equipamentos mais pesados, de maior 

capacidade e maior agilidade no desenvolvimento das frentes de obra – uma realidade 

bastante diferente da presenciada numa área urbana. 

 No caso de uma obra de duplicação ou intervenção em vias urbanas, trazer a 

realidade rodoviária torna-se inviável por estas possuírem em grande parte de seu entorno 

um ambiente edificado consolidado além de ser inviável o bloqueio total da via para execução 

de empreendimentos com prazos entre 18 e 36 meses. Assim, de modo a diminuir os impactos 

no tráfego da cidade, as obras viárias em áreas urbanas contam com áreas de trabalho mais 

restritas, consequentemente utilizam equipamentos de menor porte, capacidade e 

produtividade; ocorrem maior tempo e dificuldade no transporte e distribuição de materiais 

e equipamentos nas frentes; e encontram um maior número de interferências como as de 

dessas redes de infraestruturas elétricas, hidráulicas e de dados.  

 

Sistema referencial SINAPI (CEF) 

 Por outro lado, ao utilizarmos referências SINAPI (também desenvolvida numa escala 

regional, como a referência SICRO), elaborada principalmente para a disponibilidade de 

índices e custos relativos ao desenvolvimento habitacional (IBGE), nos deparamos com a 

necessidade de nos debruçarmos à análise de composição de preços unitários (CPUs) que 

compõem os orçamentos.  Ao realizarmos análises nos principais serviços da curva A do 

orçamento de algumas das obras do Programa de Mobilidade (referência SIURB) em 

comparativo aos serviços correspondentes da tabela SINAPI, verificamos que este último 

geralmente possui diferentes unidades de medida e não contempla tanto emprego de 

equipamentos necessários à execução dos serviços voltados à infraestrutura de transporte, 

como contabilização de custos como frete de materiais, que levaria a necessidade de cálculo, 

previsão e inclusão desses preços no orçamento, conforme exemplos abaixo: 
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Tabela 7 – Exemplo de comparativo entre os serviços de SIURB e SINAPI para execução de Binder 
Denso. 

 

Fonte: Do autor, a partir das publicações on-line SIURB e SINAPI. 

 

 

Tabela 8 – Exemplo de comparativo entre os serviços de SIURB e SINAPI para execução de Fundação 
de Rachão 

 

Fonte: Do autor, a partir das publicações on-line SIURB e SINAPI.  

 

 Nestes exemplos, fica claro que a simples imposição da substituição dos serviços 

constantes nesses orçamentos, cuja referência metodológica realizada pela própria da 

Prefeitura do Município de São Paulo (Tabela SIURB), que considera as características 

específicas das obras realizadas na cidade, não se mostra adequado por referências regionais 

desenvolvidas pela DNIT e CEF, SINAPI e SICRO respectivamente. 

SIURB - INFRA (JULHO/2012) SINAPI (ABRIL/2013)

CÓDIGO NOME DO SERVIÇO UNID COEF. P.U. P. TOTAL CÓDIGO NOME DO SERVIÇO UNID COEF. P.U. P. TOTAL

05-25-02
BASE DE BINDER DENSO (SEM 

TRANSPORTE)
M3 353,47 72964

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, 

INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE

T 145,38 

2099 SERVENTE (SGSP) H 0,4566 11,55   5,27      5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO 

AUTO-PROP, POTÊNCIA 83 CV - 6,6T, 

IMPACTO DINÂMICO 18,5/11,5T - 

DEPRECIAÇÃO E JUROS

CHP 0,0125 91,54   1,14      

2225 RASTELEIRO (SGSP) H 0,1522 17,69   2,69      5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE 

CILINDRO LISO, 83 HP - 6,6T, IMPACTO 

DINÂMICO 18,5/11,5T - CHI.

CHI 0,0125 21,30   0,26      

36118 BINDER FECHADO TON 2,3800 132,89 316,27 5835

VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS 

POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 

450 T/H - CHP DIURNO

CHP 0,0125 235,32 2,94      

94014
CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- 

BASCULANTE C/CABINE.
H 0,0761 74,26   5,65      5837

VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS 

POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 

450 T/H - CHP DIURNO

CHI 0,0125 136,80 1,71      

94019
COMPRESSOR PORTÁTIL - 295 PCM ( COM 

DIESEL E OPERADOR )
H 0,0381 29,90   1,13      5871

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO 

VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 

T - CHP DIURNO

CHP 0,0125 133,37 1,66      

94049
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE 

UM CILINDRO 7 TON.
H 0,0761 74,53   5,67      5873

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO 

VARIÁVEL, POTÊNCIA 99HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 

T - CHP DIURNO

CHI 0,0125 48,78   0,60      

94275 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS -27 TON H 0,0761 107,87 8,20      72963
USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, 

PARA BINDER
T 1,0000 135,54 135,54 

94293
VIBROACABADORA  DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRA CAP. 300 TON/H
H 0,0761 112,92 8,59      6111 SERVENTE H 0,1000 9,72      0,97      

25961 RASTELEIRO H 0,0750 7,56      0,56      

OBS:

1. AS UNIDADES DOS SERVIÇOS SÃO DIFERENTES

2.  SIURB M³ (CONSUMO DE 2,43T DE CBUQ) SINAPI T (VALOR DE REF. DE PRODUÇÃO DE 0,4115226M³)

3. NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO IRRIGADEIRA  E COMPRESSOR PORTÁTIL NÃO EXISTENTE NA COMPOSIÇÃO SINAPI 

SIURB - INFRA (JULHO/2012) SINAPI (ABRIL/2013)

CÓDIGO NOME DO SERVIÇO UNID COEF. P.U. P. TOTAL CÓDIGO NOME DO SERVIÇO UNID COEF. P.U. P. TOTAL

05-20-00 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 114,54 73817/002
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR 

- RACHAO
M3 74,26   

2099 SERVENTE (SGSP) H 2,0000 11,55   23,10   

10546 PEDRA RACHÃO D= 10 A 15 CM M3 1,3000 66,55   86,51   

94015 PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 H 0,0159 118,20 1,87      

94061 TRATOR DE ESTEIRA - 9 TON. H 0,0278 110,21 3,06      6111 SERVENTE H 2,5000 9,72      24,30   

OBS:

1. SINAPI APRESENTA VALOR DO MATERIAL SEM FRETE

2. SINAPI NÃO CONSIDERA OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO

41,64   49,96   4730

PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ 

MURO 

ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC - 

POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM 

FRETE)

M3 1,2000
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 A não realização de comparativos, análises e considerações como estas podem levar, 

por exemplo, ao entendimento da existência de sobrepreço, o que pode, como no caso do 

Empreendimento 01 – Radial 1, à suspensão das obras além de estenderem demasiadamente 

o processo de análise, prejudicando o ciclo financeiro dessas obras. 

 

Processo de Aprimoramento do SINAPI 

 O Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-2, apresentou em seu 3º Balanço 

2015-2018, o monitoramento de 36 mil empreendimentos com o investimento somado de 

364,6 bilhões de reais, o que representa 35,1% dos R$ 1,04 trilhões estimados (BRASIL, 2016, 

p. 3), sendo boa parte destes investimentos desenvolvidos através de convênios entre União, 

Estados e Municípios. 

 Aos dados apresentados, a postura de revisão do SINAPI tornou-se urgente em vista 

da incapacidade de o sistema atual servir como referência, conforme explicitado por Luiz 

Antônio Messias, vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado de São 

Paulo: “Por exemplo, vou fazer uma alvenaria. Estão inclusos só mão de obra, argamassa e 

bloco? Está incluso transporte? Andaime? Nenhuma dessas composições atuais descreve isso 

com clareza. Precisamos partir de um Sinapi referencial com tudo isso muito bem explicado, 

com todas as técnicas de engenharia de custo" (FERREIRA, 2013). 

 Reveladas essas inconsistências e a enorme importância assumida pelos sistemas 

referenciais de preço que balizam a avaliação, produção e contratação das obras e serviços de 

engenharia financiados pela União, levou, conforme exposto por Carlos Eduardo Jorge, 

secretário executivo da Comissão de Obras Públicas da Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção, em entrevista à Revista Construção e Mercado, levou a CEF a revisar o SINAPI, 

objetivando torna-lo mais claro à caracterização de cada um dos serviços envolvidos, 

descrevendo de maneira completa seus conteúdos, insumos, unidades de medidas, forma de 

determinação dos coeficientes aplicados, tipologias das obras, tecnologia aplicada e 

procedimento executivo do serviço, assim como critérios aplicáveis para medição e 

pagamento dos serviços (FERREIRA, 2013). 

 Contudo, o processo de revisão do SINAPI ainda está em desenvolvimento, com 

previsão para conclusão da aferição de cinco mil composições de preços unitários no prazo de 

cinco anos, tendo iniciado em 2013. 



138 
 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Consideramos que a descentralização administrativa ocorrida no Brasil não foi 

acompanhada por um programa estruturante de organização e coordenação das ações de 

investimentos repasses aos municípios brasileiros para que estes promovessem programas e 

projetos urbanos e de infraestrutura, mesmo que ao longo dos anos, vários programas e 

políticas públicas de infraestrutura tenham sido implementados, estes sempre foram travados 

pela desarticulação política e burocrática ocasionada principalmente pela falta de diálogo 

entre os entes federativos, em um cenário de descompassos existentes em suas próprias 

estruturas.  

 O presente trabalho procurou revelar, a partir do estudo de caso do Programa de 

Mobilidade Urbana de São Paulo (2012-2017), desafios e descompassos verificados na 

conduta de projeto e implementação de programas de obras de infraestrutura de mobilidade, 

fundamentados por projetos urbanos dessa natureza. A implementação de projetos dessa 

importância se faz necessária nas médias e grandes cidades brasileiras diante de carências 

nesse setor, diante de um crescimento desestruturado  que torna os investimento em 

infraestrutura de transporte público necessários e urgentes, principalmente em uma cidade 

como São Paulo, que se mostra a cada dia mais dependente do modal do transporte 

automobilístico, prejudicando a qualidade de vida de seus cidadãos, e assistindo muitas vezes 

a uma evasão de recursos e oportunidades de incremento econômico, além de enfrentar  

prejuízos ambientais de difícil solução e reparação. 

 Por meio da pesquisa de documentos e projetos diversos do Programa de Mobilidade 

Urbana, o presente trabalho procurou identificar e analisar as dimensões do Processo, 

enquanto procedimento para realização dos Projetos, que por sua vez definiriam e 

subsidiariam as estratégias e as formas de intervenção no espaço físico, instrumentalizando 

seu Orçamento e Preço, que além de corresponderem à viabilidade do projeto como um todo, 

estruturariam e condicionariam a dotação e fluxo de recursos financeiros. Ou seja, para além 

de identificar uma origem simplista de onde começam os problemas de entraves e 

descompasso de meios e recursos, procurou-se entender a concepção e implementação de 

projetos e empreendimentos de mobilidade como parte de um ciclo, em que o projeto 

propriamente, suas propriedades e características, são parte da explicitação de tais 

dificuldades. Procurou-se ainda perceber quais os entraves na dinâmica entre as dimensões 



139 
 
 

 

 

assinaladas, impactam na fragilidade, interrupção e descontinuidade de empreendimentos 

urbanos que, tal qual projetos urbanos possuem amplo escopo de significado e abrangência.

 Vimos neste estudo que os projetos de empreendimentos dessa complexidade são 

tratados pelo poder público apenas como intervenções pontuais desarticuladas em si próprias 

e aos demais empreendimentos aos quais se relacionam, mostrando-se ausente uma visão 

completa tanto em abrangência quanto em objetiva funcionalidade para resolução de 

problemas de ampla complexidade capazes de induzir transformações no território. Vimos 

também que os processos para o estabelecimento de convênios de financiamento e a própria 

legislação por sua vezes, não conseguem abordar os critérios mínimos técnicos e de  qualidade 

funcional das intervenções propostas, sendo necessário haver uma mudança da consciência 

dos agentes da gestão pública municipal em abandonar as práticas estritamente focadas no 

cumprimento dos critérios mínimos regimentais e legais para viabilização de recursos e 

licitação de obras, e concentrarem esforços na produção de projetos objetivos, completos e 

adequados às diferentes complexidades e demandas das cidades. 

 Consideramos finalmente, que os descompassos e as fragilidades para a promoção 

dos projetos urbanos vão além de ciclos exclusivos de vontade política dos governantes e de 

seus interesses, demonstra que mesmo havendo interesses comuns entre essas diferentes 

escalas administrativas, isto não é por si só suficiente para viabilizar os investimentos 

pretendidos. A implementação dos projetos esbarra em entraves relacionados às relações 

entre as diversas dimensões apontadas, que em seu conjunto, estruturam a condução global 

dos projetos. A explicação para o atraso ou suspensão de obras e projetos supera o mero  

reflexo do funcionamento do complexo sistema administrativo brasileiro e da eventual falta 

ou desatualização de quadros técnicos atuantes nos órgãos municipais, mas envolve a 

proposição de projetos que não atendem a expectativas de qualidade da melhor maneira e 

intervenções descompassadas, pouco aprofundadas e estruturadas, tanto à melhor relação 

custo-benefício, mas principalmente, a ausência de uma cultura de aprimoramento e 

execução de projetos completos como principal ferramenta para a viabilidade de importantes 

intervenções estruturais no território das cidades.  
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ANEXO I 
 

Depoimento colhido do Eng. Carlos Alberto de Oliveira em 20 de setembro de 2017. 
 

A pedido do depoente, a conversa não foi gravada, contudo o texto transcrito abaixo 

considera as anotações realizadas a respeito dos Empreendimentos Radial Leste 1 e Leste 

Aricanduva. 

Ao ser questionado sobre quando havia tomado conhecimento dos empreendimentos 

do Programa de Mobilidade, o depoente não soube precisar a data, porém assinalou que os 

processos já estavam licitados em processo de execução dos projetos executivos. 

Ao ser questionado a respeito da funcionalidade dos projetos, o depoente afirmou que 

haviam uma série de fatores que não levaram em consideração, principalmente a respeito da 

eficiência do tráfego e aqueles relativos à segurança viária. No projeto do Corredor 

Aricanduva, por exemplo a previsão de implantação à direita em nada otimizaria o tráfego dos 

ônibus para a região e a circulação dos passageiros continuaria prejudicada no sistema em 

vista da difícil transferência entre paradas e sentidos do corredor. Já o empreendimento Radial 

Leste 1, a implantação do túnel era principal fator problemático do projeto, uma vez que a 

solução extremamente onerosa não seria eficiente tanto em vista da compatibilidade do 

greide das paradas quanto ao fato de serem construídas apenas 2 faixas que sob qualquer 

problema, ficaria congestionada. 

Neste caso ainda a implantação do túnel não permitia a construção e integração de 

ciclovia e ainda custaria aos cofres públicos elevados custos de manutenção e de operação de 

bombas de drenagem e sistema de ventilação. 

Além disso a opinião do entrevistado é de que a proposta utilização da passagem 

existente abaixo da estação e Metrô Pedro II é ilusória pois esta área de propriedade da 

Companhia do Metropolitano nunca seria cedida ou autorizada para utilização. 

Dadas as críticas realizadas principalmente a respeito desta implantação do túnel de 

ligação, o entrevistado realizou alguns estudos que inclusive foram apresentados à SPObras, 

relativos à uma possível alternativa mais eficiente e barata para a interligação do terminal 

Parque Dom Pedro com a Radial Leste, porém nenhuma conversa a respeito dessa alteração 

foi levada adiante, principalmente por conta dos processos de fiscalização que o 

empreendimento sofria pelo TCU e que tomou conta da atenção de todos os envolvidos. 
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Já em relação ao Empreendimento Leste Aricanduva, a proposta de implantação a 

direita foi assumidamente um erro pela prefeitura, que por sua vez propôs-se a revisar para 

implantação à pista esquerda mesmo com todos as questões ambientais e de drenagem 

envolvidas. 

Contudo, ao ver do entrevistado, o projeto revisado realizado pela SPObras ainda 

possuía alguns desvios importantes como: 

• Ciclista com mão única em cada lado da Avenida Aricanduva o que o obrigaria a realizar 

um contorno muito grande o qual não seria respeitado, aumentando o risco de acidentes; 

• As travessias seriam realizadas sem canteiros centrais, obrigando o pedestre a 

atravessar porções de 24m ininterruptos, o que também ampliaria o risco de acidentes; 

• Interferências de redes de Gás e Iluminação Pública; 

• Grande número de entrelaçamento (quando os veículos são obrigados ou permitidos 

à mudarem de faixa), aumentando o risco de acidentes; 

• Perdia-se o controle do tráfego, pois por toda a extensão, nos dois sentidos, a Avenida 

Aricanduva seria igualmente tratada (sem subdivisão de faixas “expressas” e “locais”); e 

• Remoção de todas as áreas permeáveis, a partir da supressão de grande parcela dos 

canteiros centrais, o que inclusive prejudicaria os níveis de segurança viária; 

Posto isso, o entrevistado sugeriu alterações importantes, implantando o corredor não à 

margem do córrego, no extremo esquerdo da pista, mas sim, criando uma faixa à esquerda no 

centro de cada sentido da avenida que resultaria em: 

• Redução das travessias de pedestres para 6,5 a 9 metros; 

• Desnecessária qualquer desapropriação; 

• Implantação de faixas de ciclovia com dois sentidos em cada sentido da avenida (2x2), 

evitando assim a obrigação de realizarem grandes contornos, diminuindo o número de 

acidentes; 

• Maior controle do tráfego, uma vez que o distribuiria ao longo da Avenida Aricanduva 

a partir do destino dos veículos. Aqueles que percorreriam toda a distância da Avenida, 

utilizariam a via “semi-expressa” enquanto àqueles que acessariam as imediações utilizariam 

as vias locais; 

• Removeria todas as conversões à esquerda obrigando que todos os retornos ou 

travessias fossem realizados por looping de quadra; 
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• Ampliaria a área permeável sem a ocupação da margem do Rio Aricanduva, e ainda 

com a implantação de canteiros centrais; 

• Criaria mais pontilhões para travessia da avenida; 

• Diminuiria o número de entrelaçamento realizado pelos ônibus. 

Concluindo a coleta do depoimento, o entrevistado muito interessado nas 

contribuições de suas propostas e nas possíveis contribuições deste trabalho cedeu cópias de 

seus croquis de estudos conforme foram apresentados neste trabalho, seja por transcrição, 

seja por reprodução de imagens. 

 


