
 

 

 

Desenvolvimento Urbano com o Corredor Metropolitano Arujá–Itaquaquecetuba 
Angelique de Oliveira¹; Katia Negrini¹; Mariana Ohira¹; Paulo R. L. da Rocha¹. 
 
¹ Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo EMTU/SP. Superintendência de Engenharia e Obras - 
Gerência de Desenvolvimento e Planejamento - Departamento de Planejamento Corporativo. Rua Quinze de Novembro, 
244 - 5º andar - Centro - 01013-000 - São Paulo/SP. katian@emtu.sp.gov.br. 
 
RESENHA 
Este trabalho trará um panorama da situação atual dos Municípios nos quais será implantado o Corredor 
Metropolitano Arujá-Itaquaquecetuba e as mudanças que devem ocorrer em virtude desta inserção. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Desenvolvimento, BRT, Urbanismo. 
 
INTRODUÇÃO 
A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo – EMTU/SP – é responsável pelo transporte 
metropolitano de passageiros em sistemas de baixas e médias capacidades nas Regiões Metropolitanas do 
Estado de São Paulo. 
Em 2010, a EMTU/SP concluiu a elaboração do Programa de Corredores Metropolitanos de Transporte 
Coletivo de Média Capacidade da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) – PCM. Trata-se de uma ação 
prioritária de planejamento do sistema de transporte coletivo metropolitano, visando ao estabelecimento de 
novos padrões de ordem física e operacional. 
 

 
Figura 1 – Macrorregião 
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A primeira etapa desse Programa consistiu na identificação de potenciais eixos metropolitanos de transporte 
coletivo. Foram identificadas inicialmente quatorze ligações principais, incluindo o Corredor ABD já em 
operação, sendo que alguns destes já se encontram em fase de implementação por parte da EMTU/SP. Entre 
os corredores prioritários está o BRT Arujá-Itaquaquecetuba, doravante denominado BRT-Perimetral Alto 
Tietê, com previsão de extensão até Ferraz de Vasconcelos, o qual está inserido nas regiões de concessão 
pertencentes às áreas 3 e 4 da EMTU/SP (Figura 1).  
 
DIAGNÓSTICO 
O Corredor BRT se faz presente principalmente nos munícipios de Arujá e Itaquaquecetuba, alcançando Poá 
e Ferraz de Vasconcelos, próximos ao limite de munícipio com São Paulo. Arujá possui uma barreira 
ocasionada pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116) na direção Leste-Oeste e pelas áreas de proteção de 
mananciais ao Norte. O município é composto principalmente por condomínios de classe média e alta, sendo 
considerado o mais rico da região do Alto Tietê. 
O começo do BRT, na zona Central de Arujá, é caracterizado por serviços e comércios qualificados com 
residências de padrão médio/alto, com destaque para a presença do Terminal Rodoviário. Já o trecho entre as 
rodovias, nos municípios de Arujá e Itaquaquecetuba, se caracteriza pela presença de ocupações industriais, 
condizente com a facilidade logística fornecida pela presença das rodovias. Neste trecho existe também a 
presença de residencial de renda média baixa. 
No seu trecho final, o BRT passa pela área central de Itaquaquecetuba com presença de residencial de baixo 
padrão, além de comércios e serviços. Este padrão se mantém durante a extensão do BRT até chegar à 
Estação Ferraz de Vasconcelos (Linha 11 – Coral da CPTM). Conforme mencionado acima, percebe-se que a 
região é cortada por grandes divisores como rodovias e linhas de trem. 
Itaquaquecetuba é caracterizada pelas barreiras paralelas impostas pela Linha 12 – Safira da CPTM e pela 
Rodovia Ayrton Senna da Silva (SP-070) e totalmente conurbada com o município de São Paulo, nas 
proximidades dos distritos de Jardim Helena e Itaim Paulista. A ferrovia assumiu um caráter estruturador, com 
a centralidade do município se desenvolvendo a partir da estação de trem. Grande parte dos domicílios é de 
baixo padrão e do tipo subnormal, apresentando características de cidade-dormitório. 
Neste contexto, promover novas opções de deslocamentos metropolitanos e de integração intermodal é 
fundamental para promover a racionalização do serviço de transporte público nas grandes cidades, 
principalmente onde há sistemas sobre trilhos. 
Cabe então aos sistemas sobre pneus, em face à sua maior flexibilidade e capilaridade, o papel de 
alimentadores, deixando ao modo ferroviário a função de transporte de massa de alta capacidade e espinha 
dorsal das redes de transporte. 
Esta ligação perimetral cria mais uma alternativa de transporte no sentido Norte-Sul na região leste da RMSP, 
melhorando tanto o acesso à rede de alta capacidade quanto provendo uma ligação de transporte coletivo 
rápida e direta entre os municípios de Arujá e Itaquaquecetuba. Assim, colabora com o desenvolvimento local 
e viabiliza a diminuição dos tempos e percursos das viagens na Região Metropolitana de São Paulo, 
incrementando a qualidade de vida na porção Leste da Macrometrópole Paulistana. 
 

 
Figura 2 – Traçado do BRT 
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A conexão com o futuro Corredor Leste (São Miguel-Mogi das Cruzes), por meio da Estação de Transferência 
Pró-Polos Monte Belo, em Itaquaquecetuba, deve ainda configurar-se numa alternativa de transporte coletivo 
entre os municípios de Arujá e Guarulhos, hoje, fortemente calcada no transporte individual. 
 
PROPOSIÇÕES 
Transporte e uso do solo são indissociáveis. Para que a construção de uma nova linha de transporte público 
resulte na expansão do desenvolvimento urbano é necessário criar, concomitantemente, novos espaços para 
habitação, empregos e lazer - gerando novas centralidades em áreas subutilizadas, princípio da cidade 
compacta – que, por sua vez, apoiam, facilitam e aumentam a demanda de utilização de transporte coletivo  e 
outros modos não motorizados. 
O projeto do BRT Metropolitano Perimetral Alto Tietê prevê o desenvolvimento urbano de modo orientado ao 
transporte público, ou seja, criando novos espaços públicos de comércio e serviços junto ao eixo projetado, 
requalificando o entorno. 
A proximidade com a várzea do Rio Tietê, que empresta seu nome ao BRT, determinou a linha do 
planejamento urbano ao longo do eixo projetado, com a vitalização das áreas centrais e de sua conexão com 
o rio. Como complementação e aperfeiçoamento da política do Estado na despoluição do Rio Tietê, o projeto 
do BRT prevê a requalificação de sua várzea através da criação de novos espaços públicos, de comércio e 
serviços. 
Em Itaquaquecetuba, para vencer o desnível de quase 17 metros que separa o centro da cidade da várzea e 
realizar essa reintegração do rio à cidade, projetou-se uma "Praça Mirante" que  se  desenvolve  em  
patamares  na encosta,  expandindo a Praça  Padre  João  Álvares  ao  centro  através  de  um boulevard. O 
projeto intercala jardins, escadas e planos inclinados, proporcionando maior conforto e acessibilidade 
universal. 
Esta  Praça descortina ampla visão de todo o vale, ampliando o espaço público e contribuindo para melhoria 
significativa das condições de segurança, convivência  e  lazer  neste  entorno  imediato,  além de  dar o 
primeiro passo para uma  integração ainda maior com a paisagem das margens do Rio Tietê. 
 

 
Figura 3 – Praça Mirante 

 
A fim de atingir elevados padrões de eficiência sem criar barreiras à circulação local, o projeto utilizou 
parâmetros comuns aos sistemas de Transporte Rápido por Ônibus (BRT), que tem se consagrado no 
planejamento de transportes como solução capaz de combinar o atendimento à demanda de transporte de 
massa com as diretrizes gerais de planejamento urbano, induzindo e apoiando o crescimento das cidades em 
conformidade com a disponibilidade de estrutura urbana e assim otimizando a utilização dos investimentos 
públicos. 
A inserção do BRT Metropolitano Perimetral Alto Tietê, contornando as áreas centrais destes municípios e, 
assim, desviando de regiões de urbanização mais densa e topografia mais acidentada, permitiu condições de 
implantação e de operação mais favoráveis sem deixar de atender os locais de maior concentração 
populacional. 
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Mais do que melhorar a conexão dessas áreas com as vias expressas que conduzem ao centro de São Paulo, 
partindo do novo Terminal Arujá, próximo ao centro desta cidade e seguindo até o Pró-Polos Monte Belo, 
situado em bairro do mesmo nome em Itaquaquecetuba, o BRT fortalece o transporte coletivo e organiza o 
transporte cicloviário ao longo de vias que alojam porção considerável dos empregos destes municípios. Além 
disso, os cuidados com o desenho urbano e com a arquitetura das estações de embarque e transferência 
devem colaborar para a requalificação do entorno, compondo uma paisagem mais harmônica tanto nas áreas 
mais urbanizadas e centrais quanto nos trechos de urbanização dispersa ao longo da estrada. Importante 
para a expansão do transporte coletivo, o BRT Perimetral Alto Tietê, vem contribuir para o desenvolvimento 
econômico dos municípios no leste da RMSP, aumentando a acessibilidade a uma região de urbanização 
ainda em fase de consolidação. 
O desenvolvimento do projeto geométrico e de arquitetura do BRT teve como diretrizes de implantação: 
• Faixa exclusiva à esquerda do tráfego geral; 
• Estações de embarque no canteiro central com plataformas duplas para ônibus articulado (51m); 
• Bilhetagem desembarcada e acesso em nível; 
• Distância média entre as Estações de Embarque de 600m; 
• Garantia de ultrapassagem nas Estações de Embarque; 
• Secção rodoviária em duas faixas de tráfego geral, em cada sentido; 
• Ciclovia bidirecional em um dos lados; 
• Calçadas de 3m de largura. 
Apoiado nestas diretrizes e partindo da premissa de que o BRT deve colaborar para a qualificação urbana das 
áreas onde se insere além de garantir conforto e segurança aos usuários, o projeto foi concebido buscando 
regular e organizar os fluxos de pedestres e ciclistas, minimizando os conflitos de tráfego com cruzamentos 
semaforizados e percursos bem sinalizados. 
O desenho de arquitetura das estações de embarque, de transferência e do Terminal Arujá também foi 
pensado de modo a oferecer acesso às pessoas com mobilidade reduzida e aproveitar, ou reaproveitar, ao 
máximo os recursos naturais, colaborando para minimizar o dispêndio de energia. 

 
Figura 4 – Perspectiva do BRT 

 
Tendo como ponto de partida o Programa de Corredores Metropolitanos (PCM) da EMTU/SP e considerando 
os planos e projetos previstos para os anos horizonte de 2014, 2020 e 2025, o estudo de demanda propôs a 
criação de 4 linhas troncais, que permitem racionalizar as principais linhas metropolitanas que atendem a área 
do entorno do empreendimento. 
Estima-se que, no cenário 2015, estas linhas atenderão cerca de 5 mil passageiros no horário de pico, 
superando 40 mil pessoas/dia, números que devem ultrapassar a 6 mil pessoas/dia e aproximar-se de 50 mil 
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pessoas/dia em 2025. A operação destes serviços exigirá, já em 2015, a movimentação de uma frota de 55 
veículos padron, que farão cerca de 450 viagens por dia. 
Os impactos da criação de um BRT trazem muitos benefícios aos bairros nos quais são inseridos, como já 
citados anteriormente, mas há diversos fatores urbanísticos que devem ser profundamente analisados ao 
longo das etapas de projeto, como no caso das desapropriações. Para a implantação do BRT será necessária 
a desapropriação de áreas lindeiras, provenientes de faixas necessárias para o alargamento das vias 
existentes que deverão comportar a inserção do novo viário ou das áreas de instalação dos pontos de parada 
e/ou estações de transferências.  
Nessas áreas, mapeadas nos desenhos do projeto funcional, ocorrem casos onde será necessária a 
desapropriação de parte do terreno sem, no entanto, inviabilizar o uso da propriedade remanescente. Porém, 
há situações onde será necessária a desapropriação de toda a propriedade. 
Neste item serão tratadas somente as áreas remanescentes provenientes da desapropriação da totalidade do 
lote, apresentando alternativas à utilização dessas áreas para a implantação de empreendimentos associados 
para a exploração comercial ou outros usos como serviços, parques, equipamentos urbanos, entre outros. 
Para a definição preliminar da destinação desses lotes, buscou-se cruzar as áreas remanescentes com 
informações do uso atual do solo, características das edificações no entorno, vocação do local e legislação de 
uso e ocupação do solo. Entretanto, por se tratar de projeto funcional, as áreas aqui delimitadas deverão ser 
refinadas no nível do projeto básico com levantamento cadastral atualizado. 
Outra questão a ser analisada posteriormente no projeto básico é a possibilidade de utilização das edificações 
dos imóveis objeto das desapropriações sem a demolição completa destes, ou seja, estudar a possiblidade de 
reutilização dos remanescentes das edificações através de reformas ou operações de renovação urbana. 
Há que se considerar que a desapropriação é um impacto significativo no meio socioeconômico e poderá 
haver interesse dos proprietários em permanecer no local, especialmente quando se tratar de imóveis com 
uso comercial ou ainda aqueles que utilizam de parte do imóvel para morar e parte para uso de pequeno 
comércio. 
 
RESULTADOS 
A reorganização dos serviços de ônibus, dada pela troncalização das linhas e somada às melhorias na 
infraestrutura urbana, ocasionadas pela implantação de faixa exclusiva, ciclovias e travessias seguras 
(semaforizadas ou em desnível), permitindo a segregação do tráfego e regulamentação dos fluxos de 
pedestres e ciclistas, viabilizam uma operação mais rápida e o aumento da frequência dos ônibus. O emprego 
de veículos de alta qualidade permite o aumento da velocidade operacional, conjunto de medidas que, 
juntamente com a implantação de Sistemas de Transporte Inteligentes, facilitam o monitoramento e ampliam a 
confiabilidade no sistema. 
A análise de viabilidade econômica desenvolvida para o BRT Metropolitano Perimetral Alto Tietê foi realizada 
segundo os preceitos propostos pelos organismos de fomento nacional (BNDES) e internacional (BID, BIRD, 
EximBanK), cujo objetivo é estimar os efeitos econômicos, benefícios mensuráveis e custos resultantes da 
implantação deste BRT sob a ótica dos benefícios socioambientais. 
A conversão de benefícios sociais em valores econômicos, comparando os números estimados sem e com a 
implantação do projeto, considera os benefícios que serão obtidos devido a: 
• Redução do tempo gasto pelos usuários em viagens no transporte público, totalizando 10 milhões de horas 
por ano; 
• Redução dos níveis de congestionamento das principais vias na área de abrangência; 
• Redução da poluição, devido à diminuição de emissões de CO2, na ordem de 2,6 milhões de toneladas 
anuais; 
• Redução dos números de acidentes nas principais vias; 
• Redução nos custos de produção dos serviços de transportes; 
• Redução nos custos de gestão da rede de transportes. 
 
CONCLUSÕES 
Os resultados apresentados estão em perfeita sintonia com as expansões previstas da malha metroviária (a 
cargo do Metrô/SP) e da malha ferroviária (a cargo da CPTM/SP), considerando o cenário de 
desenvolvimento preconizado pelo PITU – Plano Integrado de Transportes Urbanos do Estado de São Paulo. 
As previsões de demanda apresentadas têm como base os dados da Pesquisa de Origem e Destino de 2007, 
simulados pelo Programa EMME, software de modelagem de demanda de transporte, para os anos de 2014 
até 2025. Cabe ressaltar que durante a realização do projeto funcional, foram chamadas a contribuir as 
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Prefeituras Municipais de Arujá, Itaquaquecetuba, Poá e Ferraz de Vasconcelos, as quais contribuíram 
fortemente para a conclusão dos trabalhos. 
Por fim, ao incrementar a oferta de transporte coletivo e reduzir os tempos de viagem, a implantação do BRT 
Perimetral Alto Tietê produz ganhos ambientais e sociais melhorando a qualidade de vida dos habitantes da 
Região Metropolitana de São Paulo. 
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