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A infra-estrutura do Estado de São Paulo – rede de transportes, energia, telecomunicações, recursos hídricos,
meios informacionais, movimentação postal, distritos industriais –, apresentada neste capítulo, revela um quadro, embora

desigual, extremamente positivo.

São Paulo possui uma extensa rede rodoviária, e não há município paulista que não se encontre ligado a uma
rodovia pavimentada. Assim como as demais variáveis encontradas neste Atlas, nota-se uma concentração de equipamentos de
infra-estrutura (incluindo rodovias) na Região Metropolitana de São Paulo e em seu entorno imediato.

Tendo como centro a cidade de São Paulo, as principais rodovias que servem as regiões circunvizinhas foram

construídas nos anos 50 e 60 e duplicadas a partir da década de 70: Anhangüera (SP-330), que atravessa a Região de Campinas;
Dutra (BR-116), que passa pelo Vale do Paraíba em direção ao Rio de Janeiro; Raposo Tavares (SP-270), no sentido oeste, cruzando
a região de Sorocaba; Anchieta (SP-150), que liga a capital ao porto de Santos. Também merecem ser citadas, as rodovias SP-310

(Washington Luís, até São José do Rio Preto, e Feliciano Sales Cunha, até a divisa com Mato Grosso do Sul), que começa na
Anhangüera, em Limeira, e a Marechal Rondon (SP-300), que sai de Jundiaí, ambas em direção ao noroeste do Estado.

Nos anos 70 e 80, outras rodovias de grande porte foram construídas paralelamente àquelas já existentes. São
os casos do sistema Ayrton Senna/Carvalho Pinto (SP-070), paralelo à Via Dutra, da Imigrantes (SP-160), junto à Anchieta, e da

Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), que segue ao lado da Anhangüera.

Além dessas rodovias, que são radiais, existem importantes ligações transversais que as unem, como Campinas
e Vale do Paraíba, pela D. Pedro I (SP-065), e a SP-075, que liga Campinas à região de Sorocaba. A construção do Rodoanel, na

Região Metropolitana de São Paulo, reforça essa configuração espacial radioconcêntrica, facilitando a articulação entre as
diversas regiões que compõem o entorno metropolitano, sem a necessidade de enfrentar os problemas do trânsito da capital.

À medida que se caminha em direção ao oeste do Estado, predomina a configuração radial das rodovias, acom-
panhando os espigões; as ligações transversais, que interligam as maiores cidades do interior, escasseiam, proporcionalmente

ao volume de tráfego.

Destacam-se as rodovias SP-425 e SP-333 que ligam ao norte do Paraná, respectivamente, as Regiões de Franca
e Ribeirão Preto. Essas vias unem importantes centros regionais, como São José do Rio Preto e Presidente Prudente (SP-425) e
Marília e Assis (SP-333).
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As principais ligações rodoviárias interestaduais são feitas, a leste, pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em
direção ao Rio de Janeiro; a nordeste, pela Fernão Dias (BR-381), em direção a Belo Horizonte, passando pelo sul de Minas; ao
sul, pela Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em direção a Curitiba, única dessas três rodovias federais que ainda não está

totalmente duplicada. Existem ainda fortes ligações com o Triângulo Mineiro e os estados do Centro-Oeste, pelas rodovias
Anhangüera, SP-310, Castelo Branco, Marechal Rondon e Raposo Tavares.

São Paulo tem uma malha que concentra cinco dos principais corredores ferroviários do país: o primeiro liga a

região de Jundiaí ao porto de Santos e tem a maior intensidade de carga do Estado, integrando-se com o trecho operado pela
MRS Logística, proveniente do Vale do Paraíba; o segundo segue a linha da antiga Mogiana e se integra com a rede da Ferrovia
Centro Atlântica (FCA), alcançando o Triângulo Mineiro, e de lá até o Nordeste; o terceiro corredor integra a Ferroban (Ferrovias

Bandeirantes S/A) com a Ferrovia Norte-Brasil (Ferronorte), criando uma extensa linha que se dirige ao Mato Grosso e é respon-
sável pelo escoamento de grãos provenientes do cerrado; o quarto corredor, também basicamente graneleiro, é operado pela
Ferrovia Novoeste e liga São Paulo a Mato Grosso do Sul, passando por Marília e Bauru e se integrando, em Rubião Júnior, com

o quinto corredor, operado pela América Latina Logística (ALL), que vem da região sul do país.

No porto de Santos, principal destino da malha ferroviária paulista, a MRS opera à margem esquerda do porto,
e a Ferroban opera à margem direita, seguindo o ramal da antiga Sorocabana. Ainda nesse porto, existe uma linha pertencente
à Codesp, operada pela Portofer. Outra ferrovia localizada no Estado é a Estrada de Ferro Campos do Jordão, que liga

Pindamonhangaba àquela estância turística.

Encontra-se em fase de viabilização o Ferroanel, cujo projeto visa evitar o transporte ferroviário de carga que
passa pela Região Metropolitana de São Paulo, eliminando o conflito com o intenso tráfego de passageiros da Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos. A previsão é de construção de dois ramais: um ligando Campo Limpo Paulista, da linha

proveniente de Jundiaí, a Manoel Feio, que se integra com a linha que segue pelo Vale do Paraíba, e daí para Suzano; e outro
saindo do ramal Suzano-Rio Grande da Serra e unindo-se à linha da Ferroban, em Evangelista de Souza.  A viabilização desse
projeto permitirá melhor operação e maior rapidez no tráfego ferroviário em direção ao porto de Santos.

Quanto aos portos, ressalta-se a importância do de Santos, o maior da América Latina, e o de São Sebastião,

responsável pelo abastecimento de petróleo do Estado, através do oleoduto que sobe a Serra do Mar até São José dos Campos
(onde abastece a refinaria Henrique Lage), interligando-se com Paulínia e Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Note-se que as
exportações pelo porto de São Sebastião são de pequena monta, uma vez que a área de retroporto é exígua, o que pressupõe
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grandes investimentos para transformá-lo em corredor de exportação, além da deficiente ligação rodoviária com o planalto,
pela Rodovia dos Tamoios (SP-099), cuja duplicação apresenta problemas técnicos e ambientais. No entanto, essas dificuldades
estão sendo enfrentadas pelo governo estadual, que pretende aproveitar as condições físicas desse porto para incrementar as

exportações.

Os portos fluviais de Panorama e Presidente Epitácio, apesar do movimento reduzido, comparado aos portos
marítimos, ganham importância no deslocamento de cargas de grande volume e baixo valor agregado, a maior parte soja em

grão e derivados, dos Estados de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, e daí em conexão com a hidrovia Tietê-Paraná ou
com as redes rodoviária e ferroviária estadual.

O movimento dos portos paulistas (em termos de carga unitizada1 ) é o maior do país, sobretudo o de Santos,
que possui ligações rodoviária e ferroviária eficientes com a RMSP, e daí para todo o Estado e demais unidades da federação.

Santos é o porto de maior valor exportado e conteinerização do país, favorecendo a exportação de produtos industrializados,
que correspondem a 91% das vendas externas do Estado. São Sebastião, por sua vez, tem um volume expressivo de importa-
ções, dado o terminal da Petrobras em seu município.

O sistema aeroportuário de São Paulo conta com cinco aeroportos administrados pela Infraero (Congonhas,

Guarulhos, Campo de Marte, Viracopos e São José dos Campos) e 27 administrados pelo Departamento Aeroviário de São
Paulo (Daesp). Os aeroportos de Congonhas e Guarulhos (Aeroporto Internacional Franco Montoro) são os dois de maior
volume de passageiros do país, com vôos para todas as capitais dos Estados, a maior parte diretos. De Guarulhos saem os vôos

internacionais que ligam, sem escalas, São Paulo às principais capitais da América Latina, do Norte, Europa e Ásia.

No que se refere ao transporte de carga, além desses dois aeroportos, sobressai o de Viracopos, em Campinas;
também têm relativa importância os aeroportos regionais de Ribeirão Preto, Bauru, Marília e São José do Rio Preto. Vale
ressaltar que a Infraero está transformando os aeroportos de Viracopos e de São José dos Campos em aeroportos-indústrias,2 o

que fará com que o movimento tenda a aumentar.

1. Carga unitizada é aquela que, ao invés de ser transportada de forma desagregada, sofre algum tipo de agregação, como contêineres, pallets, ou slings.

2. Segundo Andrade, “aeroporto-indústria configura-se como uma inovação no transporte aéreo brasileiro, com a finalidade de diminuir a ociosidade dos aeroportos e beneficiar empresas exportado-
ras por meio da redução dos seus tributos e agilidade no desembaraço das mercadorias importadas e exportadas, além de incentivar outras empresas a se tornarem exportadoras”. Nessa modalidade,
empresas são instaladas em espaços contíguos aos aeroportos, onde beneficiam-se de mecanismos fiscais diferenciados, com vistas à exportação.

ANDRADE, Fernando A. R. Aeroporto-Indústria: desenvolvimento regional. 2004. 94 f. Monografia (Especialização – MBA em Gerência Empresarial) – Departamento de Economia, Ciências Contábeis
e Administração – ECA, Universidade de Taubaté, Taubaté.
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O Estado possui a maior frota de veículos do país, segundo os dados do Denatran, concentrada especialmente
na capital e, em escala menor, nos municípios que estão no entorno de sua área metropolitana. Em 195 municípios, a média de
habitantes por veículo é inferior a 3,43; em número bem menor (60 municípios), essa média é superior a 6,90 hab./veículo. A

participação dos automóveis nessa frota é predominante, sendo superior a 2/3 em 146 municípios, principalmente na Região
Metropolitana e em seu entorno, com destaque para os vetores Anhangüera/Bandeirantes e Ayrton Senna/Dutra.

A infra-estrutura de energia em São Paulo é sofisticada e diversificada. Contando com bons recursos hídricos, o

Estado apresenta 15 usinas hidrelétricas com capacidade maior que 100 MW, com destaque para os 3.440 MW instalados em
Ilha Solteira, no extremo oeste do Estado. Além disso, cerca de 50 usinas com capacidade instalada de menos de 100 MW
completam a geração de energia através de hidrelétricas. Ainda assim, São Paulo é o maior consumidor da energia elétrica

gerada em Itaipu, no Paraná.

Outra fonte energética que vem ganhando terreno no Estado é a de gás natural que, vindo da Bolívia, penetra
em São Paulo pela sua região oeste, atravessa a região central, passa por Campinas, com derivação para o sul do país, via
sudoeste do Estado, e junta-se ao gasoduto que vem da Bacia de Campos, no Vale do Paraíba, e ao gás que vem da Bacia de

Santos. O complexo, que já tem 19 citygates construídas, e mais cinco em projeto, favorece a instalação de usinas termoelétricas:
as três em operação no Estado localizam-se junto aos gasodutos Brasil-Bolívia e da Bacia de Santos.

Deve-se lembrar que as reservas da Bacia de Santos, hoje com produção incipiente diante das necessidades cada
vez mais prementes, estão ainda por serem devidamente exploradas. A Petrobras já anunciou pesados investimentos nesse

sentido, o que fará com que a oferta desse tipo de energia seja ampliada nos próximos anos.

Cerca de 85% da água produzida para consumo da quase totalidade da população urbana do Estado de São
Paulo (99,3% de cobertura, segundo o IBGE) provém de mananciais superficiais. A captação de água subterrânea para abaste-
cimento público predomina no oeste do Estado, beneficiando-se da farta disponibilidade de água de excelente qualidade

proporcionada pelos aqüíferos Bauru e Guarani, importantes reservas estratégicas de água subterrânea. São 474 municípios
que captam total ou parcialmente águas subterrâneas.

A captação superficial predomina no leste, onde encontram-se aqüíferos de baixa produtividade.  Na Região
Metropolitana de São Paulo, por exemplo, sistemas integrados como o Cantareira, Guarapiranga, Rio Grande e outros, opera-

dos pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, produzem cerca de 65 mil litros de água potável por
segundo. São mananciais sujeitos a variados agentes poluidores, mormente aqueles derivados da ocupação humana, com
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destaque para loteamentos irregulares nas regiões dos reservatórios Guarapiranga e Billings. No Estado, 331 municípios captam
total ou parcialmente águas superficiais.

Não é a região com a maior atividade econômica do Estado que apresenta a maior quantidade de distritos

industriais. Ao contrário, a oferta de lotes à atividade industrial concentra-se nas regiões oeste e noroeste, onde essa atividade
é menos desenvolvida. Na região de Campinas, com forte atividade industrial, existe uma boa quantidade de distritos indus-
triais, com razoável taxa de ocupação. A distribuição dos lotes destinados a essa atividade mostra que a existência desse tipo de

infra-estrutura não é determinante para a implantação da atividade, ainda que, com exceção da rede de fibra ótica, os distritos
industriais existentes disponham de boas condições infra-estruturais (abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia
elétrica e telefonia).

No que se refere à telefonia fixa, nota-se uma concentração de aparelhos na Região Metropolitana de São Paulo

e em seu entorno: 160 municípios apresentam densidade de 27 a 83 acessos fixos a cada 100 habitantes, formando a maior
rede de telefonia fixa do Estado. No mapa que mostra o número de acessos fixos, essa concentração é ainda mais flagrante,
demonstrando o grau de atividade econômica da região, que inclui a RMSP e as regiões que conformam o seu entorno imediato

(Campinas, São José dos Campos, Baixada Santista e Sorocaba).

Isso é ainda mais visível no mapa de meios informacionais – Internet, mas ainda com maior concentração na
Região Metropolitana de São Paulo, em especial na capital. É aí que existe o maior número de domínios (.com e .org) e também
a maior densidade de domínios por mil habitantes, cuja maior concentração (mais de 0,74 domínio por mil habitantes) ocorre

em apenas nove municípios, quase todos no eixo São Paulo–Campinas. Da mesma forma, a movimentação postal é mais
concentrada nas proximidades da capital do Estado e na região de Campinas, onde se encontra o maior número das caixas
postais, das agências dos correios e das postagens de objetos simples.

Os dados do Guia Cultural do Estado de São Paulo (da Fundação Seade) mostram uma distribuição desigual da

infra-estrutura de órgãos de imprensa e meios de comunicação: a maioria concentra-se nas redondezas da capital e nos maiores
centros urbanos, onde moram mais de três quartos da população do Estado. Apenas 27 municípios dispõem de jornais e
revistas, contra 352 que possuem apenas jornais. Essa mesma concentração ocorre quanto à distribuição das emissoras de rádio

e televisão.


