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6.4.7)

Sistema Viário, Trânsito e Circulação

6.4.7.1)

Caracterização Sistema Viário AII

Para a compreensão da estruturação do sistema viário na AII é preciso analisar o processo de
planejamento do município de São Paulo, principalmente no período a partir de 1930, quando
Francisco Prestes Maia, elabora o Plano de Avenidas, cujo tema central consistia na
remodelação e extensão do sistema viário, baseado na “concepção de cidade implícita no
projeto de sistema radial perimetral, na preferência por um sistema de transportes em superfície
e na proposta de expansão do centro histórico”. (LEME, 1999).
Cabe destacar que, o Plano de Avenidas traz uma inovação ao processo de planejamento na
cidade de São Paulo, a execução de obras viárias que como consequência provocam alterações
na estrutura urbana da cidade e principalmente consolidam o padrão periférico de expansão.
(LEME, 1999). E ainda incentivam os deslocamentos para o padrão de transportes sobre pneus.

Figura 6.4.7.1-1: Plano de Avenidas Prestes Maia, 1935.

Posteriormente, a partir do final da década de 50, como consequência de dois fatores, a
acelerada expansão urbana e populacional e a implantação da indústria automobilística no país,
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os problemas com a gestão do sistema viário na cidade e o trânsito de veículos tanto coletivos
como individuais.
O processo de urbanização e industrialização provoca o aumento do consumo ao mesmo tempo
em que amplia a quantidade de veículos de transportes de carga circulando pelo sistema viário
do município e disputando o espaço com os ônibus e carros.
Com o crescimento e desenvolvimento da cidade, a frota de veículos vem constantemente
sendo ampliada e atualmente, na Área de Influência Indireta – AII, composta pelo município de
São Paulo abriga 25% da frota nacional de veículos e ainda é responsável por 80% das viagens
realizadas em toda a Região Metropolitana de São Paulo.
Avaliando as viagens por modo dentro do município de São Paulo destaca-se o aumento das
viagens por bicicleta, tendência que deverá ser mantida com a ampliação da extensão das
ciclovias dentro do município. Destaca-se ainda no município de São Paulo, o aumento das
viagens por moto, a qual em 2007 atingiu cerca de 400.000, conforme tabela 6.4.7.1-1.
Tabela - 6.4.7.1-1
Viagens Diárias por modo principal no Município de São Paulo
Modo Principal

1987

1997

2002

2007

Ônibus

4.969.876

4.629.924

4.285.724

5.728.566

Ônibus
Fretado

248.033

162.121

154.529

167.377

Escolar

232.622

244.475

471.616

760.627

5.699.106

6.132.516

7.533.023

6.587.779

100.680

90.569

108.149

78.357

17.905

142.550

494.835

-

Metrô

1.339.865

1.532.972

1.601.264

1.944.172

Trem

470.065

321.771

343.797

435.271

Moto

121.896

99.289

238.850

393.645

45.167

54.370

130.431

147.107

6.663.998

6.158.283

8.051.719

7.244.307

115.251

45.710

30.036

32.462

20.024.462

19.614.550

23.443.972

23.519.669

Automóveis
Táxi
Lotação/Perua

Bicicleta
A pé
Outros
Total

Fonte: Pesquisas OD 1987, OD 1997, Aferição OD 2002, OD 2007
Fonte: Cia. do Metropolitano de São Paulo – Metrô / Pesquisa OD 2007

A partir da transferência do modo principal de deslocamento no Brasil do modo ferroviário para o
rodoviário ocorre o incremento da frota de veículos no país, processo que se mantém até os dias
atuais, como pode ser observado na Tabela 6.4.7.1-2 / Evolução da Frota e Veículos no
município de São Paulo. Destaca-se o aumento da frota de motocicleta com variações entre
15,7% e 32,1%, respectivamente no período entre 2006/2007 e 2005/2007, a tendência é esta
frota manter-se nesta curva ascendente, pois vem se tornando uma alternativa de locomoção
mais rápida que os automóveis, tanto para transporte individual como para serviços de entregas
rápidas.
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Tabela - 6.4.7.1-2
Evolução da Frota e Veículos no município de São Paulo.
TIPO

Variação (%)

2005

2006

2007

2006/2007

2005/2007

Automóvel

4.085.729

4.264.015

4.481.172

5,1%

9,7%

Utilitário

516.573

544.533

579.094

6,3%

12,1%

Motocicleta

490.754

560.098

648.190

15,7%

32,1%

Ônibus

60.322

62.003

65.042

4,9%

7,8%

Caminhão

131.308

134.514

138.615

3,0%

5,6%

Outros

47.896

48.921

50.399

3,0%

5,2%

Total

5.332.582

5.614.084

5.962.512

6,2%

11,8%

Fonte: DENATRAN, 2009.

A partir de 1991 foram realizados estudos da Companhia de Engenharia e Tráfego – CET do
Município de São Paulo, com o objetivo de explicar a lógica do sistema viário de circulação da
cidade baseado em “características permanentes que pudessem orientar na expansão do
sistema viário e na formulação de uma política de ocupação do solo.” Para se alcançar este
objetivo este estudo manteve como meta resgatar “a característica básica das vias, o papel que
elas exercem na malha viária e adotou-se como critério determinante das classes hierárquicas a
função da via e seus atributos”. (CET, 1991).
A partir da elaboração deste estudo é possível identificar no município de São Paulo quatro
conjuntos de vias para a classificação do sistema viário, as quais são: rede viária estrutural, rede
viária coletora, rede viária local e rede viária básica. A seguir estão descritos os conceitos para
cada uma destas categorias:
 Rede Viária Estrutural: tem como principal função as ligações viárias, a articulação entre
as regiões extremas da cidade de modo que se caracterizam pela continuidade do
traçado do sistema viário ou extensão. Portanto é o sistema viário estruturador da
circulação da cidade e responsável pelos deslocamentos inter-regionais e setoriais,
como por exemplo, a articulação entre os municípios e rodovias e, portanto
caracterizam-se por um intenso fluxo, grande extensão e tráfego predominantemente de
passagem.
 Rede Viária Coletora: vias cuja função baseia-se na distribuição do fluxo de veículos
entre as vias da rede viária estrutural e rede viária local e ainda realizar o apoio a
circulação das vias da rede estrutural. São vias que apresentam um menor fluxo de
veículos, menor extensão e a mescla de tráfego local e de passagem.
 Rede Viária Local: vias com função restrita de atender aos deslocamentos estritamente
locais de forma que se caracterizam por apresentar baixo fluxo de veículos, baixa
velocidade e alta acessibilidade aos lotes lindeiros a via.
 Rede Viária Básica: compreende todas as vias do município as quais são responsáveis
pelo suporte aos deslocamentos do transporte coletivo, individual e de cargas, sendo,
portanto a base do sistema de circulação.
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Quadro - 6.4.7.1-1
Quadro Resumo Características Gerais das Redes Viárias e das Classes de Vias.
Categoria das Redes

Função das
Redes
Forma a
principal
estrutura viária
da cidade

Rede
Viária
Estrutural

Rede
Viária
Básica
Rede
Viária
Coletora

Rede
Viária
Local
Vias de
pedestres

Permite
articulação e
deslocamentos
entre as regiões
extremas
Constitui os
principais
acessos a
outros
municípios e
rodovias
Apóia a
circulação das
vias da rede
estrutural
Distribui os
fluxos
veiculares entre
as vias das
redes estrutural
e Local
Atende a
deslocamentos
estritamente
localizados
Exclusiva ao
uso de
pedestres

Classe de
Vias

Estrutural
I

Características
Operacionais
Controle de
Acesso
Fluxo
Ininterrupto

Características Físicas
N° de
N° de
Separação
Pistas
Faixas
Pistas
2 ou
mais

2 ou
mais por
sentido

Sim

Estrutural
II

Fluxo
Interrompido

2 ou
mais

2 ou
mais por
sentido

Sim

Estrutural
III

Fluxo
Interrompido

1

2 ou
mais

Não

Estrutural
IV

Fluxo
Interrompido

1

1

Não

Coletora
I

Fluxo
Interrompido

1 ou
mais

2 ou
mais

Não

Coletora
II

Fluxo
Interrompido

1

1

Não

1
Local

Fluxo
Interrompido

1 ou
mais

Eventualmente

-

-

-

Vias de
pedestres

Somente
permitida a
circulação de
veículos
autorizados

Fonte: Companhia de Engenharia e Tráfego – CET.

No Plano Diretor Estratégico do Município, Lei Municipal n° 13.430/02, foi incluído o tema
hierarquização das vias, onde as vias estruturais são definidas como:
“Art. 110 - As vias da Rede Viária Estrutural constituem o suporte da Rede Estrutural de
Transportes prevista no § 1º do artigo 174 da Lei Orgânica do Município.
§ 1º - As vias estruturais, independentemente de suas características físicas, estão classificadas
em três níveis:
I 1º Nível - aquelas utilizadas como ligação da Capital com os demais municípios do
Estado de São Paulo e com os demais estados da Federação;
II 2º Nível - aquelas, não incluídas no nível anterior, utilizadas como ligação com os
municípios da Região Metropolitana e com as vias do 1º nível;
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III 3º Nível - aquelas, não incluídas nos níveis anteriores, utilizadas como ligações internas
no Município.”
Ao analisar a estrutura viária da AII destacam-se algumas características como principais, a
primeira é a conformação predominantemente radio-concêntrica, onde as principais vias têm
direção passando pelo centro da cidade ou por pólos sub-regionais e as vias inter-setoriais
interligando as primeiras.
A segunda é a absoluta predominância de vias com interseções em nível com outras vias, o que
acarreta em redução de capacidade e de fluidez de todo o sistema viário.
A terceira é a dupla função da maior parte das vias principais, atendendo simultaneamente ao
tráfego de passagem e ao local gerado por concentração de estabelecimentos lindeiros ou
próximos, resultando em conflitos e degradação de desempenho para as duas funções.
As vias principais servem ai volumes de tráfego superiores aos que podem ser adequadamente
atendidos por suas características.
Outro aspecto a ser ressaltado é a ausência de hierarquização funcional mais adequada do
sistema viário, principalmente pela carência de vias coletoras adequadas quanto a
características geométricas e operacionais e quanto a espaçamento entre si. Como
consequência, vias com características locais acabam por realizar também a função de
coletoras, com desempenho insatisfatório em termos de circulação e de interferências de seu
tráfego com moradores e atividades em seu redor.
Há, também, excesso de ocorrências de desrespeito a regras de trânsito (principalmente
estacionamento em locais onde é proibido) e de panes ou acidentes nas vias, gerando baixo
nível de segurança e restrições adicionais à fluidez.
Como resultado da situação descrita anteriormente, as condições de circulação na AII são em
geral altamente deficientes quanto a tempo de percurso (em termos de duração e de
variabilidade), consumo de combustível (e consequente emissão de gases e particulados),
desgaste dos veículos, produtividade de veículos comerciais (ônibus, veículos de carga, táxis),
com consequências negativas para a acessibilidade, mobilidade e desempenho econômico da
cidade.
A AII conta com sistemas de transporte coletivos pelo Metrô, trens metropolitanos, ônibus
municipais, ônibus metropolitanos, ônibus interurbanos e serviços de ônibus ou vans fretados. A
maior parte das viagens por transporte coletivo é realizada por ônibus municipais (inclusive as
que utilizam Metrô ou trens metropolitanos, que em sua maioria dependem complementarmente
de ônibus).
Apesar dos corredores exclusivos implantados, o sistema de ônibus apresenta deficiências de
desempenho relacionadas ao sistema viário, como apontadas, além de deficiências próprias,
principalmente relacionadas a excesso de lotação em determinados terminais e trechos de
linhas e alto valor da tarifa em comparação principalmente com outros países em estágio de
desenvolvimento semelhante ao do Brasil.
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6.4.7.2)

Caracterização Sistema Viário AID

Na AID existe uma linha de Metrô, a qual é representada pela estação Jabaquara da Linha 1Azul, localizada na zona de pesquisa 257. Há também a linha C da CPTM, lindeira à Marginal
Pinheiros.
Dessa forma, evidencia-se a importância da Linha 17-Ouro do Metrô, objeto deste estudo, que
será responsável pela interligação entre o aeroporto de Congonhas e o estádio do Morumbi,
ampliando a acessibilidade ao aeroporto e possibilitando a conexão com Linha 5-Lilás, Linha 4Amarela e com a Linha 9 – Esmeralda da CPTM. A interconectividade entre estas diferentes
linhas possibilita a integração do sistema de transporte público de massa sobre trilhos, e
facilitará o acesso da população da zona sul as demais regiões da cidade, reduzindo o tempo de
deslocamento e facilitando a mobilidade na maior metrópole do país. Cabe aqui destacar que, a
inserção da linha Ouro beneficiará cerca de 50.000 pessoas, as quais vivem atualmente na
favela Paraisópolis e todos os dias se deslocam para trabalhar em outras regiões da cidade, o
que contribuirá para a redução dos tempos de deslocamento e segurança para a população.
A caracterização do sistema viário da AID contempla a caracterização das principais vias de
tráfego existentes dentro deste perímetro, as quais estão descritas no Quadro 6.4.7.2-1 e
organizadas por zonas de pesquisas.
A oeste da Marginal Pinheiros, a avenida dos Bandeirantes delimita as zonas 254 (Congonhas)
e 253 (Campo Belo). Do mesmo modo, a avenida João de Luca e Professor Vicente Ráo,
delimitam as zonas 251 (Joaquim Nabuco) e 256 (Vila Santa Catarina); assim como a avenida
Santo Amaro; João Dias, Nações Unidas e Roque Petroni Júnior, delimitam a zona 281 (Granja
Julieta) e a avenida Jornalista Roberto Marinho a zona 71 (Vila Cordeiro).
A oeste da Marginal Pinheiros, as avenidas limítrofes são a Giovanni Gronchi, lindeira as zonas
298 (Real Parque) e 299 (Paraisópolis), a avenida Eliseu de Almeida, lindeira a zona 308 (Vila
Sônia), a avenida Professor Francisco Morato lindeira a zona 295 (Morumbi) e a avenida
Morumbi, lindeira as zonas 295, 298 e 299, respectivamente, Morumbi, Real Parque e
Paraisópolis.
Quadro 6.4.7.2-1
Principais Vias de Tráfego da AID por Zonas de Pesquisa
Zona

Nome

71

Vila Cordeiro

251

Joaquim Nabuco

252

Vieira de Moraes

253

Campo Belo

254

Congonhas

255

Jardim Aeroporto

256

Vila Santa Catarina

Principais vias
Avenidas: Bandeirantes, Ver. José
Diniz, Washington Luis e Santo Amaro
Avenidas: Ver. José Diniz, Prof. Vicente
Ráo, Washington Luis, Jornalista
Roberto Marinho e Santo Amaro
Avenidas: Ver. José Diniz, Washington
Luis, Jornalista Roberto Marinho, Santo
Amaro e Rua Vieira de Moraes
Avenidas:
dos
Bandeirantes,
Washington
Luís,
Santo
Amaro,
Vereador José Diniz
Avenidas: Bandeirantes, Washington
Luis e Pedro Bueno
Avenidas: Washington Luís, Mascote,
Dr. Lino de M. Leme, Josué de Castro e
General Valdomiro de Lima
Avenidas: Sta Catarina, Dr. Lino de M.
Leme, Mascote, Ver. João de Luca
CODIGO:
RT-17.00.0000/0N4-003

EMISSÃO:
Agosto / 2010

Folha:

APROVAÇÃO:
................................./../....

VERIFICAÇÃO:
................................./../....

REVISÃO: 0

437

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
LINHA 17 – OURO – Ligação do Aeroporto de Congonhas à Rede Metroferroviária

CAPÍTULO II

Zona

Nome

257

Jabaquara

281

Granja Julieta

295

Morumbi

298

Real Parque

299

Paraisópolis

308

Vila Sonia

Principais vias
Avenidas: Engenheiro Armando de
Arruda Pereira, Engenheiro George
Corbusier e Pedro Bueno
Avenidas: das Nações Unidas (Marginal
Pinheiros), Santo Amaro, João Dias,
Roque Petroni Jr.
Avenidas: Giovanni Gronchi, Jorge João
Saad, Engenheiro Oscar Americano,
Professor Francisco Morato
Avenidas: Giovanni Gronchi e Morumbi
Avenidas: Morumbi, Marginal Pinheiros
e Giovanni Gronchi
Avenidas: Jorge João Saad, Giovanni
Gronchi, Professor Francisco Morato e
Eliseu de Almeida

Fonte: Emplasa – UITS (2008)

Na AID foram identificadas 3 vias estruturais de 1° nível, conforme a classificação do Plano
Diretor Estratégico do Município descrita anteriormente. A avenida Marginal Pinheiros que tem
início na altura do distrito Vila Andrade do município de São Paulo, localizado na zona sul, e vai
em sentido noroeste do município, até alcançar o município de Osasco, quando passa a ser
denominada rodovia Presidente Castelo Branco. A rodovia Presidente castelo Branco (SP-280),
responsável pela ligação entre a capital paulista e importantes cidades do interior do estado,
como por exemplo, Sorocaba.
A avenida dos Bandeirantes inicia-se na altura da ponte Engenheiro Ari Torres (Marginal
Pinheiros) e segue no sentido sudeste do município, dando acesso a rodovia do Imigrantes e
Anchieta. Enquanto a avenida Professor Francisco Morato, tem início no distrito do Morumbi,
acesso pela ponte Eusébio Matoso (Marginal Pinheiros) e dando acesso a rodovia Régis
Bittencourt e Raposo Tavares, importante eixo de conexão a região sul do país.
A configuração do sistema viário da porção a leste da AID está indicada na Figura 6.4.7.2-1 a
seguir. Observa-se que a avenida Professor Francisco Morato, permite o acesso a lateral do
Jockey Club a nordeste da figura e alcança o município de Taboão da Serra a oeste.
A avenida Jorge João Saad está perpendicular a avenida Francisco Morato e liga-se com a
avenida Giovanni Gronchi, que passa adjacente ao estádio do Morumbi e liga-se com a avenida
Morumbi. A leste da Figura aparece a avenida das Nações Unidas e algumas estações da
CPTM.
No uso e ocupação do solo por Unidades de Informações Territorializadas – UITs (EMPLASA,
2008) foram apontados congestionamentos diários nos horários de pico nas zonas de pesquisa
251, 252, 253 e 255, respectivamente, Joaquim Nabuco, Vieira de Moraes, Campo Belo,
Congonhas e Jardim Aeroporto.
De acordo com a EMPLASA (2008) ocorrem congestionamentos diários nos horários de pico da
manhã e da tarde pelo fato destes territórios concentrarem um alto índice de transporte
individual, como consequência da alta concentração de renda da população que mora nestes
setores, além da carência de transporte público de alta capacidade.
A zona 281 comporta a avenida das Nações Unidas, cujo trânsito é intenso, devido a área de
uso comercial e serviços, atraindo grande contingente populacional para este local (EMPLASA,
2008).
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Taboão
da Serra

Estádio
Morumbi

Morumbi
CPTM

Figura 6.4.7.2-1 – Configuração do sistema viário da porção oeste da AID

6.4.7.3)

Padrões de Acessibilidade na AID

 Transporte
A abrangência da Linha 17-Ouro compreende os bairros das regiões sul, sudoeste e oeste do
município de São Paulo como Santo Amaro, Morumbi, Jabaquara, Campo Belo, Brooklin, Jd.
Míriam, Chácara Flora, Itaim Bibi, Campo Limpo, Vila Sônia, Caxingui, e os municípios de Embu,
Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, Osasco, Diadema, Santo André e São Bernardo do
Campo, tendo como principais corredores as avenidas Jabaquara, Armando Arruda Pereira,
Bandeirantes, Washington Luís, Jornalista Roberto Marinho, Santo Amaro, Adolfo Pinheiro e
Eng. Luiz Carlos Berrini, Francisco Morato, entre outras. Estas vias fazem parte do sistema
viário estrutural e proporcionam a ligação dessas regiões com as linhas de Metrô e com a área
central e o centro expandido. A influência da linha 17 Ouro inclui também os municípios da
Baixada Santista que terá o Terminal de Ônibus Rodoviário de Jabaquara, anexo à Estação
Jabaquara, como local de integração com a Linha 17 – Ouro.
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Na Tabela 6.4.7.3-1 estão indicadas as viagens diárias atraídas por modo principal,
desagregando as informações até as zonas de pesquisa na AID. As viagens estão
correlacionadas as outras áreas do município, que porventura usufruem de alternativas de
transporte de alta capacidade.
Na AID os principais modos de viagens atraídas são: dirigindo automóvel, ônibus, a pé,
passageiro de automóvel, metrô, moto e transporte escolar
Vale destacar que, a viagem a pé é aquela realizada a pé da origem ao destino; não se
complementa com nenhum outro modo de transporte. (Pesquisa OD 2007).
Na AID são realizadas diariamente 812.958 viagens atraídas, com destaque para as viagens de
automóveis, que constituem 29,5% das viagens diárias totais da AID, de ônibus, com 28%, e a
pé com 18,9%. As viagens atraídas por metrô constituem apenas 6,2%.
A zona 281 – Granja Julieta é a que apresenta a maior atração de viagens diárias em relação as
demais zonas da AID. A maior atração de viagens diárias pode ser atribuída principalmente a
característica diversificada de uso e ocupação do solo da porção oeste desta zona, próxima da
avenida Nações Unidas, que possui uso predominantemente de comércio, serviços e indústria.
Sediando empresas dos setores de informática e telecomunicações, e algumas indústrias como
a Bosch e a Anburg, atraindo dessa forma, diversas viagens diárias (180.918) para o local.
As viagens produzidas por modo principal, que são as viagens originadas nas próprias zonas de
pesquisa para outras, estão contempladas na Tabela 6.4.7.3-2. Essas viagens diárias
produzidas na AID totalizaram 814.671.
Por tratar-se de uma área bem desenvolvida, habitada pela classe média e classe média alta,
destaca-se novamente como modo principal de viagem produzida o automóvel, com 29,5% do
total na AID. As viagens por ônibus constituem 27,9% de viagens produzidas e por Metrô 6,1%.
As viagens atraídas por tipo estão apresentadas na Tabela 6.4.7.3-3. Entende-se como modo
coletivo: metrô, trem, ônibus, transporte fretado, transporte escolar e vans/microônibus/lotação;
como modo individual: dirigindo automóvel, passageiro de automóvel, táxi, motocicleta e
outros; como modo motorizado: a soma dos modos coletivo e individual e não motorizado: a
soma dos modos a pé e bicicleta.
As viagens individuais na AID se sobressaem às coletivas, com 42,4% do total de viagens por
tipo da AID, enquanto o modo coletivo representa 38,3% destas viagens.
O motivo das viagens atraídas na AID pode ser visualizado na Tabela 6.4.7.3-4, na qual
observa-se que 38,9 % das viagens atraídas são motivadas pelo trabalho no setor de serviços e
25,8% pela educação. Sendo estes, os principais motivos das viagens atraídas na AID.
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Tabela 6.4.7.3-1
Viagens Atraídas por modo principal por Zonas de Pesquisa OD na AID
Nome

Ônibus

Passageiro
de
Automóvel
19.391
3.843

Transporte Transporte Dirigindo
Fretado
Escolar
Automóvel

Táxi

2.138
517
319
21.106
Vila Cordeiro
Joaquim
127
135
22.640
5.890
894
11.884
Nabuco
Vieira de
10.205
829
1.218
17.581
4.729
1.434
Moraes
9.147
1.450
166
17.162
3.102
447
Campo Belo
0
0
1.189
289
210
1.203
Congonhas
Jardim
6.989
84
1.398
13.076
3.217
36
Aeroporto
Vila Santa
19.976
1.345
2.131
29.247
9.399
0
Catarina
14.319
1.299
2.346
16.432
7.937
212
Jabaquara
74.588
1.894
3.824
49.559
13.232
562
Granja Julieta
16.640
741
1.350
14.663
6.014
328
Morumbi
6.261
461
608
8.695
3.519
142
Real Parque
16.856
0
313
7.751
2.595
0
Paraisópolis
18.281
44
2.257
22.503
12.712
455
Vila Sonia
227.455
10.412
16.261
239.890
76.479
5.038
Total AID
28
1,3
2,0
29,5
9,4
0,6
AID %
Fonte: Pesquisa Origem e Destino da Companhia do Metropolitano de São Paulo (2007)

Metrô

Trem

Moto

Bicicleta

A pé

Outros

Total

3.504

1.252

2.139

543

8.059

0

62.811

2.806

0

126

0

3.178

0

47.680

2.450

0

1.855

789

4.545

82

45.688

811
552

0
0

395
0

35
0

3.282
233

0
0

35.997
3.676

3.890

0

580

112

6.554

0

35.937

7.786

0

3.103

732

41.040

0

114.758

12.959
9.660
2.206
527
1.469
1.477
50.098
6,2

0
4.184
1.315
125
0
190
7.067
0,9

4.587
4.326
673
836
1.189
714
20.523
2,5

0
857
38
0
349
239
3.694
0,5

23.454
16.066
2.393
4.832
24.208
15.812
153.626
18,9

168
2.166
0
0
0
0
2.416
0,3

83.714
180.918
46.360
26.006
54.731
74.682
812.958
100
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Tabela 6.4.7.3-2
Viagens produzidas por Modo Principal na AID por Zonas de Pesquisa
Zona de
Origem

Ônibus

Transporte Transporte Dirigindo
Fretado
Escolar
Automóvel

Passageiro
de
Automóvel

Táxi

Metrô

Trem

Moto

Bicicleta

A pé

Outros

Total

71

21.631

1.855

573

19.544

3.802

446

3.506

387

2.139

543

8.118

0

251

13.751

393

209

22.077

4.928

1.005

2.392

0

173

0

2.702

0

62.544
47.629

252

10.086

709

1.223

17.424

4.799

1.444

2.510

0

1.855

868

4.808

82

45.807

253

9.079

1.662

118

16.292

3.519

396

738

0

395

35

3.329

0

35.564

254

944

0

0

1.171

491

360

481

0

0

0

317

0

3.764

255

7.242

84

1.174

13.837

3.751

204

2.793

0

580

112

6.311

168

36.257

256

17.133

1.669

2.178

29.879

10.661

363

7.823

303

2.548

732

43.389

0

116.678

257

14.607

1.299

2.346

16.931

6.231

105

14.483

0

4.764

0

23.004

0

83.771

281

72.742

1.526

3.907

49.758

13.457

906

9.378

3.983

5.459

779

15.862

2.166

179.921

295

18.349

741

1.375

14.794

5.430

303

1.781

1.315

790

38

2.424

0

47.338

298

6.414

461

588

8.708

3.581

168

703

125

836

14

4.386

0

25.982

299

17.940

0

400

7.751

2.187

0

1.116

0

1.211

349

24.233

0

55.187

308
17.561
124
2.573
Total da
AID
227.479
10.523
16.663
Total da
AID em %
27,9
1,3
2,0
Fonte: Pesquisa de Origem e Destino 2007

21.944

12.532

439

1.761

190

683

225

16.196

0

74.228

240.110

75.367

6.139

49.465

6.303

21.434

3.694

155.078

2.416

814.671

29,5

9,3

0,8

6,1

0,8

2,6

0,5

19

0,3

100
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Tabela 6.4.7.3-3
Viagens Atraídas por tipo na AID por Zonas de Pesquisa
Zona de
Destino
71
251
252
253
254
255
256
257
281
295
298
299
308
Total da AID
Total da AID
%

54.209
44.501
40.383
32.681
3.444
29.271
72.986
60.260
163.995
43.929
21.173
30.174
58.631
655.638

NãoMotorizado
8.602
3.178
5.304
3.317
233
6.666
41.772
23.454
16.923
2.431
4.832
24.557
16.051
157.320

62.811
47.680
45.688
35.997
3.676
35.937
114.758
83.714
180.918
46.360
26.006
54.731
74.682
812.958

80,6

19,4

100,0

Coletivo

Individual

Motorizado

28.517
14.951
14.702
11.575
1.755
12.361
31.237
30.923
94.150
22.251
7.981
18.639
22.248
311.292

25.692
29.550
25.681
21.106
1.689
16.909
41.749
29.337
69.845
21.678
13.192
11.536
36.383
344.346

38,3

42,4

Total

Fonte: Pesquisa Origem e Destino da Companhia do Metropolitano de São Paulo - 2007

Tabela 6.4.7.3-4
Motivos das Viagens Atraídas
Zona de
Destino

Trabalho
Indústria

Trabalho Trabalho
Educação Compras
Comércio Serviços

Saúde

Lazer

Procurar
untos Pessoais
Emprego

Total

71

1.596

8.543

26.984

10.124

3.559

1.414

6.348

89

4.154

62.811

251

1.822

4.942

19.877

8.655

1.895

495

3.312

1.127

5.555

47.680

252

2.611

3.141

17.793

9.445

1.827

3.339

2.068

122

5.343

45.688

253

568

971

19.642

4.983

1.653

2.678

2.660

82

2.760

35.997

254

372

683

1.921

0

213

0

300

0

188

3.676

255

1.787

3.590

15.920

8.762

1.489

882

1.439

185

1.882

35.937

256

6.566

4.578

34.752

40.203

4.927

3.906

3.961

0

15.864

114.758

257

3.389

5.891

28.677

19.614

6.719

5.019

2.657

177

11.570

83.714

281

16.120

11.038

76.243

43.381

4.817

7.736

4.965

941

15.677

180.918

295

610

2.394

23.680

7.625

2.365

3.347

2.883

0

3.455

46.360

298

278

573

11.130

10.279

240

930

1.729

0

846

26.006

299

78

2.790

17.611

25.735

1.545

2.043

2.063

349

2.518

54.731

308
Total da
AID
Total da
AID %

1.762

9.331

21.734

21.168

6.504

1.740

3.892

112

8.438

74.682

37.560

58.464

315.964

209.974

37.751

33.530

38.278

3.184

78.252

812.958

4,6

7,2

38,9

25,8

4,6

4,1

4,7

0,4

9,6

100

Fonte: Pesquisa Origem e Destino da Companhia do Metropolitano de São Paulo - 2007
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 Abrangência e Influência da Linha 17 - Ouro
De acordo com o Projeto Funcional da Linha 17-Ouro (2010), desempenhará a função de
articulação da rede de trilhos na área de influência.
Sendo assim, ela integrará com o Metrô nas estações São Judas e Jabaquara da Linha 1-Azul,
na futura Estação Água Espraiada com as linhas 5-Lilás e 18-Marrom e na Estação São PauloMorumbi da Linha 4-Amarela, e com a CPTM na Estação Morumbi da Linha 9-Esmeralda. O
Trecho 3 da Linha 17-Ouro será responsável pela articulação com a Linha 4-Amarela na
Estação São Paulo/Morumbi.
 Transporte Coletivo – Metrô
Como já citado anteriormente, no momento há apenas a Linha 1-Azul na AID e a Linha 9Esmeralda da CPTM. Entretanto, outras linhas estão em construção e oferecerão maior
acessibilidade quanto ao transporte público coletivo no local, como a Linha 4 – Amarela.
A Linha 17 Ouro (linha pontilhada marrom da Figura 6.4.7.2-1) interligará as regiões Sul e
Sudoeste do Município de São Paulo, passando por áreas das subprefeituras do Jabaquara, Vila
Mariana e Santo Amaro e terá conexão com diversas linhas de Metrô, conforme será descrito a
seguir.
A Linha 1 - Azul é responsável pela ligação norte-sul entre os bairros de Jabaquara e Tucuruvi,
tem extensão de 20,2 km e 23 estações. Nas estações Parada Inglesa, Santana, Armênia, Ana
Rosa, Vila Mariana, Santa Cruz e Jabaquara há terminais para integração do metrô com os
sistemas municipal e intermunicipal de ônibus. Nas demais estações a integração ocorre em
pontos implantados no entorno das estações e em pontos de passagem. Em particular, as
estações São Judas e Jabaquara, no segmento sul da linha, que são os pontos de partidas
previstos para a Linha 17 - Ouro, registraram juntas em agosto de 2009, a entrada de 103 mil
passageiros/ dia de um total aproximado de 900 mil entradas totais registradas na Linha 1 - Azul.
A Linha 5 - Lilás, quando totalmente implantada, será responsável pela ligação entre os bairros
Capão Redondo e Chácara Klabin, com extensão de cerca 20,0 km e 17 estações. Seu trajeto
atenderá seis bairros, a saber: Campo Limpo, Santo Amaro, Campo Belo, Ibirapuera, Moema e
Vila Clementino.
O primeiro trecho, em operação desde outubro de 2002, responsável pela ligação entre Capão
Redondo e o Largo Treze de Maio, no centro de Santo Amaro, em extensão de 8,4 km, contando
com seis estações: Capão Redondo, Campo Limpo, Vila das Belezas, Giovanni Gronchi, Santo
Amaro e Largo Treze. Neste trecho estão em operação 4 terminais de ônibus junto às estações
Capão Redondo, Campo Limpo, Giovanni Gronchi e Largo Treze. Futuramente contará também
com o Terminal Guido Caloi, da SPTrans junto à Estação Santo Amaro.
A integração da Linha 5 - Lilás com o sistema de ônibus municipal ocorre nas estações Giovanni
Gronchi e Largo Treze onde estão localizados os terminais municipais João Dias e Santo Amaro.
Nas demais estações da linha a integração com o sistema de ônibus municipal é realizada de
passagem, utilizando se o Bilhete Único. Com o sistema de ônibus intermunicipal, a integração
ocorre nas estações Capão Redondo e Campo Limpo por meio de transferência livre sem
acréscimo tarifário utilizando-se os terminais intermunicipais implantados nestas estações.
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A integração desse primeiro trecho da Linha 5 - Lilás com a Linha 9 - Esmeralda da CPTM,
ocorre na Estação Santo Amaro.
Com a Linha 17 - Ouro, a Linha 5 - Lilás realizará a integração na futura Estação Água
Espraiada onde também haverá integração com o corredor Santo Amaro / Nove de Julho,
facilitando o acesso ao centro do município.
A Linha 9 - Esmeralda da CPTM é responsável pela ligação entre as estações Presidente Altino,
na zona oeste e Grajaú, na zona sul. A integração desta linha com o trecho já implantado da
Linha 5-Lilás ocorre na Estação Santo Amaro com transferência livre, totalizando cerca de 35 mil
passageiros /dia (ago/2009). A integração com o sistema ônibus ocorre na Estação Grajaú em
terminal de ônibus e nas demais estações é realizada de passagem ou em pontos de parada
localizados próximos das estações.
A integração com as linhas municipais é realizada com o Bilhete Único, observando-se que não
há integração tarifária desta linha com o sistema de ônibus intermunicipal.
A utilização desta linha será significativamente aumentada com a implantação do segundo
trecho da Linha 5-Lilás e com a inauguração da Linha 4 – Amarela, em implantação, quando
passará a se conectar com praticamente toda rede sobre trilhos.
A integração da Linha 9-Esmeralda com a Linha 17- Ouro será realizada a partir da implantação
do Trecho 2 na estação Morumbi da CPTM. Será uma importante conexão de rede que
propiciará aumentar a flexibilidade de deslocamentos aos usuários da região sul.
Na Figura 6.4.7.3-1 abaixo se observa a ligação com linha 1 azul, com o trecho da linha 5 lilás
que está em construção, com a linha 9 esmeralda da CPTM e com a linha 4 amarela que
também está em construção.
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Fonte: Projeto Funcional Linha 17 Ouro – Companhia do Metropolitano de São Paulo

Figura 6.4.7.3-1 – Linhas Metroviárias com destaque para o entorno da AID

A Linha 17-Ouro no seu trajeto promoverá a conexão direta com importantes vias arteriais da
cidade como as avenidas Washington Luís, Engenheiro Luís Carlos Berrini, Dr. Chucri Zaidan,
Jornalista Roberto Marinho e Nações Unidas (Marginal Pinheiros), bem como as avenidas
Giovanni Gronchi e Professor Francisco Morato, suprindo dessa maneira, grande parte da
demanda por transporte metroviário nesta região.
 Transporte Coletivo (Ônibus)
A AID apresenta em seus principais corredores, um total de 183 linhas de ônibus, que somam
uma oferta de 1.158 ônibus/hora, das quais 161 linhas são municipais, somando 1.066
ônibus/hora. Destaca-se que a maior parte dos pontos de origem localizam-se na região sul do
município de São Paulo.
O serviço intermunicipal é composto por 22 linhas com oferta de 92 ônibus/hora, as quais são
provenientes em grande parte dos municípios de Embu, Itapecerica da Serra, São Bernardo do
Campo e Diadema.
Quanto ao trecho 3, a área de influência da Linha 17 - Ouro e da Linha 4 - Amarela, apresenta
um total 151 linhas, com frequência de 794 on/h, com origem nos bairros à oeste/sudoeste da
cidade de São Paulo e dos municípios de Embu, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, Osasco
e Cotia.
 Principais eixos de transporte coletivo por ônibus
A maior parte das linhas de ônibus da área de influência da Linha 17 - Ouro circulam pelos eixos
radiais das regiões sul e oeste, os quais serão descritos a seguir.
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Avenida Jabaquara: esta avenida é utilizada por 38 linhas municipais de ônibus que somam
225 on/h e 7 linhas intermunicipais somando 28 on/h. Neste eixo identifica-se a predominância
de linhas com destinos às estações da Linha 1 – Azul e outras com destino ao centro da cidade
por itinerários que atendem áreas distintas não atendidas pelo metrô e pela futura Linha 17
Ouro.
Portanto, as linhas de ônibus desse corredor não sofrerão alterações significativas com a
implantação da Linha Ouro embora venham contribuir com parcela da demanda.
Avenida Washington Luís: as linhas municipais desse corredor têm origem na região sul do
município, destacando-se 16 linhas (82 on/h) que tem como destino a região central da cidade, 9
linhas (65 on/h) que chegam nas estações Jabaquara, Conceição, São Judas e Vila Mariana da
Linha 1-Azul e uma linha (18 on/h) para a Estação Brás da Linha 3 - Vermelha. As demais linhas
têm como destino os bairros de Perdizes, Moema, Ipiranga e Pinheiros.
Grande parte dessas linhas de ônibus utilizam o trecho da avenida Washington Luís que passa
pelo aeroporto de Congonhas, e portanto serão alimentadoras da Linha Ouro. Parte da demanda
destas linhas poderá utilizar a Linha 17 – Ouro com a flexibilidade oferecida pela articulação com
a rede de trilhos. Porém, sendo uma parcela de grande monta as linhas não deverão ser
alteradas, mantendo-se o atendimento atual.
Avenida Vereador José Diniz: por esta avenida passam atualmente 41 linhas de ônibus com
uma oferta de 260 on/h, sendo 38 municipais (251 on/h) e 3 intermunicipais (9 on/h). A grande
maioria dessas linhas destina-se ao centro da cidade e sobrepõem em parte do futuro trecho da
Linha 5-Lilás e por esta razão sofrerá significativa reestruturação reduzindo-se o volume de
ônibus nesse corredor, através do seccionamento de linhas e redução de frequências ou
alteração de itinerários. Com essas alterações parte da demanda destas linhas deverá integrar à
Linha 17 – Ouro na futura Estação Água Espraiada da Linha 5 Lilás.
Outro conjunto de linhas desse corredor destina-se à Linha 1-Azul do metrô, que também será
articulada à futura Linha 5-Lilás e, portanto, sofrerá alterações mais importantes. Somando-se a
reestruturação decorrente desses dois conjuntos de linhas a redução do volume de ônibus no
corredor deverá aproximar de 50%.
Na Estação Água Espraiada haverá integração dessas linhas com a Linha 17 - Ouro, porém a
reestruturação descrita é decorrente quase que totalmente da implantação da Linha 5 Lilás pela
sua configuração radial, enquanto a Linha 17 – Ouro colabora em menor escala com a
reestruturação, oferecendo, entretanto, flexibilidade de deslocamentos aos usuários da região.
Corredor Santo Amaro: este corredor terá também importante resultado na reorganização das
linhas de ônibus com a implantação da Linha 5 Lilás e da futura articulação da Linha 9 –
Esmeralda com a Linha 4 – Amarela. Circulam pelo corredor 23 linhas com 167 on/h, que se
destinam ao centro da cidade através do corredor 9 de Julho e para a região oeste onde
atendem aos bairros de Pinheiros, Itaim Bibi, Butantã, Clinicas e Lapa.
Todas as linhas que destinam ao Centro da Cidade terão alterações de freqüência, pois
sobrepõem em parte ao futuro traçado da Linha 5-Lilás e prosseguem por áreas não atendidas
por esta linha. Todas as linhas poderão integrar-se diretamente com a Linha 17 – Ouro na
Estação Água Espraiada onde estará implantado o ponto de parada do Corredor Santo Amaro,
que terá acesso também com a Linha 5 – Lilás.
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 Reorganização e Integração do Transporte Coletivo e Inserção da Linha 17 - Ouro
A Linha 17-Ouro proposta tem característica de ligação perimetral e intersetorial, efetivando a
articulação das linhas 1 - Azul, 4 - Amarela e 5 - Lilás do Metrô, da Linha 9 - Esmeralda da
CPTM e dos corredores radiais Santo Amaro, Vereador José Diniz / Ibirapuera, Chucri Zaidan /
Berrini, Vinte Três de Maio/ Washington Luís, Francisco Morato/Eliseu de Almeida, Raposo
Tavares, Corifeu de Azevedo Marques/Vital Brasil, além de outros eixos de menores volumes de
ônibus.
A reestruturação do transporte coletivo na região será muito significativa com a implantação
completa de toda a Linha 5 - Lilás e da Linha 4 - Amarela. Ambas estarão articuladas com a
Linha 9 - Esmeralda proporcionando uma notável articulação de rede de trilhos passando a
absorver grande demanda usuária do modo ônibus, promovendo uma significativa redução da
frota de ônibus que serve a região.
Embora a Linha 17 - Ouro tenha a importante configuração descrita, a reestruturação do sistema
ônibus na região decorrente da implantação desta linha será de menor vulto e deverá ocorrer
apenas na frequência de linhas de ônibus paralelas e concorrentes.
A reorganização e integração do trecho em operação da Linha 5-Lilás, a oeste do rio Pinheiros,
já foi efetivada, embora parcialmente, pois o grande potencial de integração só será atingido
com a implantação completa desta Linha 5. O sistema intermunicipal já está integrado nos
terminais Capão Redondo e Campo Limpo e o sistema municipal integrado ao corredor
Itapecerica / João Dias, nos terminais Capelinha e João Dias. No lado leste do rio Pinheiros, o
sistema municipal tem integração no terminal Santo Amaro, onde se integram o corredor Santo
Amaro e também a Linha 5-Lilás.
O segundo trecho da Linha 5 - Lilás - Largo Treze - Chácara Klabin, tem como suporte parte do
Corredor Santo Amaro e parte do Corredor Ibirapuera. Com a implantação deste segundo trecho
da Linha 5 - Lilás, haverá maior integração com os usuários de ônibus no primeiro trecho, Capão
Redondo-Largo Treze, e será muito mais efetiva a substituição modal das viagens em toda a
extensão da linha. Desta forma a reestruturação do sistema de ônibus será mais ampla que na
primeira etapa, resultando em importante redução de linhas de ônibus nos corredores da região,
envolvendo a racionalização do sistema tronco-alimentador da SPTrans (corredores Santo
Amaro e Ibirapuera).
A implantação deste trecho virá provocar também impacto direto na operação dos corredores
Itapecerica/João Dias, Guarapiranga e Rio Bonito. As intervenções deverão eliminar as
sobreposições dos serviços e ampliar a mobilidade e as opções de deslocamento da população.
A Estação Água Espraiada localizada na avenida Santo Amaro junto à avenida Jornalista
Roberto Marinho, encontra-se próxima ao entroncamento das linhas de ônibus do corredor
Santo Amaro e das linhas que fazem a ligação da região da avenida Luís Carlos Berrini com a
avenida Washington Luís sendo que algumas estendem-se ao aeroporto de Congonhas e à
Linha 1 - Azul do Metrô.
Outro conjunto de 12 linhas, com frequência de 67 on/h, que trafegam pelo binário formado
pelas ruas Vieira de Moraes e Jesuíno Maciel, e têm como destino o centro da cidade, estações
da Linha 1 do Metrô e os bairros de Moema e Pinheiros. Algumas destas linhas cruzam o eixo
dos corredores Santo Amaro e Vereador José Diniz oferecendo atendimento complementar ao
que será oferecido pela Linha 17 - Ouro.
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Pela importância da Linha 5 - Lilás na reestruturação do sistema de ônibus da região,
notadamente nos corredores Ibirapuera e Santo Amaro, apresenta - se a seguir os resultados
que decorrem de sua implantação. A distribuição das linhas de ônibus efetuada na proposta de
reorganização e integração do transporte coletivo da Linha 5 - Lilás, e que atuam na área de
influência da Linha 17 - Ouro, visa oferecer a opção de transferência entre os modos de
transporte, mantendo o atendimento ao longo dos corredores e a outros destinos distintos do
oferecido pela Linha 5. Nesta proposta consideraram-se as seguintes hipóteses:
 Linhas que tem parte do itinerário coincidente com a Linha 5 -Lilás e seguem para
outros destinos, serão mantidas;
 Linhas que tem itinerários coincidentes com a Linha 5 – Lilás, serão canceladas;
 Linhas que chegam à região de Santo Amaro e a partir daí tem itinerário coincidente
com a Linha 5 – Lilás, serão seccionadas nos terminais municipais existentes na
região;
 Grajaú, Jardim Ângela, Guarapiranga e Santo Amaro e o Terminal Largo do Campo
Limpo, a ser inaugurado;
 Linhas que tem parte do itinerário coincidente com a Linha 5 – Lilás, terão suas
frequências reduzidas em aproximadamente 20%, oferecendo opção de atendimento
ao longo dos corredores.
No corredor Vereador José Diniz / Ibirapuera trafegam 39 linhas municipais com frequência de
244 on/h, tendo como principais destinos a região central da cidade e estações da Linha 1 Azul. Destas, sete linhas (50 on/h) serão mantidas no corredor, 17 linhas (59 on/h) serão
canceladas, 8 linhas (56 on/h) serão seccionadas nos terminais municipais implantados ao sul
da região de Santo Amaro e outras 7 linhas terão suas frequências reduzidas, passando de 79
para 63 on/h. No corredor Santo Amaro/Nove de Julho trafegam 23 linhas municipais (167 on/h),
cujos principais destinos são a região central (praças da Bandeira e Princesa Isabel), Hospital
das Clínicas e os bairros de Pinheiros, Butantã, Lapa e Itaim Bibi, além da Estação Conceição
da Linha 1 – Azul. Destas, 13 linhas (110 on/h) serão mantidas oferecendo opção diferente do
traçado da Linha 5.
Outras 5 linhas (25 on/h) serão seccionadas nos terminais da SPTrans implantados na região
sul, 3 linhas (9 on/h) serão canceladas e 2 linhas terão suas frequências reduzidas, passando de
23 para 18 on/h. Com esta proposta, haverá uma redução média de 41,4 % na frequência das
linhas nos corredores Santo Amaro e Ibirapuera, acarretando diminuição média de 38,6 % na
frota em operação, como pode ser observado no Quadro 6.4.7.3-1 a seguir.
Quadro 6.4.7.3-1
Redução de Linhas de Ônibus
Corredor
Ibirapuera
Santo
Amaro
Total

Atual

Frota
Diferença
Proposta

%

Frequência HPM
Diferença
Atual Proposta

%

555

279

276

49,7

244

113

131

53,7

400

307

93

23,3

167

128

39

23,4

955

586

369

38,6

411

241

170

41,4
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As demais linhas que utilizam corredores transversais aos corredores Santo Amaro e Ibirapuera,
terão suas características operacionais atuais preservadas.
Para ao trecho 3 da Linha 17- Ouro, será considerada a proposta de reorganização e integração
da Linha 4 - Amarela, que abrange as linhas de ônibus que se originam à oeste do Rio Pinheiros
e que integrarão nos terminais anexos à estações Butantã, São Paulo-Morumbi e Vila Sônia.
O Terminal Butantã atenderá os passageiros procedentes dos bairros adjacentes à avenida
Corifeu de Azevedo Marques, à rodovia Raposo Tavares e aos passageiros oriundos dos
municípios de Osasco, Carapicuíba, Barueri e Jandira, além de propiciar o atendimento aos
usuários da Cidade Universitária.
Serão integradas ao Terminal Butantã 10 linhas de ônibus intermunicipais, com frequência de 29
on/h e 9 linhas de ônibus municipais, com frequência de 83 on/h.
O Terminal Morumbi atenderá os passageiros procedentes dos bairros do município de São
Paulo que utilizam os corredores Raposo Tavares e Eliseu de Almeida e aos passageiros
oriundos dos municípios de Cotia e Carapicuiba. No Terminal Morumbi prevê-se a integração de
6 linhas intermunicipais, com frequência de 21 on/h e 8 linhas municipais, com frequência de 63
on/h.
O Terminal Vila Sônia, implantado sobre o pátio de manutenção e manobras do Metrô,
acomodará as linhas intermunicipais oriundas dos municípios de Embú, Itapecerica da Serra e
Taboão da Serra, e também as linhas municipais dos bairros adjacentes ao corredor Francisco
Morato. No Terminal Vila Sônia serão integradas 35 linhas intermunicipais, com frequência de
122 on/h, e 19 linhas municipais, com frequência de 122 on/h.
Esta proposta de reorganização e integração do transporte coletivo que opera na área de
influência das Linhas 4, 5 e 17 buscou racionalizar a circulação de veículos, reduzindo o volume
de ônibus nas regiões sul, sudoeste e próximas à área central da cidade de São Paulo, o tempo
de viagem da população e a emissão de poluentes atmosféricos.
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6.4.8)

Caracterização do Uso e Ocupação do Solo

6.4.8.1)

Área de Influência Direta - AID

 Aspectos metodológicos
A análise do uso e ocupação do solo na Área de Influência Direta – AID foi realizada com base
no Mapeamento Contínuo de Uso do Solo da RMSP, executado pela EMPLASA em julho de
2006, feito por meio da interpretação de imagens do satélite Ikonos. Esta fonte permitiu a
elaboração do “Mapa de Uso e Ocupação do Solo na AID” – (MSE-LOU- 02), em escala
1:40.000, apresentado a seguir.
Este mapa contempla uma visão abrangente sobre a ocupação atual na área em estudo,
mostrando dentro da AID do meio socioeconômico, a extensão e concentrações de usos
predominantes na área de influência em análise.
Tendo em vista a dimensão da AID (aproximadamente 3.605,4 hectares) e as características do
mapeamento da EMPLASA de 2006, foram definidas algumas categorias de uso do solo que
pudessem identificar as grandes feições da ocupação ou cobertura da terra, ou seja, algumas
categorias de uso utilizadas pela EMPLASA foram agrupadas para a definição das categorias de
uso adequadas para este EIA.
Complementarmente à fonte de 2006, foram levantadas as Unidades de Informações
Territorializadas - UITs inseridas na AID. As UITs são porções territoriais internas a um distrito
da capital, sendo estudada sistematicamente no que tange aos aspectos socioeconômicos e de
uso do solo. Este trabalho foi desenvolvido pela EMPLASA no ano de 2008 a partir de
fotointerpretação e levantamento de dados censitários de 2000. Com essa fonte, pode-se
averiguar os principais usos em cada porção da AID, bem como as principais referências de
equipamentos urbanos inseridos na área de estudo.
Dentro da AID do meio socioeconômico foram identificadas as seguintes categorias de uso e
ocupação do solo:
 Área Urbanizada – são as áreas urbanizadas do município de São Paulo, incluindo áreas
residenciais e comerciais, tanto com padrão horizontal como vertical. Esta categoria de uso
abrange a mancha urbana contínua e também as áreas com esse uso dispostas de forma
isolada pelo restante dos territórios.
 Indústria – abrange as áreas em que se encontra concentração de indústrias.
 Favela – habitações subnormais (sem título de propriedade e precários serviços públicos saneamento básico, equipamento urbano e etc.) auto construídas em barracos ou alvenaria.
 Equipamento Urbano – locais de oferta de serviços públicos como escolas, hospitais,
teatros, bibliotecas, quadras de esporte e etc.
 Chácara – áreas com imóveis residenciais ou de veraneio (segunda residência), instalados
em áreas com características rurais ou na interface com áreas urbanizadas.
 Mata – áreas com cobertura vegetal com porte predominantemente arbóreo.
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 Capoeira – áreas em estado inicial de regeneração com espécies vegetais de gramíneas,
herbáceas e arbustos.
 Campo – áreas com interferência antrópica recente, com predomínio de espécies vegetais de
gramíneas.
 Movimento de Terra/Solo Exposto – áreas com movimentação de terra (terraplanagem,
bota-fora e empréstimo de sedimentos) e de solo exposto.
 Rodovia – traçado da hierarquia superior do viário local.

 Espelho d’água – corpos d’água onde ocorre espelho d’água definido.
 Loteamento Desocupado – abrange as quadras que se configuram como loteamentos
imobiliários desocupados.

 Reflorestamento – áreas com cobertura vegetal reflorestada.
 Reservatório de Retenção – áreas ocupadas por reservatórios de retenção de água
utilizados para atenuar os riscos de inundação, também denominados por “piscinão”.
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INSERIR
Mapa de Uso e Ocupação do Solo da AID – (MSE-LOU-02)
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 Análise do uso e ocupação do solo da AID
Como visto no Mapa de Uso e Ocupação do Solo da AID – (MSE-LOU-02), o primeiro aspecto
que chama a atenção é a extensão das áreas urbanizadas, abrangendo 73,2% de toda AID (ver
Tabela 6.4.8.1-1, Gráfico 6.4.8.1-1 e Figura 6.4.8.1-1). De certa forma, outras categorias de uso
e ocupação do solo remetem ao conceito do urbano, sobretudo as categorias de uso industrial,
equipamento urbano, favela e rodovia. Quando essas categorias são somadas à de áreas
urbanizadas, chega-se a 93,3% de toda AID. Isto permite concluir que a AID, de forma geral,
está inserida em área densamente urbanizada.
Para visualizar as predominâncias de uso na AID foi elaborado o Gráfico 6.4.8.1-1. Nota-se que
a participação das categorias de áreas urbanizadas e equipamento urbano estão em destaque
em relação às demais. Em seguida, as classes que estão mais presentes na AID são: indústria e
favela. Embora a categoria indústria esteja menos presente na AID, verifica-se que ela se
concentra na porção centro-sul, perfazendo grande parte da área lindeira à Marginal do rio
Pinheiros na região da Granja Julieta.
Segundo a EMPLASA (2006), dentro das áreas que foram classificadas como indústrias,
existem empresas e armazéns de grande porte, os quais puderam ser identificados e
desagregados dessa classe através do Mapa de Uso e Ocupação do Solo da ADA – (MSE LOU03), que está apresentado e descrito no próximo item deste diagnóstico.
A mesma tendência de localização das indústrias é verificada com os equipamentos urbanos
inseridos na AID. Ou seja, estão localizados preferencialmente nos eixos viários estruturais.
Essa categoria de uso representa 4,8% de toda AID e comportam grandes e significativos
equipamentos urbanos, por exemplo, o Aeroporto de Congonhas situado na porção leste da AID
(avenida Washington Luís).
Tabela 6.4.8.1-1
Quantificação das classes de uso e cobertura do solo na AID do meio socioeconômico
Área
Classe
Área Urbanizada
Campo
Capoeira
Chácara
Equipamento Urbano
Espelho d'água
Favela
Indústria
Loteamento Desocupado
Mata
Movimento de terra/Solo exposto
Reservatório de Retenção
Rodovia
Total da AID

Hectares

%

2617,5
109,7
27,1
2,1
388,2
32,1
108,2
172,2
3,2
43,3
18,9
6,7
76,3
3605,4

72,6
3,0
0,8
0,1
10,8
0,9
3,0
4,8
0,1
1,2
0,5
0,2
2,1
100,0

Fonte: EMPLASA (2006)
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A descrição do uso e ocupação do solo tem início na região noroeste da AID, entre os distritos
da Vila Sonia e Morumbi, indo em direção à Marginal Pinheiros, passando em seguida pela
Granja Julieta, avenida Jornalista Roberto Marinho, aeroporto de Congonhas e terminará na
estação Jabaquara do Metrô/SP (Linha 1-Azul), extremidade sul-sudeste da AID.
A porção noroeste da AID está inserida nos distritos do Morumbi e Vila Sônia. No distrito do
Morumbi verifica-se que a classe área urbanizada é predominante. Neste caso composta pelo
uso misto, porém com predomínio de residências (horizontal e vertical) de padrão médio e alto.
Alguns equipamentos urbanos fazem parte desta área, tais como o Hospital Infantil Darci
Vargas, o Colégio Miguel de Cervantes e a TV Bandeirantes, além de diversos condomínios
verticais e supermercados.
As atividades comerciais/serviços mista com o uso residencial estão presentes especialmente
junto às avenidas Giovanni Gronchi, professor Francisco Morato e Jorge João Saad.
Na área formada pelas ruas João Scacciotti, Guilhei Vatanabe e avenidas Jorge João Saad e
Francisco Morato predominam o uso residencial horizontal, com poucas quadras inteiramente
ocupadas por residências verticais, sendo algumas em condomínios fechados.
De acordo com a EMPLASA (2008), esta porção vem passando por um processo constante de
alteração de uso, passando para misto (residencial com comércio e serviços de uso local), com
lanchonetes, pizzarias e restaurantes, bazares, lojas de roupas e calçados, clínicas médicas e
laboratórios, farmácias e locadoras, entre outros.

Morumbi
Aeroporto de Congonhas

Figura 6.4.8.1-1: Vista geral da AID sobre imagem do Google Earth (21/06/2010)
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Área Urbanizada
Campo
Capoeira
Chácara
Equipamento Urbano
Espelho d'água
Favela
Indústria
Loteamento Desocupado
Mata
Movimento de terra/Solo exposto
Reservatório de Retenção
Rodovia
0,0

10,0

20,0 30,0 40,0

50,0 60,0 70,0 80,0

%
Fonte: EMPLASA (2006)

Gráfico 6.4.8.1-1
Ocorrência das categorias de uso na AID

Na extremidade noroeste da AID, no lado do distrito da Vila Sônia, o comércio diversificado
encontra-se principalmente nas imediações e nas avenidas Eliseu de Almeida e Francisco
Morato. Ainda na Francisco Morato localiza-se o Shopping Butantã e também neste recorte
territorial há o importante equipamento de transporte em fase final de construção: o pátio e a
estação da Linha 4 – Amarela do metrô, entre as avenidas Francisco Morato e Eliseu de
Almeida e ruas Heitor dos Prazeres e Garcia Lorca.
Ao sul desta área, nas imediações do Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), verifica-se o
uso predominantemente residencial horizontal de alto padrão, inclusive com áreas de mansões
residenciais. Nesta área estão também importantes referências geográficas, como o Palácio dos
Bandeirantes e o Hospital Albert Einstein.
Na porção sul, essa área faz divisa com Favela Paraisópolis, uma das maiores de São Paulo,
sendo delimitada pelas ruas Clementine Brenne, Antonieta Ferraz Diniz, Dr. Francisco Tomás de
Carvalho e avenida Giovanni Gronchi.
Lindeira a essa favela a ocupação é constituida por prédios residenciais de padrão médio e
popular, além de quadras ocupadas por favela. Nesse trecho localizam-se também atividades
comerciais e de serviços, porém com padrão popular.
Seguindo em direção à Marginal Pinheiros nota-se a presença do Cemitério do Morumbi. Na
sequência existe uma porção da AID denominada Real Parque. Nesta área predomina o uso
residencial horizontal de alto padrão. Somente no polígono formado aproximadamente pelas
ruas Pedro Avancini, Margarida Galvão, Joaquim Cândido de Azevedo Marques, Nabih Assad
Abdalla General Almério de Moura e Marginal Pinheiros predomina o uso residencial, também
de alto padrão, porém de ocupação mista horizontal e vertical.
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A atividade comercial/serviços localiza-se ao longo da Marginal Pinheiros, notadamente entre a
rua Pedro Avancini e a ponte do Morumbi. Verifica-se a existência de supermercados, lojas de
esportes, quadras de aluguel, padarias, restaurantes e farmácias, entre outros.
Há também o Parque Cidade Jardim, um empreendimento multiuso composto de nove torres
que abriga apartamentos residenciais de alto padrão e de escritórios comerciais e de serviços,
além do Shopping Parque Cidade Jardim e SPA. A área total é de 78 mil metros quadrados.
Destacam-se nessa área o Clube Paineiras, na avenida Dr. Alberto Penteado, a Fundação Maria
Luísa e Oscar Americano e a Capela do Morumbi, na avenida Morumbi.
Atravessando a Marginal Pinheiros chega-se ao distrito de Santo Amaro, na área denominada
Chácara Santo Antônio, que corresponde a uma faixa que tangencia a Marginal Pinheiros, e ao
se afastar desta, em direção a montante, chega-se a área denominada Granja Julieta
(EMPLASA, 2008).
Na porção da Chácara Santo Antônio estão localizados os Shopping Market Place e Morumbi.
Verifica-se que ao redor deles há um fluxo intenso de carros como na rua Mário Guerra. Nas
proximidades com a Marginal Pinheiros existem antigos galpões utilizados como depósitos de
materiais; exemplo disto é o depósito do Banco do Brasil, além de galpões industriais, como a
Monark. A área mista que concentra ao longo da Marginal Pinheiros é composta por indústrias e
alguns edifícios administrativos acompanhando o processo de verticalização da Chácara Santo
Antônio. Na área industrial há ainda grandes indústrias, como a Bosch e a Anburg, além de
diversos galpões e depósitos. Nota-se a presença da Igreja Universal do Reino de Deus,
localizada na avenida João Dias.
Esse padrão é recorrente ao longo da rua Verbo Divino e imediações, como na rua Alexandre
Dumas e José Guerra, sediando empresas dos setores de informática e telecomunicações.
Os antigos galpões indústrias estão espalhados entre as residências ao longo da avenida João
Dias e gradualmente ocorre a verticalização em direção à avenida Adolfo Pinheiro. As áreas
residenciais remanescentes são principalmente de padrão horizontal. As residências horizontais
e verticais recentes contrastam com as mais antigas, configurando-se como rugosidades no
espaço moderno da metrópole (SANTOS, 2004).
Na porção denominada Granja Julieta, verifica-se que originalmente esta área era residencial
com tendência a verticalizar-se. Nas proximidades das principais vias de circulação coexistem
usos voltados ao comércio com resquício de indústrias como a Schering (química), como
acontece junto à rua Bela Vista. Além disso, nota-se a presença do consulado dos EUA, a
Universidade Paulista (UNIP) e edifícios ocupados por sedes administrativas de empresas.
O processo de verticalização ocorre principalmente em substituição às antigas áreas industriais
e residenciais de padrão horizontal, sobretudo por condomínios empresariais administrativos, ao
longo das ruas Verbo Divino, Alexandre Dumas e Américo Brasiliense, as principais vias de
circulação e comércio desta área (Granja Julieta).
Contudo, na rua Verbo Divino e adjacências há uma área residencial horizontal e antiga, de alto
padrão, onde estão os Colégios Pueri Domus e Sérgio Buarque de Holanda, já próximos da
porção do bairro com alto padrão, amplamente arborizado com residências e condomínios.
Observam-se nesse recorte territorial duas grandes áreas verdes: a Hípica de Santo Amaro e o
Parque Severo Gomes na parte central da Granja Julieta.
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A área residencial horizontal está no limite com a Hípica de Santo Amaro, com alguns
condomínios horizontais e verticais. Os lotes residenciais são bem divididos e amplos,
caracterizando esta área com uma densidade populacional moderada.
A avenida João Carlos da Silva Borges é uma via de circulação e comércio que se estende da
avenida João Dias até o Centro Empresarial administrativo e em seu entorno estão as
residências, onde se concentra a maior densidade populacional desta área. Há um condomínio
vertical de alto padrão na Chácara São Luís, que limita a parte residencial e empresarial da
Chácara Santo Antônio.
Seguindo em direção ao norte, ao distrito da Vila Olímpia, chega-se a região da Vila Cordeiro,
cujo nome está previsto para ser utilizado em uma futura estação da Linha 17-Ouro. Essa área é
também conhecida como Brooklin Velho, sendo caracterizado por habitações horizontais de
médio e alto padrão, em logradouros com completa infraestrutura urbana.
A atividade econômica da área da Vila Cordeiro concentra-se, principalmente, nas suas porções
oeste e sul: ao longo da Marginal Pinheiros, avenidas Luís Carlos Berrini, Morumbi, Santo
Amaro, Roque Petroni Júnior e adjacências. Nesta porção estão implantados os estúdios da
Rede Globo de Televisão, sede de bancos, casas de materiais de construção, concessionárias
de automóvel, sede de empresa de telefonia, hotéis e churrascarias, além da Universidade
Anhembi Morumbi, que ocupa parte da antiga planta industrial da Kibon.
Seguindo na direção leste, a AID atinge o distrito Campo Belo, que está divido pela avenida
Jornalista Roberto Marinho, sendo a faixa ao sul denominada Jardim Nabuco e ao norte Vieira
de Moraes.
A porção denominada Jardim Nabuco caracteriza-se por abrigar uma população de alta e média
renda em residências horizontais assentadas em lotes grandes, ruas regulares e arborizadas.
Apenas no quadrante formado pelas avenidas Santo Amaro, Vereador José Diniz, Jornalista
Roberto Marinho e Vicente Rao percebe-se a existência de ocupação vertical e comércios e
serviços, que também surgem nas proximidades da avenida Washington Luís com a Vicente
Rao.
Porém, a nordeste na área Jardim Nabuco existem núcleos de favelas, resquícios da ocupação
ribeirinha das margens do rio Águas Espraiadas, que foi drenado e deu lugar a avenida
Jornalista Roberto Marinho. Essa área vem passando por mudanças estruturais, haja vista que a
Operação Urbana Água Espraiada prevê projetos de relevância e com isso a intensificação do
uso do solo, sobretudo pelo tipo residencial vertical.
Do mesmo modo, a região denominada Vieira de Moraes caracteriza-se por ser uma porção
territorial com grandes mudanças de uso, pois passa de uma ocupação horizontal de classe
média para uma ocupação vertical e de condomínios verticais/horizontais.
Essa área abriga ao longo da rua Vieira de Moraes, o setor de comércio e serviços de nível local
e nas proximidades da avenida Washington Luís o setor terciário assume funções ao nível
regional. Existem também favelas no entorno da avenida Jornalista Roberto Marinho, assim
como na área do Jardim Nabuco.
Seguindo em direção a leste chega-se ao Jardim Aeroporto, caracterizado em sua maioria por
uma ocupação residencial horizontal de média renda. Existem também nesta área empresas do
setor terciário de comércio e serviços, presentes nos eixos viários das avenidas Washington
Luís, Santa Catarina e Dr. Lino de M. Leme. A ocupação mais recente e, portanto, mais vertical
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concentra-se ao sul desta área, cuja ocupação é caracterizada por uma população de classe de
renda mais alta que a ocupação mais antiga.
Seguindo em direção a extremidade sul-sudeste da AID, chega-se ao distrito de Jabaquara. Na
AID existem duas áreas deste distrito, denominadas Vila Santa Catarina e Jabaquara.
A Vila Santa Catarina está posicionada ao sul é ocupada por residências horizontais de médio
padrão em grande parte da área. Porém verifica-se a transformação do espaço geográfico local,
onde as casas construídas em lotes grandes estão cedendo lugar para edifícios destinados à
classe média-alta (EMPLASA, 2008).
Na área denominada Jabaquara identifica-se uma ocupação predominantemente horizontal,
onde predomina o padrão médio e médio-baixo, com casas unifamiliares em lotes grandes
(EMPLASA, 2008). Contudo, na medida em que se aproxima dos eixos das avenidas
Engenheiro Armando de Arruda Pereira e Engenheiro George Corbusier, ocorre a alteração no
padrão de ocupação para residencial vertical com comércio e serviços. Nas proximidades do
pátio de manutenção do Metrô/SP, na porção sudeste desta área, há alguns condomínios
verticais também de padrão médio.

6.4.8.2)

Área Diretamente Afetada – ADA

 Aspectos metodológicos
O estudo de uso e ocupação do solo na ADA complementa as informações consolidados nos
demais itens do meio socioeconômico. Os registros fotográficos disponíveis nos itens do
diagnóstico do meio socioeconômico devem ser considerados para a descrição do uso e
ocupação do solo na ADA, sobretudo dos assuntos pertinentes a Paisagem e Estrutura Urbana,
bem como das Áreas Passíveis de Desapropriação.
A metodologia empregada para detectar o uso e ocupação do solo da ADA está alinhada às
concepções de espaço geográfico e suas categorias analíticas de forma, função, estrutura e
processo (SANTOS, 2008:69).
Esta metodologia considera como forma os objetos geográficos naturais (1ª natureza, por
exemplo, substrato geológico e vegetação) ou construídos pelo homem (2ª natureza, por
exemplo, edifícios, ruas, viadutos e etc). Desta maneira, a forma é o aspecto visível e exterior de
um objeto geográfico. A função consiste no papel a ser desempenhado por meio do objeto. A
relação entre forma e função é direta: uma forma é criada para desempenhar uma função; não
existe função sem uma forma correspondente. A estrutura compreende a natureza social e
econômica de uma sociedade em um determinado momento histórico. Enquanto o processo é a
estrutura em seu movimento de transformação ao longo do tempo.
O objetivo do estudo de uso e ocupação do solo da ADA consiste no diagnóstico local para
subsidiar a identificação e posterior avaliação dos impactos decorrentes do empreendimento.
Portanto, faz-se pertinente considerar as categorias analíticas de forma e função, já que nos
demais Itens do diagnóstico do meio socioeconômico, foram abordados de maneira direta e
indireta a estrutura social e o processo histórico de ocupação desta área de estudo.
A elaboração do Mapa de Uso e Ocupação do Solo da ADA – (MSE-LOU-03) em escala
1:20.000, foi subsidiado pelo estudo sistemático das Unidades de Informações Territorializadas
– UITs, desenvolvido pela EMPLASA em 2008. A EMPLASA utilizou a metodologia de
fotointerpretação de ortofotos datadas de 2007, seguido de trabalhos de campo.
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O mapeamento do uso e ocupação do solo da ADA utilizou as bases cartográficas de rede viária
(logradouros) e rede hidrográfica (drenagem), provenientes respectivamente, do Centro de
Estudos da Metrópole (CEM) e da EMPLASA (Mapeamento Contínuo da Base Cartográfica da
RMSP, 2006).
As categorias/classes de uso e ocupação do solo definidas para o estudo da ADA são:
 Uso Predominante Residencial
 Residencial Horizontal – área onde predomina a ocupação por uso residencial cujas
moradias são de um ou dois pavimentos, tipo casa ou sobrado. A ocorrência de edifícios
isolados nessa área foi, em geral, mapeada.
 Residencial Vertical – área onde predomina a ocupação por uso residencial cujas
moradias são constituídas por edifícios que abrigam domicílios do tipo apartamento.
Nesta classe estão inseridos também os condomínios verticais e os conjuntos
habitacionais verticais.
 Misto (residencial horizontal e vertical) – área onde o uso residencial é constituído
tanto pelo padrão horizontal quanto pelo vertical.
 Área em ocupação – área arruada com aproximadamente 10% de ocupação, podendo
estar dentro da área urbanizada, na periferia ou isolada. É caracterizado por um conjunto
de arruamento, podendo ser geométrico ou irregular, sobre solo com ou sem cobertura
vegetal.
 Habitação precária – assentamento habitacional precário, tipo autoconstrução, com
presença de infraestrutura básica: arruamento, drenagem pluvial, abastecimento de
água, coleta regular de lixo, iluminação pública e equipamentos básicos de saúde e
educação, porém, geralmente desprovido de rede de coleta de esgoto e lotes
regularizados.
 Favela – assentamento habitacional, geralmente em área invadida, sem divisão regular
de lotes, nem infra-estrutura urbana (arruamento, drenagem, rede de esgoto e coleta de
lixo), mas com abastecimento clandestino de água e luz. As moradias são feitas por
autoconstrução, podendo ser de alvenaria ou madeira.
 Uso Predominante Comercial/Serviço
 Comércio e serviços – área onde predomina a ocupação por uso comercial e/ou de
serviços, os quais podem ser de caráter diário (gêneros de primeira necessidade),
ocasional e/ou excepcional (diversificado ou especializado). Esse comércio pode ter
caráter varejista ou atacadista e estar localizado nas proximidades das áreas residenciais
ou em determinados setores destas, como em vias/centros comerciais.
 Shopping e Hipermercado – os shoppings correspondem aos locais com estrutura que
contém estabelecimentos comerciais como lojas, lanchonetes, restaurantes, salas de
cinema, estacionamento etc. É caracterizado pelo seu fechamento em relação à cidade e
pelo espaço planejado sob uma administração única. Os hipermercados são
estabelecimentos comerciais de grande dimensão, que põe à disposição dos
consumidores, em regime de auto-serviço, uma grande variedade de bens, alimentares e
não-alimentares.
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 Uso Predominante Industrial
 Indústria – área localizada dentro ou fora da área urbanizada, podendo ser constituída
segundo distrito / agrupamento ou em unidade dispersa. Caracteriza-se pela presença de
grandes edificações, pátio de estacionamento ou mesmo de indústrias de pequeno porte,
com facilidade de acesso, em geral localizadas próximas às grandes avenidas, rodovias
e ferrovias. (As indústrias de pequeno porte mapeadas foram identificadas em campo).
 Uso Misto
 Misto (Residencial, comercial, serviços, industrial e etc) – são todas as áreas onde
coexistem vários tipos de uso (residencial, comercial, serviços, industrial etc.) e para as
quais não há indicação de utilização específica.
 Equipamentos Sociais e de Serviços
 Educação, saúde, lazer e cultura – são áreas destinadas às instalações de: educação,
saúde, cultura, lazer e similares podendo ser públicas ou privadas.
 Institucional Especial – foi considerado como uso especial: igreja, templo, seminário,
centro socioeducativo, lar de idosos e cemitério.
 Praça e Área verde urbana – praça é qualquer espaço público urbano livre de
edificações e que propicie convivência e/ou recreação para seus usuários. Pode ter ou
não vegetação. Área verde urbana é um local dentro da área urbana, onde há o
predomínio de vegetação arbórea com extensão maior que as praças e jardins públicos.
Possui função ecológica, estética ou de lazer.
 Infraestrutura
 Infraestrutura – área que abriga instalação de equipamento como abastecimento de
água, serviço de esgoto, energia elétrica, telecomunicação e outros de interesse público.
 Viário – traçado de vias públicas constituído por vielas, ruas, avenidas e etc.
 Uso Não-Urbano
 Vegetação antrópica - vegetação caracterizada pela presença de gramíneas,
constituindo uma cobertura quase contínua, deixando alguns trechos de solo descoberto.
Espaçadamente poderão ocorrer pequenos subarbustos e, raramente, arbustos.
 Mata/capoeira – área onde pode ocorrer fragmento de vegetação com formações
secundárias de porte arbóreo. Pode também ser classificado como capoeira, neste caso,
caracteriza-se pela presença espécies que ocupam espontaneamente as áreas
devastadas, apresentando gramíneas e indivíduos isolados com porte herbáceo até
arbóreo.
 Solo exposto – solo que se encontra sem cobertura vegetal ou área onde ocorre
exposição do solo devido à ação de processos erosivos ou pela ação de terraplanagem.
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INSERIR:
Mapa de Uso e Ocupação do Solo da ADA – (MSE LOU-03)
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 Caracterização do uso e ocupação do solo na ADA
Após a consolidação do Mapa de Uso e Ocupação do Solo da ADA – MAPA MSE LOU - 03
pôde-se quantificar as diversas categorias de uso e ocupação do solo, que estão exibidas na
Tabela 6.4.8.2-2 e Gráfico 6.4.8.2-2. Esta Tabela mostra os valores absolutos e relativos da área
de cada classe de uso e ocupação do solo na ADA.
Tabela 6.4.8.2-2
Quantificação de áreas das classes de uso e ocupação do solo na ADA
Classes de Uso e Ocupação do Solo
Residencial Horizontal
Residencial Vertical
Misto Residencial Horizontal / Vertical
Área em Ocupação
Habitação Precária
Favela
Comércio e Serviço
Shopping, Hipermercado, Atacadista
Indústria
Misto - Residencial / Industrial / Comércio e Serviço
Infraestrutura
Institucional Especial
Educação, Saúde, Esporte, Lazer, Cultura
Praça e Área Verde Urbana
Mata / Capoeira
Vegetação Antrópica
Solo Exposto
Viário
ADA

Área
Hectares
388,5
60,7
36,2
13,3
3,8
62,5
106,4
12,4
5,1
66,1
82,3
14,5
61,3
34,0
5,0
14,9
18,4
67,0
1052,5

%
36,9
5,8
3,4
1,3
0,4
5,9
10,1
1,2
0,5
6,3
7,8
1,4
5,8
3,2
0,5
1,4
1,7
6,4
100,0
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Gráfico 6.4.8.2-2
Ocorrência das categorias de uso na ADA

Na ADA como um todo, o uso residencial horizontal predomina sobre os demais, perfazendo
388,5 hectares, o equivalente a 36,9% da área total da ADA. Em seguida aparece o uso por
comércio e serviço, cobrindo 10,1% da ADA. Esses estabelecimentos estão localizados
preferencialmente nos grandes eixos viários, tais como as avenidas Nações Unidas, Roque
Petrone Jr. e Washington Luís.
O uso por infraestrutura também é expressivo, pois 82,3 hectares, ou seja, 7,8% da ADA estão
sendo utilizados para este fim. Neste caso, percebe-se a relevância do aeroporto de Congonhas
e o pátio de manobra do Metrô/SP no Jabaquara.
A descrição do uso e ocupação do solo tem inicio na região noroeste da ADA, entre os distritos
Vila Sonia e Morumbi, seguindo em direção à Marginal Pinheiros, passando em seguida pela
Granja Julieta, avenida Jornalista Roberto Marinho, aeroporto de Congonhas e terminará na
estação Jabaquara do Metrô/SP (Linha 1-Azul), extremidade sul-sudeste da ADA.
Na extremidade noroeste da ADA, onde está previsto a implantação da estação Morumbi, o uso
é predominantemente residencial horizontal, porém, lindeira a avenida Jorge João Saad e a
leste da mesma, consta-se o uso misto, composto de comércios e serviços (Pão de Açúcar,
Cobasi e etc) mesclado por residencial horizontal e vertical (Condomínio Garavelo, localizado na
rua Dom Armando Lombardi).
Por outro lado, na parte oeste da avenida Jorge João Saad o uso residencial horizontal
caracteriza a paisagem, seguindo este padrão até o estádio Cícero Pompeu de Toledo
(Morumbi). Do mesmo modo, este padrão de uso acompanha a maior parte das imediações do
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Colégio Miguel de Cervantes. Neste caso, o uso residencial horizontal está entremeado pelas
classes institucional e educação, saúde, cultura e lazer. Vale citar também a presença do
Colégio Visconde de Porto Seguro, localizado ao sul do estádio do Morumbi, na rua Floriano
Peixoto Santos.
Seguindo na direção norte-sul pela avenida Jules Rimet nota-se a predominância do uso
residencial horizontal de alto padrão, contudo, a oeste desta via, a ocupação é mais
diversificada, com uso misto, residencial vertical e o inicio das habitações precárias, chegando
até a Favela Paraisópolis. Entretanto, na parte leste da avenida Jules Rimet, o uso permanece
residencial horizontal de alto padrão, com áreas verdes que acompanham a hidrografia.
Atualmente onde está prevista a implantação da estação Américo Mourano, o uso é residencial
horizontal.
Ao sul da Favela Paraisópolis existe um fragmento de mata/capoeira e em seguida o Cemitério
Morumbi. Nesta área de vegetação antrópica está prevista a estação Paraisópolis. A partir deste
ponto até a Marginal Pinheiros, ao sul da Linha 17-Ouro, a ocupação é diversificada com áreas
de comércio e serviços (supermercado Extra), residencial vertical, praças e áreas verdes.
A área planejada para implantação da estação Panamby é marcada por solo exposto, podendo
haver alguma vegetação rasteira. Nota-se que tangenciando o rio Pinheiros existe uma faixa
espessa classificada como viário, que corresponde a Marginal Pinheiros (via de alta circulação).
As Fotos 6.4.8.2-1 até 6.4.8.2-15 ilustram algumas classes de uso encontradas a oeste do rio
Pinheiros.

Foto 6.4.8.2-1 - Avenida Francisco Morato, região
noroeste da ADA, área da futura Linha 4-Amarela.

Foto 6.4.8.2-2 - Avenida Jorge João Saad, região noroeste
da ADA, bairro da Vila Sonia/Morumbi – uso misto.
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Foto 6.4.8.2-3 - Avenida Jorge João Saad, próximo a
futura Estação Morumbi que interligará com a Linha 4Amarela. Uso misto.

Foto 6.4.8.2-4 - Avenida Jorge João Saad, próximo a futura
Estação Morumbi que interligará com a Linha 4-Amarela.
Uso misto.

Foto 6.4.8.2-5 - Avenida Jorge João Saad, próximo a
futura Estação Morumbi que interligará com a Linha 4Amarela – Uso Misto. Notar a presença do uso residencial
vertical no fundo da foto (a leste da avenida).

Foto 6.4.8.2-6 - Residência horizontal de alto padrão
próximo ao Estádio do Morumbi.

Foto 6.4.8.2-7 - Residência horizontal de alto padrão
próximo ao Estádio do Morumbi.

Foto 6.4.8.2-8 – Estádio Cícero Pompeu de Toledo
(Morumbi.
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Foto 6.4.8.2-9 – Colégio Miguel de Cervantes, localizado
na avenida Jorge João Saad.
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=805208

Foto 6.4.8.2-10 – Vista geral da rua Brg. Armando
Trompowsky – uso residencial horizontal de alto padrão e
área verde urbana.
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=805208

Foto 6.4.8.2-11 - Residencial Horizontal Alto Padrão
Morumbi.

Foto 6.4.8.2-12 - Residencial Horizontal Alto Padrão
Morumbi.

Foto 6.4.8.2-13 - Favela Paraisópolis.

Foto 6.4.8.2-14 - Condomínios - residencial vertical alto
padrão, próximo a Região de Panamby.
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Foto 5.4.9.2-15 – Foto aérea obliqua cobrindo parte da Favela Paraisópolis, Cemitério do Morumbi, uso residencial
vertical de alto padrão, área de mata/capoeira entre outros.

www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=560331

Ao atravessar o rio Pinheiros chega-se a uma zona de uso comercial e de serviços, tendo como
referência a rua Alexandre Dumas nas imediações da avenida das Nações Unidas. Nesta região
está prevista a implantação da Estação Granja Julieta que fará a interligação com a Linha 9 Esmeralda da CPTM.
Seguindo pela avenida das Nações Unidas no sentido sudeste-nordeste, entre a rua Américo
Brasiliense e a rua da Paz, nota-se que ainda existe áreas de uso residencial horizontal,
contudo, é uma ocupação incipiente quando comparado com seu entorno, que é marcado pelo
uso comercial e de serviços, neste caso havendo edifícios empresariais.
Seguindo em direção ao norte verifica-se a existência de dois Shoppings Centers (Morumbi e
Market Place) e uma subestação de energia. Nestas imediações aumenta a ocupação de
edifícios empresariais, compondo uma área de alto padrão. Como exemplo de comércios e
serviços desta área pode-se citar: sede da VIVO Celular, banco HSBC, C&C Construção, Etna,
sede Nestlé Brasil, entre outras.
Próximo a ponte Estaiada está localizada a Rede Globo, classificada como infraestrutura pela
EMPLASA (2008).
As Fotos 6.4.8.2-16 até 6.4.8.2-24 ilustram os usos predominantes do trecho entre as futuras
Estações Granja Julieta e Chucri Zaidan.
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Uso Misto

Foto 6.4.8.2-16 – Foto aérea obliqua cobrindo o trecho entre as futuras Estações Granja Julieta e Chucri Zaidan.

www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=560331

Foto 6.4.8.2-17 - Vista geral a partir da Estação Morumbi
(CPTM). Notar a ponte Estaiada ao fundo da foto.
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=805208

Foto 6.4.8.2-18 - Travessia do rio Pinheiros pela ponte do
Morumbi, ao fundo edifícios empresariais.
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=805208
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Foto 6.4.8.2-19 - Área próxima a travessia do rio Pinheiros.
Notar a presença da linha de transmissão que chega até a
subestação de energia.
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=805208

Foto 6.4.8.2-20 - Shopping Market Place.
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=805208

Foto 6.4.8.2-21 - Região próxima ao Shopping Market
Place.
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=805208

Foto 6.4.8.2-22 - Região próxima ao Shopping Market
Place. Notar torre da VIVO Celular.

Foto 6.4.8.2-23 - Região próxima do Shopping Morumbi.

Foto 6.4.8.2-24 - Rede Globo de Televisão, com Ponte
Estaiada ao fundo.

www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=844308

www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=844308

www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=844308
CODIGO:
RT-17.00.0000/0N4-003

EMISSÃO:
Agosto / 2010

Folha:

APROVAÇÃO:
................................./../....

VERIFICAÇÃO:
................................./../....

REVISÃO: 0

470

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
LINHA 17 – OURO – Ligação do Aeroporto de Congonhas à Rede Metroferroviária

CAPÍTULO II

Seguindo pela avenida Jornalista Roberto Marinho em direção ao aeroporto de Congonhas, o
uso é diversificado. Lindeiro à avenida, nos dois lados, existe ocupação residencial horizontal
em sua maioria, entremeado por favela, comércio/serviços e escolas.
Nas imediações da futura Estação Vila Cordeiro, próxima ao cruzamento da avenida Jornalista
Roberto Marinho com a rua Ribeiro do Vale o uso foi classificado como misto, com presença
maior de comércio e serviço. Assim como nas quadras adjacentes aos cruzamentos da avenida
Jornalista Roberto Marinho com as avenidas Santo Amaro e Vereador José Diniz.
Distanciando-se um pouco da avenida Jornalista Roberto Marinho, nota-se que o padrão
residencial horizontal aumenta de padrão, havendo também residencial vertical. Em campo,
constatou-se a presença de alguns lançamentos imobiliários verticais, denotando uma possível
alteração do uso e ocupação do solo, já que a região vem passando por transformações
derivadas da Operação Urbana Água Espraiada.
Desta forma, pode-se inferir que esta área deverá aumentar o aproveitamento dos terrenos e
possivelmente passará por um processo de verticalização, que será condicionado às diretrizes
da Operação Urbana.
Próximo a futura Estação Brooklin Paulista existe a favela Buraco Quente, que por sua vez é
vizinha de áreas de ocupação residencial (vertical e horizontal), bem como de comércio e
serviços. Esta área está próxima ao cruzamento da avenida Jornalista Roberto Marinho com a
avenida Washington Luís.
A avenida Washington Luís chega até o aeroporto de Congonhas e a ocupação é classificada
como mista, com presença de residências (horizontal e vertical) junto a comércio (hipermercado
Extra) e empresas ligadas a logística e transporte aéreo.
Ainda nas adjacências da avenida Jornalista Roberto Marinho, o trecho entre as Estações
Brooklin Paulista e Vila Paulista é marcado pela presença de um equipamento de lazer,
composto de 4 quadras de esporte. Este equipamento está localizado sob a estrutura do
piscinão do córrego Águas Espraiadas. Ao se distanciar da avenida percebe-se o aumento do
uso residencial.
Entre as futuras Estações Vila Paulista e Cidade Leonor, a ocupação é dada basicamente por
favelas, tendo como referência a Favela Vietnã.
Na extremidade sul-sudeste da ADA o uso é diversificado, apresentando em destaque o Pátio
de Manobra de Trens da Estação Jabaquara. Outra referência é o hospital Sabóia, localizado na
esquina da rua Cruz das Almas com a avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro.
As Fotos 6.4.8.2-25 até 6.4.8.2-32 ilustram uma parte dos principais tipos de uso e ocupação do
solo do trecho entre as Estações Brooklin e Jabaquara.
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Foto 6.4.8.2-25: Vista geral da ocupação ao longo da avenida Jornalista Roberto Marinho (sentido oeste-leste)
http://skyscrapercity.bloggerteam.com/entry.php?u=skyscrapercity&e_id=274128

Foto 6.4.8.2-26: Ocupação residencial vertical e horizontal,
próximo ao cruzamento das avenidas Jorn. Roberto
Marinho com a Vereador José Diniz.

Foto 6.4.8.2-27: Lançamentos imobiliários verticais e
ocupação residencial horizontal, próximo ao cruzamento
das avenidas Jorn. Roberto Marinho com a Vereador José
Diniz.

Pscinão do
Córrego Águas
Espraiadas

Av. Washington
Luís

Foto 6.4.8.2-28 – Vista geral do final da avenida Jorn. Roberto Marinho.
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Foto 6.4.8.2-29: Favela do Vietnã.
http://yabaquara.wordpress.com/2009/06/22/caracteristicasarquitetonicas/

Foto 6.4.8.2-30: Pátio de Manobras do Jabaquara.

Foto 6.4.8.2-31: área de uso residencial vertical próximo à
Estação Jabaquara.

Foto 6.4.8.2-32: Área de uso misto próximo à Estação
Jabaquara.
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