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APRESENTAÇÃO
O presente Estudo de Impacto Ambiental – EIA é acompanhado de seu respectivo
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, ambos os documentos relacionados ao projeto de
implantação do empreendimento denominado “Terminais e Sistemas Viários – Região Leste
2”, a ser implantado pela São Paulo Transporte S/A – SPTrans, empresa responsável pela gestão
do sistema de transporte municipal de São Paulo.
Em atendimento à Resolução nº 61/CADES/2001, em 07/05/13, foi encaminhado ao
DECONT/SVMA Requerimento de Consulta Prévia – RCP quanto à exigibilidade de
Licenciamento Ambiental do empreendimento, o qual foi respondido por meio do RCP
nº 09/DECONT-2/GTAIA/2013, que conclui pela necessidade de licenciamento prévio, elaboração
e apresentação de EIA/RIMA. Dando continuidade ao processo de licenciamento, antes da
elaboração do referido estudo, foi apresentado ao DECONT Plano de Trabalho, que resultou na
emissão do Termo de Referência (TR) nº 08/DECONT-2/GTAIA/2013 (Anexo I), em 14/08/13,
no âmbito do Processo Administrativo nº 2013-0.202.378-7.
Este Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental
foram elaborados em conformidade aos preceitos estabelecidos na Lei Federal nº 6.938/81, nas
Resoluções CONAMA 01/86 e 237/97 e de acordo com o Termo de Referência supracitado.
O empreendimento “Terminais e Sistemas Viários – Região Leste 2” é integrante do
Programa municipal de investimentos e ações para a melhoria do transporte público coletivo e do
trânsito para a cidade de São Paulo. Trata-se de um programa de intervenções com o objetivo de
melhorar significativamente o transporte público coletivo e o trânsito na cidade e,
consequentemente, a mobilidade da população e a acessibilidade do território urbano.
Este Programa foi segmentado em duas etapas, ETAPA 1 sob responsabilidade de São
Paulo Obras e ETAPA 2 sob responsabilidade de São Paulo Transporte. A Etapa 1 prevê a
implantação de 15 empreendimentos (Corredores e Terminais) conforme a relação a seguir:
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CORREDORES
1.

LESTE – RADIAL (TRECHO 1)

2.

LESTE – RADIAL (TRECHO 2)

3.

LESTE-ARICANDUVA

4.

LESTE-ITAQUERA

5.

SISTEMA VIÁRIO DE APOIO CORREDOR BERRINI

6.

INAJAR DE SOUZA

7.

SISTEMA VIÁRIO CAPÃO REDONDO/CAMPO LIMPO/VILA SÔNIA

8.

BINÁRIO SANTO AMARO

9.

M’BOI MIRIM

10.

COMPLEXO VIÁRIO JARDIM ÂNGELA

TERMINAIS
1.

TERMINAL PERUS

2.

NOVO TERMINAL JARDIM ÂNGELA

3.

TERMINAL PARELHEIROS

4.

TERMINAL ITAQUERA

5.

TERMINAL VILA SÔNIA

A Etapa 2, prevê a implantação de 129 quilômetros de corredores e 15 terminais de
ônibus no município, sendo eles:
CORREDORES
1.

SABARÁ – REGIÃO SUL 1

2.

MIGUEL YUNES – REGIÃO SUL 1

3.

COCAIA – REGIÃO SUL 1

4.

BELMIRA MARIN – REGIÃO SUL 1

5.

VILA NATAL – REGIÃO SUL 1

6.

23 DE MAIO – REGIÃO SUL 2

7.

CELSO GARCIA – REGIÃO LESTE 1

8.

PERIMETRAL ITAIM PAULISTA/SÃO MATEUS – REGIÃO LESTE 2

9.

LESTE RADIAL 3 – REGIÃO LESTE 2

10.

PERIMETRAL BANDEIRAS/SALIM F. MALUF – REGIÃO LESTE 2
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TERMINAIS
1.

TERMINAL JARDIM ELIANA

2.

TERMINAL PEDREIRA

3.

NOVO TERMINAL VARGINHA

4.

TERMINAL JARDIM AEROPORTO

5.

TERMINAL JARDIM MIRIAM

6.

TERMINAL BARONESA

7.

TERMINAL CONCÓRDIA

8.

TERMINAL PONTE RASA

9.

TERMINAL ITAIM PAULISTA

10.

TERMINAL VILA MARA

11.

TERMINAL SÃO MIGUEL

12.

NOVO TERMINAL SÃO MATEUS

13.

TERMINAL ANHANGUERA

14.

TERMINAL SANTANA

15.

TERMINAL ARICANDUVA

A Etapa 2 encontra-se dividida em 4 diretrizes (Regiões) para implantação, denominadas:
SUL 1, SUL 2, LESTE 1 e LESTE 2.
O empreendimento “Terminais e Sistemas Viários – Região Leste 2” tem como principal
objetivo aumentar a atratividade do transporte coletivo, através da redução dos tempos de viagens
pela otimização da capacidade e eficiência da oferta de transporte coletivo.
A entrada em operação do empreendimento deverá promover a melhoria da qualidade
ambiental da região, suplantando os impactos negativos da fase de implantação, propiciando um
efetivo ganho a toda a população da cidade de São Paulo.
Neste EIA são apresentadas as informações acerca das análises das alternativas
locacionais consideradas, assim como os projetos colocalizados, estudos das legislações
incidentes, caracterização do empreendimento, além de uma avaliação da compatibilidade do
projeto com as atuais diretrizes estabelecidas para o planejamento urbano no município de São
Paulo.
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Os estudos foram baseados no projeto funcional do empreendimento e contemplam
análise ambiental que permite a definição de viabilidade do empreendimento, de modo que, tão
logo sejam aprovadas a localização e concepção propostas e fundamentados nas condicionantes
da Licença Ambiental Prévia – LAP serão desenvolvidos os seus respectivos projetos e estudos
detalhados.
Para a avaliação ambiental do empreendimento são delimitadas Áreas de Influências
estabelecidas para cada aspecto a ser analisado, de forma a se permitir atingir o detalhamento
cabível a cada um.
A análise estrutura-se iniciando pela AII - Área de Influência Indireta do empreendimento,
passando para a AID - Área de Influência Direta e concluindo na ADA - Área Diretamente Afetada,
que é aquela onde ocorrerão as intervenções físicas das obras previstas.
Nos itens que seguem, são identificados e analisados os impactos, com indicação de
medidas mitigadoras, de recuperação e compensatórias, seguidas de proposições de Planos e
Programas que viabilizem o empreendimento nos diversos aspectos ambientais.
Por fim apresenta-se a conclusão do estudo e seus anexos, que registram os
documentos citados, os levantamentos de campo, Caderno de Mapas e Desenhos, projetos do
empreendimento e detalhes pertinentes ao seu entendimento.
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1. INTRODUÇÃO
A SMT - Secretaria Municipal de Transportes da Prefeitura do Município de São Paulo
está desenvolvendo um programa de intervenções com o objetivo de melhorar significativamente
o transporte público coletivo e o trânsito na cidade e, consequentemente, a mobilidade da
população e a acessibilidade do território urbano.
O programa reitera a efetiva prioridade do transporte coletivo sobre o individual e
enfatiza o incentivo ao transporte por meio da implantação de novos corredores e a construção
de novos terminais para a organização e estruturação do sistema de transporte público coletivo do
município de São Paulo.
O sistema de transporte público sobre pneus, municipal e intermunicipal, participa do
atendimento de 82% das viagens por transporte coletivo que se realizam no Município de São
Paulo diariamente. São aproximadamente 8,2 milhões de viagens que utilizam o ônibus na
realização total ou parcial de seu trajeto. O serviço prestado pelo Metrô, que atua majoritariamente
como elemento estruturador, participa de 22% das viagens diárias realizadas na cidade de São
Paulo, sendo que apenas 5% utilizam exclusivamente o Metrô.
O serviço de transporte público sobre pneus participa com o maior percentual de
atendimento das viagens coletivas da cidade, desempenhando este papel devido à extensão e
cobertura espacial de sua rede. Com pouca prioridade no sistema viário (apenas 119 km de
corredores municipais exclusivos), os ônibus disputam o espaço nas vias congestionadas com os
veículos individuais.
A insuficiência das infraestruturas de alta capacidade (metrô e trem) e de média
capacidade (corredores de ônibus) na cidade impossibilita a organização dos deslocamentos em
torno de uma malha estruturadora da oferta, deixando para os ônibus (baixa capacidade) a
responsabilidade por parte preponderante dos deslocamentos por modo coletivo.
A rede de linhas estruturais de ônibus existente é esparsa e se mescla com as linhas
singelas. Muitas são as linhas troncais que circulam, na maioria das vezes, sem infraestrutura
viária segregada ou preferencial que lhes dê condições de desempenho satisfatórias. Embora
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existam fortes ligações atendidas por ônibus e linhas com alta concentração de frota, algumas
operando inclusive, com veículos articulados ou biarticulados, elas muitas vezes, não se
diferenciam funcionalmente do emaranhado de linhas existentes.
Assim, a implantação de novos terminais e corredores, além da melhoria e requalificação
das instalações dos equipamentos já existentes, constitui um programa específico de intervenções
que têm como objetivo corrigir a atual situação em que os ônibus, apesar de transportarem a
maior parte dos usuários, não são tratados no sistema viário com prioridade proporcional a sua
importância.
Os congestionamentos instalados na cidade provocam uma disputa pelo espaço do viário
e prejudicam o desenvolvimento e a manutenção da velocidade regular dos ônibus, uma vez que
ainda são poucas as vias com tratamento de faixas exclusivas para o transporte coletivo público.
O Programa de Implantação de Novos Corredores de Ônibus e Terminais de Integração
compreende a:


Viabilização da estrutura viária adequada em eixos de transporte ou em vias que
concentrem linhas de ônibus;



Execução de obras em toda a extensão dos eixos selecionados com vistas à
ampliação da capacidade nas interseções semaforizadas e das vias com faixas
segregadas ou exclusivas;



Implantação de plataformas de embarque, estações de transferência e terminais de
integração, propiciando a organização, troncalização e segmentação das linhas
segundo suas funções estruturais ou locais;



Elaboração de planos semafóricos e de comunicação com controladores para
viabilizar a fluidez no trânsito com priorização para o transporte coletivo, incluindo a
utilização de informação do GPS na atuação dos controladores;



Construção de garagens junto a terminais de integração e estações de
transferência;



Elaboração de projeto operacional adequando a oferta dos corredores à demanda,
considerando a adoção de atributos técnicos, tais como: linhas expressas, faixas de
ultrapassagem, faixas segregadas, faixas exclusivas à esquerda, altura adequada
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da plataforma de embarque, controle operacional informatizado, veículos guiados,
tração elétrica e outros;


Inclusão, nos projetos de terminais e estações, de espaços para outros serviços
públicos, tais como: Poupatempo, postos de saúde, órgãos da PMSP e outros.

O empreendimento “Terminais e Sistemas Viários – Região Leste 2”, objeto do presente
estudo, é integrante do Programa de Implantação de Novos Corredores de Ônibus e Terminais de
Integração e é constituído pelos projetos apresentados no Quadro 1-1, exposto a seguir.
Quadro 1-1:Terminais e Sistemas Viários – Região Leste 2.
Projeto

Extensão
(km)

Localização

Subprefeitura

Corredor Leste
Radial (Trecho III)

8,1

Avenida José Pinheiro Borges e Rua
Copenhague

Penha, Itaquera, São Miguel Paulista
e Guaianazes

Sistema Perimetral
Itaim Paulista – São
Mateus (Trecho II)

7,6

Estrada do Iguatemi, ruas do Jaú e Luis
Mateus e Av. Prof.º João Batista Conti

Itaquera, Guaianazes e Cidade
Tiradentes

9,5

Rua do Jaú x Estrada do Iguatemi, ruas
da Passagem Funda e Saturnino Pereira,
Viaduto Dep. Antônio Silva Cunha Bueno,
estradas Lajeado Velho e Dom João Neri
até a Av. Marechal Tito

Itaim Paulista, Guaianazes e Cidade
Tiradentes

3,5

Terminal Itaim Paulista, Rua Albardão, Av.
Marechal Tito até a divisa com o
município de Itaquaquecetuba (córrego
Três Pontes). Esta via já se configura
como um corredor de ônibus.

Itaim Paulista

Sistema Perimetral
Bandeirantes –
Salim Farah Maluf
(Trecho I)

15,9

Av. Eng.º Luiz Carlos Berrini x Av. dos
Bandeirantes, Av. Afonso D’Escragnolie
Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Av.
Tancredo Neves, Terminal Sacomã, Av.
das Juntas Provisórias, Via Elevada
Trecho 3 do Expresso Tiradentes, Av.
Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Melo até o
Terminal Vila Prudente

Pinheiros, Santo Amaro, Vila
Mariana, Jabaquara, Ipiranga e Vila
Prudente

Terminal Itaim
Paulista

-

Avenida Marechal Tito, ruas Rafael
Correia da Silva, Francisco Vaz Moniz e
Albardão

Itaim Paulista

Sistema Perimetral
Itaim Paulista – São
Mateus (Trecho III)

Tratamento Viário
da Av. Marechal
Tito:
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Projeto

Extensão
(km)

Localização

Subprefeitura

Terminal Vila Mara
Norte

-

Avenida Estrela da Noite e Rua São
Gonçalo do Rio das Pedras

Itaim Paulista

-

Entre a Rua Ministro Luís Sparano e a Av.
Sapopemba com a Av. Adélia Chohfi,
junto à Praça Felisberto Fernandes da
Silva

São Mateus

Novo Terminal São
Mateus

Dentre os principais benefícios esperados com a implantação do empreendimento
“Terminais e Sistemas Viários – Região Leste 2”, citam-se:


Melhoria na qualidade de atendimento e maior conforto aos usuários;



Ampliação da capacidade atual dos eixos de transporte e dos terminais de ônibus
da região;



Diminuição do tempo de percurso e aumento de oferta de lugares;



Melhoria no desempenho logístico dos deslocamentos dos passageiros, evitando o
percurso negativo de parte das viagens e minimizando a concorrência com o
trânsito urbano;



Priorização do transporte coletivo sobre o individual;



Garantia da acessibilidade aos meios de transporte e melhoria nas condições de
transferências intermodais;



Estímulo à migração dos modos motorizados privados para os modos coletivos;



Melhoria na distribuição de linhas que circulam na cidade, alteradas em função da
diminuição dos tempos de viagem e consequentemente melhoria na qualidade do
trânsito e economia de tempo para os usuários;



Aumento dos benefícios esperados dos projetos colocalizados em seu entorno
direto;



Funcionar como elemento catalisador a melhorias no padrão urbano do entorno;



Melhoria do sistema de acessibilidade e circulação de pedestres no entorno do
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empreendimento, incluindo recuperação/ampliação de calçadas e implantação de
rebaixos e luminárias nas travessias;


Melhoria no tratamento paisagístico e integração com entorno.

A seguir, apresenta-se a Mapa 1-1 – “Terminais e Sistemas Viários – Região Leste 2”.
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MAPA 1-1: TERMINAIS E SISTEMAS VIÁRIOS PARA A REGIÃO LESTE 2
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2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DO EIA/RIMA
2.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
Nome e Razão Social: São Paulo Transporte S/A – SPTrans
CNPJ: 60.498.417/0001-58
Inscrição Estadual: Isento
Endereço: Rua Boa Vista, nº 136, 7º andar – Município de São Paulo – SP – CEP: 01014-000
Fone/Fax: (11) 3115-5144, ramal 264
Responsável: Arqt.ª Andréa Franklin Silva Vieira
Coordenadora do Licenciamento Ambiental
E-mail: andrea.vieira@sptrans.com.br

2.2. EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EIA/RIMA
Nome e Razão Social: SISTRAN Engenharia Ltda.
CNPJ: 65.518.540/0001-07
Inscrição Estadual: Isento
Endereço: Rua Santa Isabel, 160, 3º Andar, Vila Buarque – São Paulo-SP
Fone/Fax: (11) 3335-2125
Contato: Arq. Karine Murachco
E-mail: karine@sistransp.com.br
Contato: Geog. Juliana Cristina Canduzini
E-mail: juliana.canduzini@sistransp.com.br
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2.3. EMPRESAS COLABORADORAS NA ELABORAÇÃO DO EIA/RIMA
Nome e Razão Social: GEOTEC Consultoria Ambiental LTDA.
CNPJ: 03.063.067/0001-63
Inscrição Estadual: Isento
Endereço: Rua Estado de Israel, nº 30, Vila Clementino - São Paulo - SP
Fone/Fax: (11) 5573-7386
Contato: Eng. Agr. Edmundo Roiz Junior
E-mail: edmundo@geotecbr.com.br

Nome e Razão Social: GEOMÉTRICA Engenharia de Projetos Ltda.
CNPJ: 55.069.736/0001-08
Inscrição Estadual: Isento
Endereço: Rua Loefgreen, 1057, 13º andar, Vila Clementino - São Paulo - SP
Fone/Fax: (11) 5078-1074
Contato: Eng. Leonardo Pedro Lorenzo
E-mail: leonardo@geometrica.com.br

2.4. EQUIPE TÉCNICA


Coordenação Geral

Arquiteta Karine Murachco

CAU 43.555-4

Engenheiro Civil Cláudio Macedo

CREA 0600569567

Engenheiro Agrônomo Edmundo Roiz Jr.

CREA 0605031321
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Coordenadores do Meio Físico

Engenheiro Civil Jaime Waisman

CREA 0600259028

Geólogo Dr. Fernando F. Kertzman

CREA 0601488426

Engenheiro Civil Leonardo Pedro Lorenzo

CREA 0601838572

Equipe Técnica – Meio Físico
Engenheira Agrimensora Renata de Aquino Sedano

CREA 2010120783

Geólogo Luiz Antônio Soave

CREA 0601502598

Engenheiro Elétrico Gustavo Thomsen

CREA 0600566985

Engenheiro Ambiental Robson Jaques Serra

CREA 5063348573

Engenheiro Ambiental Guilherme G. Carrião Fernandes

CREA 5062328489

Engenheiro Ambiental Clara Regina Braga Casaes

CREA 5062747612

Equipe Técnica - Projetistos
Engenheiro Civil Carlos R. Ibanez de Oliveira

CREA 0682562559

Engenheiro Civil José Cláudio Garcia

CREA 0600967860

Engenheira Civil Mariela Cristina Pelinari

CREA 5061759814

Engenheiro Civil Rodney S. Schiavon de Souza

CREA 5063015839

Engenheiro Civil Danilo Mouro de Camargo

CREA 5061474821



Coordenador do Meio Biótico

Engenheiro Florestal Eduardo A. Rocha Campos

CREA 5060866872
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Equipe Técnica – Meio Biótico
Engenheira Civil Adriana Kagawa

CREA 5062004921

Geógrafo/Biólogo Henrique Fraga

CREA 5068999297

Arquiteto Marcel Martin Baptista de Faria

CAU 98.348-9

Engenheiro Agrônomo Paulo Rogério Boari Andrade

CREA 5060532144

Engenheiro Florestal Bruno Flávio Ernst Mimura

CREA 5062922402

Engenheiro Agrônomo Rodrigo Luiz Giampietro

CREA 5060868749

Engenheiro Florestal Cícero Madeira Júnior

CREA 5062631183

Engenheiro Florestal Rodrigo Tadeu Franco Cagini

CREA 5062631787

Bióloga Msc. Juliana Narita Soares

CRBio 061791/01D

Bióloga Amanda Santos Oehlmeyer

CRBio 064101/01D

Biólogo Francisco de Assis Alves

CRBio 68.901/01D

Bióloga Fernanda Navarro Anadão Ribeiro

CRBio 47668/01-D

Med. Veterinário Gustavo Gurian Creton

CRMV 26916

Equipe técnica - Cadastramento Arbóreo:
9 Lentz Consultores em Meio Ambiente:
Eng. Florestal M. Sc.Sandra Pavan Fruehauf (coordenadora)

CREA 0605008649

Engª. Florestal Marcela Borghi Olenscki

CREA 5063894930

Gestora Ambiental Aline Cardenas Silveira

CREA 5062605142

Geógrafo Iberê Braga Barioni
Ecóloga Thais Helena de O. Rosa

9 AmbGis Meio Ambiente e Geoprocessamento:
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Geógrafo Alexandre Degan Perussi

CREA: 5061899873/D

Geógrafo Rogério Peter de Camargo

CREA 5061888558/D

Biólogo Rodrigo Trassi Polisel

CRbio 68879/01-D

Técnico Ambiental Marcelo Antônio da Costa Silva
Gestor Ambiental Rafael Augusto Gregorini



Coordenadores do Meio Socioeconômico

Engenheiro Civil Gabriel Feriancic

CREA 5061524119

Adv. Juliano Jun Abe

OAB/SP 203.927

Equipe Técnica – Meio Socioeconômico
Engenheiro Civil Geraldo de Camargo Carvalho Júnior

CREA 0601253545

Engenheiro Ambiental Felipe Ferreira Dias

CREA 5063840992

Engenheiro Civil Alexandre Frazão D’Andrea

CREA 5060881130

Geógrafa Juliana Cristina Canduzini

CREA 5061912880

Arquiteta Ana Paula Felippe

CAU 39.812-8

Geógrafo Gabriel Bispo da Silva

CREA 5063644943

Geógrafo Eduardo Donizete Pastrelo

CREA em emissão

Técnica em Meio Ambiente Elaine Cristina de Araújo

CREA 5063854423

Tecnóloga em Gestão Ambiental Flávia Avallone
Administradora Daniella Rodrigues
Arqueólogo Wagner G. Bornal
Arqueóloga Sandra Sanchez
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Coordenadores de Cartografia

Engenheira Cartógrafa Maria Cristina Cardoso Ciaromicoli

CREA 0601376074

Eng. Ambiental Marcos Paulo Lara

CREA 5063348484

Equipe Técnica – Cartografia
Engenheiro Florestal Luis Alberto de Oliveira

CREA 5063209653

Geógrafo Eduardo Donizete Pastrelo

CREA em emissão

Gestor Ambiental Fernando Carvalho Costa

CRQ em emissão

Gestor Ambiental Leonardo Mazieiro
Analista Ambiental Tiago Martins de Souza
Técnico em Meio Ambiente Fernando Ferreira Leite



Equipe de Apoio

Evandro Oliveira da Silva
Guilherme Ferreira Soares da Silva
Alexander Dutra
Vanessa Rodrigues Marques
Maria Luiza Gonçalves
Gilvaneide P. de Oliveira
Vanessa E. Correa
Lucas Dovigo Biziak
Técnico Administrativo Raul Souza de Oliveira
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3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DO EMPREENDIMENTO
Na última década o país experimentou um amplo programa de inclusão social,
possibilitando que uma significativa parcela da população saísse da miséria e, assim, passasse a
consumir e a se deslocar, sobretudo nos centros urbanos.
Nas grandes cidades, dado o agravamento dos problemas relacionados com o consumo
de energia, poluição do ar e sonora e congestionamentos, esses se tornaram temas centrais. A
mobilidade urbana associada à sustentabilidade é importante diretriz para o planejamento e
reorganização das cidades.
O conceito de mobilidade urbana sustentável está diretamente associado às alternativas
de melhor aproveitamento dos espaços viários.
A adoção e o crescimento constante da utilização do automóvel como meio de transporte,
sendo esse um dos principais objetos de desejo dos cidadãos, levou a circulação da cidade a uma
condição de saturação, apesar dos investimentos em infraestrutura para esse modal.
Há um entendimento nos diversos setores da sociedade de que o transporte coletivo é a
solução para os deslocamentos cotidianos e de maiores distâncias. Entretanto, ainda são
necessárias melhorias na operação desse modo de transporte para que haja maior adesão da
população no seu uso, o que é um dos principais objetivos do empreendimento em estudo.
Outro aspecto importante se refere à população de baixa renda que tem no transporte
coletivo sua única opção. O valor da tarifa age como um limitador nas necessidades de
deslocamento dessa parcela da população, resultando numa baixa taxa de mobilidade. Parte
dessa população reside distante das regiões centrais, fruto de falhas do planejamento municipal e
adensamento desordenado.
Esse cenário impõe deslocamentos diários e distantes por motivos de atividades
econômicas e outras necessidades.
A predominância é do transporte individual nos espaços viários das grandes cidades, cuja
taxa de ocupação é de 0,25/m2, ou seja, 30 vezes menor que um ônibus convencional.
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Para a Grande São Paulo, com 20 milhões de habitantes, não é possível atender a todas
as necessidades de deslocamentos usando transporte individual, independente dos investimentos
realizados.
Mesmo com a aplicação de rodízio para automóveis e caminhões e de propostas de
pedágios urbanos, é evidente que o modelo de transporte individual motorizado não é viável.
Apesar disso, o modo de transporte coletivo disputa e perde (proporcionalmente) espaço
para os automóveis, agravando os congestionamentos e comprometendo a fluidez do trânsito.
Essa baixa produtividade dotransporte coletivo intensifica a crise damobilidade tornando
evidente oesgotamento desse modelo e exigindomudanças no paradigma das políticas
deplanejamento urbano.

Da situação local – Cidade de São Paulo
Uma das características da Cidade de São Paulo é a predominância do transportepúblico
por ônibus, cuja abrangência da rede é de 4.400 km e cobre toda a área do município(centro,
subcentros e periferia).
São aproximadamente 14.800 ônibus dos mais variados tamanhos que compõem a frota
que atendema 65% da demanda. A rede de média capacidade (sistema por ônibus) possui uma
extensão de128km de corredores de ônibus somando-se os municipais e metropolitanos
(SPTRANS, 2013).
Os trilhos, transporte de alta capacidade, são compostos de 78km de metrô e 134kmde
trem metropolitano que atendem a 12% e 23% da demanda, respectivamente (SPTRANS, 2013).
A frota de ônibus municipal (0,5% do total da frota veicular) atende diariamente
8,2milhões de viagens, enquanto os 3,7 milhões de automóveis realizam 7,9 milhões de viagens
(SPTRANS, 2013).
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A taxa de motorização está abaixo de 2 habitantes por veículo, algo compatível comos
países desenvolvidos. Entretanto, a cultura da intensa utilização do automóvel com baixonível da
sua ocupação (em torno de 1,3 pessoas por veículo) agrava significativamente amobilidade na
cidade. Diariamente, pode-se perceber os efeitos dos 80% do espaço urbanodestinado ao
deslocamento, ocupado pelo transporte individual que transporta 30% dospassageiros (fonte:
Revista Exame e Planeta Sustentável).
A última década apresentou aumento na participação das motocicletas nacomposição da
frota por ser um equipamento que facilita a locomoção e transporte em viascongestionadas. O
resultado foi o acentuado crescimento de acidentes com vítimas graves efatais.
“A motorização da mobilidade urbana de maneira individual e privada como soluçãodo
problema, trouxe consigo grandes impactos negativos, na forma de aumento dos custos
deoperação

do

transporte

coletivo

público

-

ônibus,

dos

acidentes,

da

poluição

e

doscongestionamentos” (ANTP, 2011). Como o uso do automóvel requer o consumo de
grandeespaço físico nas vias, o congestionamento cresceu e rebaixou a velocidade dos ônibus
para12 a 15 km/h, quando o desejável e possível com tratamento adequado é 20 a 25 km/h.
Issolevou ao aumento dos custos operacionais dos ônibus entre 15% e 25%, sendo o
custoadicional repassado aos usuários pagantes, na maioria com baixo nível de renda: embora
ovale-transporte limite o gasto do trabalhador a 6% do seu salário, mais da metade dos
usuáriosnão

tem

acesso

a

esse

benefício.

Apenas

na

cidade

de

São

Paulo,

o

congestionamentoprovocado pelo uso do automóvel é responsável por R$ 1,5 bilhão de custos
extras repassadospor ano aos usuários de ônibus, valor suficiente para construir uma linha de
metrô ou dezCorredores de Ônibus (SPTRANS, 2013).
Às grandes diferenças de qualidade entre o transporte público e o individual devemser
acrescentadas às vantagens do custo de usar automóveis ou motos: uma viagem de 7quilômetros
no pico da tarde em uma grande cidade, usando transporte público, leva mais doque o dobro do
tempo da viagem em automóvel ou motocicleta, além de custar o triplo daviagem em uma moto ou
apenas 10% a menos que a mesma viagem em auto.
No campo ambiental, nas cidades com mais de 60 mil habitantes o transporteindividual
foi, em 2010, responsável por 87% das emissões de poluentes locais (que afetam asaúde das
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pessoas) e por 64% das emissões de dióxido de carbono (CO2), principal poluentedo efeito estufa,
que afeta a saúde da Terra. Na área da segurança do trânsito, morrem noBrasil 40 mil pessoas
por ano, a maioria relacionada ao uso de veículos privados, com índicespor habitante entre 4 e 6
vezes superiores aos dos países desenvolvidos (SPTRANS, 2013).
Desde 1996, e especialmente a partir dos anos 2000, o incentivo àuniversalização do uso
da motocicleta, sem os devidos cuidados com a segurança dos seususuários, levou à morte 72 mil
pessoas, numa das maiores tragédias sociais da história doBrasil.
Outra desvantagem importante do modelo atual é o maior potencial poluidor apresentado
pelas motocicletas, que poluem 15 vezes mais e gastam 2 vezes mais energia porpassageiro que
os ônibus, ao passo que os automóveis poluem 11 vezes mais e gastam 4,5vezes mais energia,
porém, quanto aos acidentes, as motocicletas têm um custo 19 vezessuperior ao do ônibus,
enquanto o valor para os autos é de 2,7 vezes. (ANTP, 2011)

Da situação local – Cidade de São Paulo e a concepção de soluções
A

necessidade

premente

de

ampliara

participação

do

transporte

coletivo

nosdeslocamentos diários não será atendida pormodal de alta capacidade (metrô e trem)
emfunção do tempo de implantação e dovolume de investimentos.
A opção possível é a implantaçãode uma vasta rede de média capacidade(corredores
exclusivos de ônibus emsuperfície).
A concepção do projeto do empreendimentobuscou a eficiência na ocupação do
espaçoviário, minimizando a necessidade dedesapropriações e obras de arte, porém,mantendo a
capacidade de ofertacompatível com o seu modal.
Quando da sua operação, o empreendimento deverá proporcionar à população maior
nível de conforto, tempo reduzido de viagem,segurança, baixos índices de emissão de gases e
ruídos, acessibilidade universal eintegrações modal e intermodal (não motorizado, alta capacidade
e metropolitano).
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3.1. O PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E AÇÕES PARA MELHORIA DO TRANSPORTE
PÚBLICO COLETIVO E DO TRÂNSITO
Calçado nos princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei Federal no 12.587 de janeiro de
2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a elaboração do Plano de Mobilidade
Urbana, vinculado ao plano diretor de desenvolvimento urbano, tem por objetivo contribuir para o
acesso universal à cidade, auxiliando na concretização dos princípios, objetivos e diretrizes da
política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática do
Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, que se traduz como “...conjunto organizado e
coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os
deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município.”
Neste sentido é que foi elaborado o Programa Municipal de Investimentos e Ações para
Melhoria do Transporte Público Coletivo e do Trânsito1, documento que reúne os principais
projetos e diretrizes para o desenvolvimento do transporte coletivo para o município de São Paulo
que, dada a intensa integração espacial e socioeconômica entre a sede e os municípios do
entorno, aponta também os projetos de caráter metropolitano.
Elaborado pela Secretaria Municipal de Transportes da Prefeitura do Município de São
Paulo (SMT) o Programa Municipal de Investimentos e Ações para Melhoria do Transporte Público
Coletivo e do Trânsito parte de um diagnóstico que aponta como responsáveis pela piora nas
condições de mobilidade na RMSP a carência de atendimento às demandas por transporte
público em partes da cidade, sobrecarga e má qualidade do sistema viário, bem como aumento
dos gastos enérgicos e do número e gravidade dos acidentes, fazendo do Plano de
Requalificação do Transporte Público Coletivo de São Paulo um de seus principais componentes.

1

Foi tomada como referência para elaboração deste documento os dados contidos na Carta Consulta do Programa Municipal de

Investimentos e Ações para Melhoria do Transporte Público Coletivo e do Trânsito. São Paulo: Prefeitura Municipal de São Paulo, CET
e SPTrans, s/nt.
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3.2. PLANO DE REQUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE SÃO PAULO
O Plano de Requalificação do Transporte Público Coletivo de São Paulo busca
compatibilizar as metas, integrar as demandas por infraestruturas e concatenar as ações entre os
planos da esfera municipal, estadual e federal, dando continuidade a um processo de
reorganização do sistema de transporte público coletivo da cidade, que pretende coadunar
medidas de financiamento e gestão do transporte com as políticas urbanas e sociais de forma a
promover a estruturação do espaço urbano.
Dentre os objetivos deste planodestacam-se a necessidade de reverter o quadro de uso
intenso do transporte individual (44% das viagens motorizadas dentro do município são feitas em
veículo particular), melhorar as condições de tráfego intenso das vias estruturais centro-bairro,
compatibilizar a oferta de infraestrutura com o uso e ocupação urbana, equacionar o déficit na
oferta de transporte de alta capacidade e reduzir os problemas ambientais e de saúde pública
devido ao elevado índice de emissões (as fontes móveis foram responsáveis por 87% das
emissões na RMSP em 2011). O plano focaliza as alterações e intervenções necessárias à
melhoria do transporte público coletivo e do trânsito na cidade, adotando como princípio a
priorização do transporte coletivo sobre o individual e o incentivo ao transporte não poluente com
destaque para os veículos de tração elétrica e os modos de transporte não motorizados, como a
bicicleta e o deslocamento a pé, em conformidade com o atual Plano Diretor Estratégico (PDE),
Lei Municipal nº 13.430, de 13 de setembro de 2002.
Com uma estrutura administrativa mista, o atual
sistema de transporte público de passageiros de São
Paulo, como parte integrante da rede metropolitana, é
formado tanto pelo sistema de trilhos da CPTM, Metrô e
ViaQuatro, quanto dos ônibus e corredores da EMTU,
sob a administração direta do Governo do Estado de São
Paulo,

através

da

Secretaria

dos

Transportes

Metropolitanos (STM). Já os ônibus e corredores da
SPTrans são controlados pela Prefeitura do Município de
Diagrama de ordenamento institucional do

São Paulo (PMSP), através da Secretaria Municipal de

transporte da RMSP público coletivo.
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Transportes (SMT), enquanto as concessões de serviço são administradas indiretamente,
conforme o diagrama.
Em 2011, o sistema todo transportou cerca de 5.340 milhões de passageiros, 55% dos
quais fizeram uso da rede de média e baixa capacidade gerida pela SPTrans, o que demonstra a
grande importância destas redes de menor capacidade no sistema de transporte público.
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS - 2011
Total

Média

Milhõespax/ano

Milhõespax/dia

Metrô

1.087

3,7

20%

ViaQuatro*

51,7

0,19

1%

CPTM

700

2,30

13%

EMTU/SP

562

2,55

11%

SPTRANS

2.941

n.d.

55%

%

* - Operação plena a partir de Outubro de 2011
n.d. - não disponível
Fonte: STM, 2011. Monitoramento da Demanda 2008-2011

Tomando como base todo o sistema de transporte da região metropolitana em seu
estágio atual e futuro, o Plano de Requalificação do Transporte Coletivo de São Paulo considera
as características da infraestrutura do sistema atual, a distribuição da arrecadação e as condições
gerais da infraestrutura viária, elencando projetos que vão desde a política de estacionamentos e
transporte de cargas até a construção e organização de linhas, corredores e terminais de âmbito
estadual, federal e municipal, como apresentado na tabela a seguir.
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Relação de Projetos Federais, Estaduais e Municipais que compõe o Plano de
Requalificação do Transporte Coletivo de São Paulo
Metrô

Tratamento de pontos de

Novas linhas e estações

parada

ESTADUAL / FEDERAL

Ciclovias,

e

CPTM

bicicletários integrados aos

Novas linhas e reforma das estações

corredores

Operação assistida

EMTU

Monitoramento da operação

Corredores Metropolitanos

Informação aos usuários

Projeto de acessibilidade Corredor ABD

Tecnologia,

Repontecialização da rede elétrica de

Política para o transporte de carga
Projeto

RMSP

uma revisão
Nova organização da rede municipal
de transporte coletivo
gestão

e

operação do sistema

Novos elementos de infraestrutura
corredores

e

Terminais
SUL 1
SUL 2
LESTE 1
LESTE 2
Estações de transferência
Faixas exclusivas de ônibus
à direita

inspeção

veicular

Aperfeiçoamento em tecnologia da

Integração tarifária e bilhetagem:

Novos

de

mecanizada

Trem de alta velocidade

de

e

Política de estacionamentos

Melhoramentos dos aeroportos da

Estrutura

segurança

educação para usuários

trólebus no Corredor ABD

Rodoanel Metropolitano

ESFERA MUNICIPAL

ciclofaixas

frota de ônibus
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Dentre os projetos de âmbito municipal destaca-se, além da operação assistida, a revisão
do sistema de bilhetagem eletrônica e integração tarifária e a organização da rede municipal de
transporte coletivo, projeto estreitamente vinculado aos novos elementos de infraestrutura, como
corredores, faixas exclusivas, pontos de parada, estações de transferência, terminais e
infraestrutura cicloviária.
Tendo como objetivo a qualificação dos serviços de transporte público e a implantação de
infraestrutura operacional, possibilitando a requalificação urbana, o plano parte dos seguintes
pressupostos:


Confiabilidade do sistema, com frequências e tempos de espera compatíveis com
as necessidades e anseios da população;



Velocidade comercial e tempos de viagem compatíveis com o melhor desempenho
técnico daquele modo específico;



Segmentação dos serviços, adequando a oferta às diferentes demandas e
expectativas;



Intermodalidade e alternativas de deslocamento tão variadas quanto possível;



Conforto, segurança e qualidade dos veículos empregados no sistema, tanto
local como estrutural;



Modicidade do preço médio das viagens dos usuários com redução nas
transferências, visto que o subsídio à mobilidade fomenta o nível da atividade
econômica;



Viabilidade econômica e dos sistemas de circulação e transporte, visando um
desenvolvimento sustentável.

São objetivos que devem ser alcançados por meio da reorganização dos serviços e
adequação da infraestrutura a sua nova configuração. Neste sentido, tanto os serviços serão
segmentados e interligados aos diversos modais de transporte a fim de racionalizar os percursos,
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fluxos de viagem e atendimento as demandas locais, quanto serão construídos e adequados os
equipamentos e vias destinadas ao transporte coletivo.
A reorganização dos serviços pressupõe a racionalização do sistema e o funcionamento
integrado dos subsistemas, com o subsistema estrutural2 responsabilizando-se pela
macroacessibilidade, ou seja, por conduzir os passageiros a pontos estratégicos de integração a
partir dos quais ele poderá reorientar seu deslocamento, e os subsistemas locais3
responsabilizando-se pela microacessibilidade, portanto incumbidos da integração entre os bairros
de uma mesma região, com trajetos curtos.
A fim de viabilizar esta reorganização um conjunto de novos corredores de ônibus e
terminais de integração deve ser implantado, disponibilizando uma rede interligada, flexível e
abrangente de serviços de transporte público coletivo eficiente e a preços módicos, entre o centro
e subcentros, e entre si, de modo a promover melhorias nas condições de acessibilidade do
espaço urbano e na mobilidade da população.
O novo projeto da SPTrans para implantação e operação de corredores e terminais no
município foi dividido em 4 diretrizes (trechos), denominados: SUL 1, SUL 2, LESTE 1 e LESTE 2.
É neste contexto e visando atender os objetivos e propostas do Plano de Requalificação
do Transporte Público Coletivo de São Paulo, que se insere o empreendimento “Terminais e
Sistemas Viários – Região Leste 2”, objeto do presente estudo.

2

Os subsistemas estruturais são compostos por linhas troncais e estruturais, composta por linhas de maior

frequência, que atendem, sobretudo aos grandes corredores de transporte no centro expandido,
centralidades lineares e nos centros regionais, principalmente partindo de terminais de integração,
assumindo o caráter troncal do sistema.
3

Os subsistemas locais são compostos por linhas locais, que atendem às diversas regiões dos bairros,

ligando-as aos terminais de integração, à rede metro-ferroviária e aos centros regionais. Estas linhas
desempenham a função de alimentar o sistema troncal.
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Em resumo, o empreendimento justifica-se pelos inúmeros benefícios esperados com sua
implantação, que suplantam os impactos negativos da fase de implantação. Dentre os principais
benefícios do empreendimento, citam-se:


Melhoria na qualidade de atendimento e na distribuição de linhas que circulam na
cidade, propiciando diminuição do tempo de percurso, aumento de oferta de lugares
e conforto aos usuários;



Ampliação da capacidade atual dos eixos de transporte e dos terminais de ônibus
da região;



Estímulo à migração dos modos motorizados privados para os modos coletivos,
priorizando o transporte coletivo sobre o individual e implementando melhoria no
desempenho logístico dos deslocamentos dos passageiros, evitando o percurso
negativo de parte das viagens e minimizando a concorrência com o trânsito urbano;



Garantia da acessibilidade aos meios de transporte e melhoria nas condições de
transferências

intermodais

empreendimento.

e

circulação

de

pedestres

no

entorno

do
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4. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS
4.1. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS
Anteriormente ao desenvolvimento dos projetos, foram levantadas as hipóteses de
sistemas capazes de desempenhar as funções desejadas para a realização das ligações
propostas neste estudo, bem como cumprir as seguintes expectativas operacionais:
9

Ser um sistema de média capacidade e com capacidade de atender altas
demandas e integrar diversas regiões da cidade;

9

Ter desempenho de velocidade média superior ou igual a 20 km por hora;

9

Ser propício à operação em meio urbano, cumprindo intervalos de tempo préestabelecidos, adequando-se a incrementos de demanda;

9

Necessidade de pequenos espaços físicos para implantação das paradas e
intervalo físico das paradas reduzido/flexível;

9

Menor custo de implantação;

9

Oferecer regularidade, confiabilidade, segurança e baixo custo operacional;

9

Ter adequada acessibilidade às paradas, comodidade nas transferências e
integração tarifária através de bilhetes eletrônicos;

9

Compatibilidade com o sistema operacional adotado no restante da malha operada
pela SPTrans.

Considerando ainda a necessidade de aproveitamento dos espaços urbanos existentes,
como viários e ocupações, a tecnologia definida para o empreendimento deverá oferecer alguns
padrões técnicos imprescindíveis:
9

Sistema compatível com o meio urbano para maior flexibilidade do traçado
geométrico e adequada inserção da estrutura de suporte do sistema;

9

Características dinâmicas compatíveis com o desempenho e conforto desejados;
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9

Inserção ambiental urbana “amigável” no que se refere ao nível de ruído e intrusão
visual.

Procurando atender aos referidos pressupostos, foram observadas as seguintes
hipóteses modais e tecnológicas de transporte, visando definir aquela mais adequada.



Sistema sobre trilhos

As condições técnicas de implantação (rampas, raios de curvatura, etc.) e ocupação não
se adéquam as condições encontradas atualmente na região de implantação do empreendimento.
Outros fatores contribuem para inviabilizar esta solução, sobretudo o alto custo de implantação, o
prazo relativamente longo de construção e a exigência de extensa área para abrigar o pátio de
estacionamento e manutenção.



Veículo Leve Sobre Trilhos - VLT

A capacidade oferecida por esse modal é compatível com os volumes de demanda
previstos. Porém por provocar significativa interferência ambiental, como tabuleiro robusto, maior
custo

de

implantação

e

operação

e

menor

flexibilidade

operacional

por

conta

de

mudanças/adequações de itinerários, além de incompatibilidade com o sistema operacional
adotado pela SPTrans, esta alternativa foi descartada.



Monotrilho

Esta tecnologia corresponde às expectativas operacionais mencionadas, entretanto,
apresenta problemas semelhantes aos apresentados pelo VLT.
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Ônibus em Pista Elevada

A vantagem desta solução é garantir a total segregação do tráfego de ônibus em relação
ao tráfego geral e, portanto, assegurar a necessária rapidez e confiabilidade.
A construção de pista elevada para ônibus trará como consequência uma indesejável
obstrução visual, pois o tabuleiro de concreto para suportar duas pistas (uma por sentido) atinge
largura em torno de 7,5m a 8m e pilares igualmente largos, difícil de ser implantado no canteiro
central das vias da região (quando existentes) ou na extremidade direita das pistas, além de
apresentar reduzida flexibilidade de mudanças de itinerários em situações de emergência ou de
adequação operacional.
Em alguns locais o elevado terá que descer ao nível do viário local para permitir o retorno
dos ônibus, impactando negativamente nas condições de circulação e tráfego na região. Existe a
possibilidade de retorno nas pistas elevadas, porem o tabuleiro terá que ser alargado para permitir
a manobra de retorno dos ônibus e, com isso, amplia-se o impacto visual negativo, além de exigir
desapropriações maiores para sua construção. Os custos de implantação desse elevado serão
superiores aos de pistas segregadas em nível.



Ônibus em Pista Segregada (corredores)

A implantação de corredores de ônibus é compatível com a demanda prevista, o custo de
implantação e operação é baixo, se comparado aos demais, e possui flexibilidade para se ajustar
a diversos itinerários.
Um fato marcante é que o sistema de corredores de ônibus não é um segmentador de
ocupação, como o sistema férreo em nível, além de se apresentar compatível com o sistema
operado atualmente pela SPTrans.
Com base no exposto, este sistema se mostra mais adequado para atender as
expectativas de demanda, custo, conforto e operacionais da SPTrans, bem como da população.
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4.2. ALTERNATIVAS LOCACIONAIS
Este item apresenta as alternativas locacionais estudadas para o empreendimento,
abordando a definição do eixo principal dos Corredores propostos e os esforços despendidos na
otimização de seus traçados, com vistas à minimização dos impactos socioambientais.

4.2.1. Definição do Eixo Principal dos Corredores
Atualmente o município de São Paulo conta com 60 terminais de ônibus urbanos. Dos 60
terminais em operação metade está sob a responsabilidade da Prefeitura do Município –
gerenciados pela SPTrans – e metade está sob a responsabilidade do Governo do Estado. Os
terminais estão divididos da seguinte forma:
x 29 terminais da SPTrans
x 25 terminais do Metrô
x 02 terminais da EMTU
x 04 terminais da CPTM

Além dos terminais de integração, atualmente o município de São Paulo conta com 10
corredores de ônibus municipais, gerenciados pela SPTrans, e um corredor de ônibus
metropolitano, gerenciado pela EMTU. Alguns corredores da SPTrans tem uso compartilhado com
a EMTU; linhas municipais e intermunicipais compartilham o mesmo espaço viário e as mesmas
paradas operando, ora à esquerda e ora à direita da via.
Tomando o centro da cidade como referência pode-se observar que a maioria dos
corredores concentra-se a Oeste do centro histórico. Esta é uma das características e um dos
desafios a serem vencidos pela gestão do transporte por ônibus em São Paulo: tornar mais
homogênea a distribuição da infraestrutura de transporte.
Na distribuição atual os principais corredores estão situados a Noroeste, Oeste, Sudoeste
e Sul da região central. Alguns destes corredores não têm um terminal de ponta, condição

Código

Rev.

RT-018.00/RA2/004

RELATÓRIO TÉCNICO

Emissão

A

Folha

15/08/13

Emitente

39de 289

Resp. Técnico – Emitente

15/08/13
Verificação / São Paulo Transporte

operacional que reduz a eficiência e confiabilidade do corredor. Na Zona Leste ocorre o oposto:
existe uma quantidade apreciável de terminais, mas estes não estão conectados a corredores. Se
o ramal Leste das linhas metroferroviárias for considerado como um sistema tronco-alimentado
(multimodal), o conjunto de terminais associados às estações do Metrô organiza a alimentação.
Os demais terminais pertencentes à SPTrans, a maioria com características operacionais de
terminais de ponta, permanecem desconectados de um sistema de corredores de média
capacidade. Os corredores exclusivos pertencentes à SPTrans existentes no Município de São
Paulo são:
x Campo Limpo / Rebouças / Centro

x Jd. Ângela / Guarapiranga / Santo Amaro

x Ver. José Diniz / Ibirapuera / Santa Cruz

x Parelheiros / Rio Bonito / Santo Amaro

x Expresso Tiradentes

x Pirituba / Lapa / Centro

x Inajar / Rio Branco / Centro

x Santo Amaro / Nove de Julho / Centro

x Itapecerica / João Dias / Santo Amaro

x Paes de Barros

Segue abaixo aFigura 4.2.1-1 ilustrativa do sistema de terminais e corredores atualmente
existentes na cidade.
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Figura 4.2.1-1: Corredores e Terminais atualmente existentes na cidade de São Paulo.
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Em relação às alternativas locacionais, tais estudos foram intensificados nos terminais e
nos locais onde eram previstas intervenções sobre equipamentos públicos, uma vez que os
corredores de ônibus serão implantados em vias atualmente atendidas por sistema de transporte
público coletivo e que se caracterizam por ser importantes rotas de tráfego e de vias de
interligação entre bairros e regiões da cidade.
As vias onde os Corredores serão implantados caracterizam-se por serem arteriais ou
coletoras, tradicionalmente utilizadas por diversas linhas de ônibus, tanto aquelas que compõem a
rede troncal/estrutural, quanto aquelas locais, alimentadoras.
Um dos efeitos positivos do empreendimento é que a implantação dos corredores em
vias existentes, não exigindo a abertura de novo sistema viário deverá implicar em menor
quantidade de imóveis a desapropriar.
A implantação dos Corredores na faixa esquerda das pistas evitará os constantes
conflitos com veículos de passeio que pretendem acessar áreas comerciais e de serviços
instaladas nestas avenidas, cuja situação tem como consequência os atrasos e insegurança aos
usuários de ônibus.
A implantação dos novos corredores e terminais faz parte do Programa para Melhoria do
Transporte Público, que prevê a reformulação do sistema, eliminando as sobreposições de serviço
propondo uma série de intervenções organizacionais que aperfeiçoam a utilização da
infraestrutura existente.
Deste modo, através da operação diferenciada dos ônibus, pretende-se garantir a melhor
acessibilidade e mobilidade da população.
A partir das considerações acima mencionadas, foram definidos os eixos principais dos
Corredores propostos e a localização dos Terminais, conforme segue:


Corredor Leste Radial (Trecho III): Com 8,1 km de extensão, inicia na Av. José
Pinheiro Borges, junto à Estação Arthur Alvim da Linha 3 – Vermelha do Metrô,
segue pela Rua Copenhague, passando pela Estação Guaianases da Linha 11 –
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Coral da CPTM, e termina na Rua Capitão Pucci, onde se conecta ao Trecho III do
Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus;


Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus (Trecho II): Possui 7,6 km de
extensão, inicia na Estrada do Iguatemi, a carca de 300m do cruzamento com a
Avenida Márcio Beck Machado, segue pelas ruas Jaú e Luis Mateus, Av. Prof.º
João Batista Conti, onde se interligará ao Corredor Leste-Itaquera (empreendimento
em projeto, sob responsabilidade da SPObras.



Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus (Trecho III):Possui 9,5 km de
extensão, inicia no entroncamento da Rua do Jaú com a Estrada do Iguatemi e
prossegue pelas ruas da Passagem Funda e Saturnino Pereira, Viaduto Dep.
Antônio Silva Cunha Bueno, estradas Lajeado Velho e Dom João Neri até a Av.
Marechal Tito (acessando o Terminal Itaim Paulista e integrando-se ao Corredor
Celso Garcia, empreendimento em fase de projeto);



Tratamento Viário da Av. Marechal Tito: O trecho, de aproximadamente 3,5 km,
inicia-se no Terminal Itaim Paulista, segue pela Rua Albardão e pela Avenida
Marechal Tito até a divisa do Município de São Paulo com Itaquaquecetuba
(córrego Três Pontes). Este trecho terá conexão com o Trecho III do Corredor
Perimetral Itaim Paulista – São Mateus (Região Leste 2) e também com o Trecho III
do Corredor Celso Garcia (Região Leste 1). Destaca-se que a via atualmente já se
configura como um corredor de ônibus;



Sistema Perimetral Bandeirantes – Salim Farah Maluf (Trecho I): Com 15,9 km
de extensão, inicia na Av. Eng.º Luiz Carlos Berrini, seguindo pela Av. dos
Bandeirantes, Av. Afonso D’Escragnolie Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Av.
Tancredo Neves, Terminal Sacomã, Av. das Juntas Provisórias, Via Elevada Trecho
3 do Expresso Tiradentes, Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Melo até o Terminal Vila
Prudente;



Terminal Itaim Paulista – Será localizado em terreno ao sul da Linha 12-Safira da
CPTM, compreendido entre a Avenida Marechal Tito e as ruas Rafael Correia da
Silva (marginal à Linha 12-Safira da CPTM), Francisco Vaz Moniz (prolongamento

Código

Rev.

RT-018.00/RA2/004

RELATÓRIO TÉCNICO
Emitente

Emissão

A

Folha

15/08/13

43de 289

Resp. Técnico – Emitente

15/08/13
Verificação / São Paulo Transporte

da Estrada Dom João Néri) e Albardão, com área total de 26.530 m2 e 1.735 m de
extensão de plataforma;


Terminal Vila Mara Norte – Será localizado junto à estação Jardim Helena/Vila
Mara, do lado norte da Linha 12 – Safira da CPTM, na confluência da Avenida
Estrela da Noite e Rua São Gonçalo do Rio das Pedras, com área coberta de
aproximadamente 2.500m2 e plataforma com 264 m de extensão;



Novo Terminal São Mateus: Com área coberta de 18.262 m2 e plataformas com
extensão de 1.474 m, será localizado entre a Rua Ministro Luís Sparano e Avenida
Sapopemba com a Avenida Adélia Chohfi, junto à Praça Felisberto Fernandes da
Silva, integrando-se com o atual terminal da EMTU e à futura estação São Mateus
da Linha 15 – Prata do Metrô.

4.2.2. Otimização do Traçado
Conforme mencionado, os estudos de alternativas locacionais focaram os projetos, os
quais passaram por readequações de modo a diminuir as desapropriações e relocações sempre
que possível, tanto de imóveis domiciliares quanto comerciais e equipamentos sociais (escolas,
unidades de saúde, parques, etc.).
Durante a concepção e consolidação do projeto funcional do empreendimento “Terminais
e Sistemas Viários para a Região Leste 2”, considerando os aspectos dos meios físico, biótico e
socioeconômico da região onde o mesmo será implantado, foi realizado levantamento dos pontos
críticos do projeto, ou seja, aqueles onde eram previstos impactos ambientais mais significativos.
Este levantamento subsidiou a otimização dos traçados propostos, com vistas à
minimização dos impactos ambientais.
A seguir, são apresentados pontos do projeto que foram modificados com o objetivo de
mitigar ou mesmo evitar impactos ambientais significativos.
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Sistema Perimetral Bandeirantes-Salim Farah Maluf – Trecho I
No trecho onde será implantado o Sistema Perimetral Bandeirantes – Salim Farah Maluf
e o Corredor Leste Radial – Trecho III, estão previstas intervenções de menor porte e poucas
desapropriações, tendo em vista as características das vias (largura total, existência de canteiro
central, etc.). Deste modo, não foram identificados pontos críticos nestes trechos do projeto. Ainda
assim, ao longo do desenvolvimento do projeto deste Corredor foram implementadas algumas
modificações, com o objetivo de minimizar as interferências sempre que possível.
Apesar de não ter sido elaborado um estudo de alternativas locacionais, foram
registradas as alterações possíveis que pudessem otimizar o projeto com relação às
desapropriações e às interferências em equipamentos sociais, por exemplo, levando-se em conta
características como: geometria do sistema viário, ocupações lindeiras etc. Ou seja, considerando
a viabilidade ambiental, tecnológica e econômica do empreendimento.
Dentre as modificações realizadas no projeto, destacam-se:


Corredor sem ultrapassagem nas paradas: esta alteração interferiu de forma
significativa nos estudos de locação das paradas e evitandoo impacto das
desapropriações, ou seja, a alternativa atual resultará em um menor número de
desapropriações.



Conexão vertical obrigatória com os corredores que cruzam o corredor na
avenida dos Bandeirantes: foram projetadas paradas para estes casos em que há
outros corredores cruzando a avenida dos Bandeirantes sobre as Obras de Arte
Especiais (OAEs) existentes. Assim, foram projetadas paradas sobre estas OAEs
(viadutos das avenidas: Santo Amaro, Ibirapuera e Jabaquara). Nestes locais será
necessária a duplicação das obras de arte existentes, permitindo assim a travessia
do fluxo geral de veículos. Deste modo, não está sendo prevista uma parada sobre
a outra, mas sim o tratamento urbanístico entre os acessos, permitindo boa
conexão entre os corredores e garantindo assim a ligação entre modais ou
corredores existentes, sem a qual este corredor perde sua função;
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Eliminação das obras em desnível (mergulhos): a concepção do projeto
contendo os mergulhos teve como objetivos a priorização do transporte público, a
acessibilidade em nível ao sistema de transportes, o fluxo expresso sem
interferência com a circulação em nível, a manutenção de acessos locais, o melhor
tratamento urbanístico do entorno (uma vez que o fluxo de longa distância está em
desnível) e a melhoria da atratividade ao transporte público (devido à facilidade de
conexões e urbanização do entorno). Entretanto esta opção é mais onerosa e, além
disso, não foi suficientemente estudada para ser validada em estudos
comparativos. Os mergulhos não eliminam as travessias em nível existentes, que
seriam mantidas e acrescidas de novas, de modo a permitir o acesso de usuários
diretamente ao sistema de transporte público, assim, de acordo com os estudos
preliminares, as condições de fluxo geral do eixo viário seriam mantidas.

Corredor Leste Radial – Trecho III
No trecho onde será implantado o Corredor Leste Radial – Trecho III, estão previstas
intervenções de menor porte e poucas desapropriações, tendo em vista as características das vias
(largura total, existência de canteiro central, etc.). Assim, não foram identificados pontos críticos
neste trecho do projeto, passíveis de readequações.
Há apenas um ponto do Corredor Leste Radial – Trecho III que deve ser destacado
devido ao número de desapropriações. Trata-se da continuação da avenida José Pinheiro Borges,
a rua Copenhague, via de pista simples com duas faixas de rolamento e único sentido (leste). Esta
via precisará ser duplicada para implantação deste Corredor, o qual se integrará ao Sistema
Perimetral Itaim Paulista – São Mateus – Trecho III, nas proximidades do Mercado Municipal de
Guaianazes. Tendo em vista que a rua Copenhague encontra-se confinada, rodeada por
edificações, as desapropriações previstas serão inevitáveis. Outras vias do entorno apresentam
características semelhantes, de modo que não foi possível considerá-las como alternativas.
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Ressalta-se que o traçado geométrico do Corredor Leste Radial – Trecho III foi
compatibilizado com os projetos viários existentes na Prefeitura de São Paulo. Além disso, nas
imediações da Estação Guaianazes da CPTM, foi necessário deslocar o eixo viário visando
compatibilizar o projeto do Corredor com o projeto da CPTM de ampliação dessa estação. Neste
trecho, existe projeto de canalização do córrego Itaquera, que foi considerado no traçado final. A
Figura 4.2.2-1 apresentada a seguir ilustra esta compatibilização.

Figura 4.2.2-1: Compatibilização do projeto de implantação do Corredor Leste Radial – Trecho III.

Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus – Trecho II
O Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus – Trecho II inicia na estrada do
Iguatemi, cerca de 300m do cruzamento da Av. Márcio Beck Machado, segue pelas ruas do Jaú e
Luis Mateus, avenida Professor João Batista Conti, onde se interligará ao Corredor Leste-Itaquera
(empreendimento em projeto, sob responsabilidade da SPObras).
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As desapropriações ao longo deste Corredor foram inevitáveis, tendo em vista as
características das vias por onde o mesmo se desenvolve (vias estreitas, poucas faixas de
rolamento, confinadas por imóveis, etc.). Outras vias coletoras da região apresentam
características semelhantes. A exceção é a Av. Prof.º João Batista Conti, onde será possível
utilizar parte da área do canteiro central para implantação do empreendimento, o que possibilitou
uma redução no número de desapropriações.
Para minimizar os impactos decorrentes das desapropriações, as intervenções previstas
se alternam, sendo ora do lado direito, ora do lado esquerdo das vias, conforme as restrições
identificadas no entorno do empreendimento (existência de imóveis de maior porte, equipamentos
públicos, áreas verdes significativas ou preservadas, topografia, etc.).
A seguir, são apresentados os principais pontos onde o projeto foi otimizado visando
minimizar os impactos decorrentes da implantação deste Corredor.
a)

Parque Municipal Raul Seixas e Conjuntos Habitacionais

Na avenida Prof.º João Batista Conti, próximo à rua Sabbado D’Angelo, está prevista a
implantação de uma parada de ônibus que comporá o Sistema Perimetral Itaim Paulista – São
Mateus – Trecho II e atenderá a populaçãoque reside e trabalha no entorno, bem como os
usuários do Parque Municipal Raul Seixas.
Neste ponto, o projeto foi ajustado de modo que não fosse necessário intervir nos
conjuntos habitacionais existentes no local. Entretanto, foi

necessário avançar sobre

2

áreaajardinada de aproximadamente 1.900,00 m inserida no Parque Raul Seixas (pé do talude),
onde existem alguns exemplares arbóreos isolados. Cumpre ressaltar que não serão afetados
equipamentos existentes neste parque urbano, incluindo o campo de bocha localizado próximo à
avenida Prof.º João Batista Conti (Figura 4.2.2-1).
O portão de acesso do Parque Raul Seixas precisará ser readequado, tendo em vista a
nova posição do cercamento e passeio público, mas não será necessário modificar a atual
localização das escadarias de acesso. Destaca-se, ainda, que o Parque possui um segundo
portão de acesso ao público, localizado na Rua Murmúrios da Tarde.
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Campo de Bocha

Área hachurada intervenção no
Pq. Raul Seixa

Figura 4.2.2-2: Trecho II do Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus, na avenida Prof.º João Batista
Conti, próximo à rua Sabbado D’Angelo. Nota-se a localização da parada de ônibus prevista para o local e a
área do Parque Municipal Raul Seixas que será afetada. Esta intervenção no Parque será necessária de
modo a preservar os conjuntos habitacionais localizados ao norte.

Figura 4.2.2-2: Trecho II do Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus sobre foto aérea, no mesmo
ponto de que trata a figura anterior. Nota-se a área do Parque Raul Seixas que precisará ser afetada (seta
amarela). A seta azul indica a localização do segundo portão de acesso ao Parque, na rua Murmúrios da
Tarde.
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b)

Quadra esportiva da Escola Estadual Luiz Vaz de Camões

Na avenida Prof.º João Batista Conti, altura do nº 1.170, próximo ao cruzamento com a
avenida Nagib Farah Maluf, o projeto do Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus – Trecho
II previa a implantação de um retorno operacional. Para implantação desse retorno, seria
necessário intervir em uma quadra esportiva pertencente à Escola Estadual Luiz Vaz de Camões.
Considerando esta alternativa, buscou-se uma área adjacente à escola para
remanejamento da quadra esportiva. Entretanto, o projeto do empreendimento foi revisado, de
modo que a intervenção nessa instituição de ensino fosse evitada e, consequentemente, os
impactos decorrentes dessa relocação.
As Figuras 4.2.2-3 a 4.2.2-5, a seguir, ilustram o processo de otimização do projeto.
EE Luiz Vaz
de Camões

Figura 4.2.2-3: Trecho II do Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus, altura do nº 1.170. As versões
preliminares do projeto funcional do empreendimento previam intervenção em quadra esportiva pertencente
à Escola Estadual Luiz Vaz de Camões (área hachurada indicada pela seta azul).
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Figura 4.2.2-4: Trecho II do Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateu sobre foto aérea, no mesmo
ponto de que trata a figura anterior. Estava prevista intervenção na quadra esportiva da Escola Estadual
Luiz Vaz de Camões para implantação de retorno operacional (círculo amarelo), porém esta situação foi
revista, de modo a evitar este impacto.

Figura 4.2.2-5: Trecho II do Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus, altura do nº 1.170. Com a
otimização do projeto do empreendimento, as intervenções na quadra esportiva daEE Luiz Vaz de Camões
serão evitadas (seta amarela). Chegou-se a estudar área livre adjacente à escola para remanejamento da
quadra (retângulo amarelo), mas, como mencionado, esta situação foi revista.
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c)

Adequações viáriasna Av. Prof.º João Batista Conti e entorno

Na avenida Professor João Batista Conti, nas proximidades das ruas Ana Maria Sirani e
Lincoln Junqueira, travessa Maria Moraes Moreira e ruas Professora Lucila Cerqueira e Luis
Mateus, estavam previstas desapropriações para execução de adequações no sistema viário de
apoio ao Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus – Trecho II.
Este ponto do projeto passou por modificações visando a redução das desapropriações.
Para tanto, as adequações viárias foram minimizadas, como demostram as Figuras 4.2.2-6 e
4.2.2-7.

Figura 4.2.2-6: Trecho II do Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus, na Av. Prof.º João Batista
Conti, próximo à R. Luis Mateus. Neste ponto, versões preliminares do projeto previam adequações viárias,
que exigiriam um número maior de desapropriações. A presente figura foi extraída de uma versão preliminar
do projeto funcional, que já foi revisada.
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Figura 4.2.2-7: Trecho II do Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus sobre foto aérea, no mesmo
ponto de que trata a figura anterior, mas com o traçado do empreendimento revisado. Nota-se que, com
esta alternativa, as desapropriações serão reduzidas (elipses amarelos).

Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus – Trecho III
Como anteriormente mencionado, este Corredor inicia no entroncamento da rua do Jaú
com a estrada do Iguatemi e prossegue pelas ruas da Passagem Funda e Saturnino Pereira,
viaduto Dep. Antônio Silva Cunha Bueno, estradas Lajeado Velho e Dom João Neri até a avenida
Marechal Tito (acessando o Terminal Itaim Paulista e integrando-se ao Corredor Celso Garcia,
empreendimento em fase de projeto).
As desapropriações ao longo deste Corredor foram inevitáveis, tendo em vista as
características das vias por onde o mesmo se desenvolve (vias estreitas, poucas faixas de
rolamento, confinadas por imóveis, etc.). Outras vias coletoras da região apresentam
características semelhantes.
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Para minimizar os impactos decorrentes das desapropriações, as intervenções previstas
se alternam, sendo ora do lado direito, ora do lado esquerdo, conforme as restrições identificadas
no entorno do empreendimento (existência de imóveis de maior porte, equipamentos públicos,
áreas verdes significativas ou preservadas, topografia, etc.).
A seguir, são apresentados os principais pontos onde o projeto foi otimizado visando
minimizar os impactos decorrentes da implantação deste Corredor.

a)

EMEI Prof.ªDoracilDina Benício e EMEF Padre Chico Falconi

Na estrada Dom João Neri, altura do nº 2.405, estava prevista intervenção para
implantação do Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus – Trecho III em área onde está
sendo construída uma Escola Municipal de Educação Fundamental (EMEF).
Como alternativa à referida intervenção, o projeto foi deslocado para oeste, passando a
abranger áreas verdes pertencentes a outras duas instituições de ensino, a Escola Municipal de
Ensino Infantil (EMEI) Prof.ª Doracil Dina Benício e a EMEF Padre Chico Falconi. Cumpre
destacar que, os edifícios e equipamentos (quadras esportivas, playgrounds, etc.) destas escolas
não serão afetados pelo empreendimento em estudo, conforme demonstra a Figura 4.2.2.-8 e as
Fotos 4.2.2.-1 e 4.2.2-2.
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Figura 4.2.2-8:Trecho III do Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus, em ponto onde estavam
previstas intervenções em EMEF em construção (retângulo amarelo). A presente figura foi extraída de uma
versão preliminar do projeto funcional, que já foi revisada.

EMEI
Prof.ªDoracilDinaB

EMEF Padre
Chico Falconi

Figura 4.2.2-9: Trecho III do Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus, no mesmo ponto de que trata
a figura anterior. Nota-se que o traçado foi deslocado para oste, avançando para áreas ajardinadas da
EMEF Padre Chico Falconi e EMEI Prof.ªDoracil Dina Benício, mas sem afetar equipamentos como quadras
esportivas, playgrounds, entre outros, pertencentes a estas instituições. Esta medida teve como objetivo
poupar uma EMEF em construção (retângulo amarelo).
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Foto 4.2.2-1:Placa com informações sobre as obras de EMEF sem denominação, na estrada Dom João
Neri, altura do nº 2.405. Com a otimização do projeto do empreendimento, a escola não será mais
diretamente afetada.

Foto 4.2.2-2:Vista geral da EMEF Padre Chico Falconi. A área verde indicada na imagem sofrerá
intervenção, de modo que não seja necessário relocar uma EMEF que encontra-se em construção em área
localizada do outro lado da via.
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Foto 4.2.2-3:Vista geral da EMEI Prof.ªDoracil Dina Benício. A faixa ajardinada mais próxima da via
precisará ser suprimida, de modo que não seja necessário relocar uma EMEF que encontra-se em
construção em área localizada do outro lado da via.

b)

Parque Municipal Chácara das Flores e UBS Dom João Nery

Na estrada Dom João Neri, altura do nº 3.551, o traçado do empreendimento passa em
frente ao Parque Municipal Chácara das Flores e conjuntos habitacionais.
Para evitar intervenções no Parque e nos referidos conjuntos habitacionais, o traçado do
empreendimento passa por área onde está localizada a Unidade Básica de Saúde (UBS)
denominada Dom João Neri, que precisará ser relocada. Também será necessário avançar sobre
área ajardinada de terceiros, onde existem alguns exemplares arbóreos isolados pertencentes a
espécies exóticas e nativas, como por exemplo, Araucaria angustifólia, espécie da flora brasileira
ameaçadade extinção (Instrução Normativa MMA IN nº 06/Anexo I, de 2008 e Resolução SMAnº
48 de 2004).
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Figura 4.2.2-10: Trecho III do Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus, em ponto onde o traçado
passa contíguo ao Parque Municipal Chácara das Flores. Nota-se que o parque não sofrerá intervenções,
mas, para tanto, foi necessário intervir em área onde está localizada a UBS Dom João Neri (retângulo
amarelo), que precisará ser relocada.

Figura 4.2.2-11:Traçado do Trecho III do Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus sobre foto aérea.
Nota-se que o projeto avança sobre área onde está localizada uma UBS (retângulo amarelo), que será
remanejada, e sobre área ajardinada, que será desapropriada.

Código

Rev.

RT-018.00/RA2/004

RELATÓRIO TÉCNICO

Emissão

A

Folha

15/08/13

Emitente

58de 289

Resp. Técnico – Emitente

15/08/13
Verificação / São Paulo Transporte

Pq. Municipal
Chácara das Flores

Pq. Municipal
Quississana

Figura 4.2.2-12:Traçado do Trecho III do Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus sobre foto aérea.
Nota-se a localização dos parques municipais Chácara das Flores e Quississana, que não sofrerão
intervenções para implantação do empreendimento.

c)

Adequações viárias no entorno do viaduto Dep. Antonio Silva Cunha Bueno

(integração com o Corredor Radial – Trecho III)
O traçado do sistema viário do entorno doviaduto Deputado Antonio Silva Cunha Bueno,
onde ocorrerá a integração entre o Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus – Trecho III e
o Corredor Leste Radial – Trecho III, foi otimizado de modo que o número de desapropriações
fosse reduzido. A principal modificação foi realizada na área ao norte da Linha 11 – Coral da
CPTM.
Com as adequações do projeto, as quadras limitadas pelas ruas Gaspar Aranha, Getulina
e Belmiro Valverde e pelo viaduto Dep. Antonio Silva Cunha Buenosofrerão intervenções parciais.
Também foram reduzidas as intervenções previstas nas quadras localizadas entre o rio Itaquera, o
viaduto supracitado e a linha férrea da CPTM, conforme demonstram as Figuras 4.2.2-13 e 4.2.2-
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14. As desapropriações previstas para a quadra limitada pelas ruas Getulina, Lombilho e
Flantenor de Lima Paiva e pelo rio Itaquera foram eliminadas nas revisões do projeto funcional.

Sistema Perimetral Itaim Paulista –
São Mateus – Trecho III

Corredor Leste
Radial – Trecho

Figura 4.2.2-13:Integração entre o Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus (Trecho III) e o Corredor
Leste Radial(Trecho III). Notam-se as desapropriações que estavam previstas para execução de
adequações no viário do entorno do viaduto Dep. Antonio Silva Cunha Bueno (círculos amarelos). A
presente figura foi extraída de uma versão preliminar do projeto funcional, que já foi revisada.
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Figura 4.2.2-14:Mesmo ponto de integração entre o Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus
(Trecho III) e o Corredor Leste Radial (Trecho III) de que trata a figura anterior. Com a otimização do
traçado, as adequações no viário poderão ser executadas com um número menor de desapropriações,
reduzindo os impactos decorrentes da implantação deste Corredor. Os círculos amarelos representam as
mesmas áreas de desaprorpiação apresentadas na Figura 4.2.2-13, demonstrando a redução de áreas a
serem afetadas.

Terminais Vila Mara Norte e Itaim Paulista
A escolha das áreas onde serão implantados os Terminais Urbanos que compõem o
projeto do empreendimentoteve como premissa a conexão com outros sistemas de transporte
público (CPTM, Metrô, EMTU).
Os terminais Vila Mara Norte e Itaim Paulista serão integrados às estações Jardim
Helena – Vila Mara e Itaim Paulista da Linha 12 – Safira da CPTM, respectivamente. No entorno
dessas estações, foram identificados imóveis com áreas livres, sem uso, onde os impactos
decorrentes de desapropriações serão de menor magnitude. As Figuras 4.2.2-15 e 4.2.2-16
ilustram as áreas onde se pretende implantar os terminais Vila Mara Norte e Itaim Paulista.
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Figura 4.2.2-15: Localização da área onde está prevista a implantação do Terminal Vila Mara Norte,
próxima à Estação Jardim Helena / Vila Mara da Linha 12 – Safira da CPTM. Nota-se que parte dos imóveis
encontra-se desocupada.

Figura 4.2.2-16: Localização da área onde está prevista a implantação do Terminal Itaim Paulista. Nota-se
que parte dos imóveis encontra-se desocupada.
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Novo Terminal São Mateus
O Novo Terminal São Mateus será implantado em área que permita sua integração com o
Terminal São Mateus da EMTU e com a futura Estação São Mateus da Linha 15 – Prata do Metrô.
Devido à situação atual de tráfego intenso ao redor da praça Felisberto Fernandes da
Silva (rotatória), e com o maior afluxo de veículos coletivos gerados pela implantação dos novos
corredores, foram estudadas alternativas a fim de reduzir este impacto. Dentre estes estudos, a
implantação do Terminal em outro local também foi avaliada. Porém, esta alternativa foi
descartada por dificuldades diversas, principalmente em relação à integração com o Monotrilho e
com o Terminal da EMTU.
Com a melhor implantação adotada, fez-se necessário o estudo de novas obras de
transposição da rotatória pelos ônibus que chegarão ao terminal, ou simplesmente passarão pela
praça. O simples desvio por viário alternativo causaria um impacto grande nas vias ao redor,
somente “deslocando” o problema. A alternativa de implantação de uma passagem elevada
também foi descartada pela presença do Monotrilho. Assim, optou-se por um túnel sob a praça,
paralelo à Adutora Rio Claro, seguindo no eixo da avenida Sapopemba, para uso exclusivo de
ônibus. Foi prevista também uma adequação na avenidaMateoBei, com o mesmo objetivo de
remover os ônibus da rotatória.
É importante ressaltar que, com esta nova proposta, será necessário intervir em uma
pequena área abrangida pelo Parque da Integração Zilda Arns, que está localizado sobre a
Adutora Rio Claro, incluindo uma praça existe no local. Para tanto, será solicitada anuência do
Departamento de Parques e Áreas Verdes da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente.
AsFiguras 4.2.2-17 e 4.2.2-18, a seguir, ilustram a alternativa locacional adotada para o
Novo Terminal São Mateus.
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Terminal
EMTU

Figura 4.2.2-17: Localização do Novo Terminal São Mateus, que será integrado à Linha 15 – Prata do
Metrô (monotrilho) e ao Terminal São Mateus da EMTU. Para transposição da praçaFelisberto Fernandes
da Silva optou-se por um túnel sob a mesma (seta azul), para uso exclusivo de ônibus. A localização da
Adutora Rio Claro é indicada pelassetas laranjas. São nestes pontos que o Parque da Integração Zilda Arns
será afetado.
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Terminal
EMTU

Figura 4.2.2-18: Localização do Novo Terminal São Mateus sobre foto aérea. Para transposição da
praçaFelisberto Fernandes da Silva optou-se por um túnel sob a mesma (seta azul), para uso exclusivo de
ônibus. A localização da Adutora Rio Claro é indicada pelas setas laranjas. São nestes pontos que o Parque
da Integração Zilda Arns será afetado.
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5. PLANOS E PROJETOS COLOCALIZADOS
Este item descreve os principais projetos colocalizados em estudo, em execução ou
previstos para a região onde se pretende implantar o empreendimento em análise no presente
estudo. Esta região tem recebido diversos investimentos públicos, visando a melhoria da
infraestrutura local e regional. Os projetos colocalizados identificados abrangem empreendimentos
de diferentes setores, tais como transporte, educação, economia e lazer.
Para identificar os principais projetos, foram pesquisadas fontes como: Plano Diretor
Estratégico do Município de São Paulo; Planos Regionais das Subprefeituras da Área de
Influência Indireta; informações da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), da
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), da São Paulo Transportes (SPTrans) e da
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) sobre o plano de expansão
e modernização dos sistemas de transporte na RMSP; entre outras.
A análise da relação entre os projetos colocalizados e o empreendimento proposto
permite afirmar que as intervenções necessárias para a implantação dos Terminais e Sistemas
Viários para a Região Leste 2 apresentam sinergia positiva com tais projetos, principalmente em
relação à conexão com diferentes modalidades de transporte.
A seguir, são apresentados os projetos colocalizados previstos ou em implantação na
região do empreendimento. No Mapa 5-1, exposto no Caderno de Desenhos e Mapas (Volume
IV), é possível observar a localização dos principais projetos colocalizados.

Transporte – Corredores SPTrans
O empreendimento objeto deste estudo é parte de um conjunto de melhorias viárias que
resultarão na ampliação do sistema de transporte coletivo motorizado de média capacidade no
município de São Paulo. Propõe-se a construção de vias exclusivas para ônibus nas faixas
centrais de diversas avenidas, localizadas, sobretudo, em regiões com déficit de infraestrutura,
como as periferias sul e leste da capital. A ampliação dos corredores de ônibus permitirá a
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redução no tempo dos deslocamentos e, consequentemente, reduzirá também os custos de
manutenção.

Este

incentivo

ao

transporte

público

pretende

minimizar

os

grandes

congestionamentos na capital e atenuar suas consequências no cotidiano da população.Além do
empreendimento objeto deste estudo, estão previstos outros terminais e corredores de ônibus
interligados e complementares a este. Estes projetos são apresentados a seguir:

Terminais e Sistemas Viários para a Região Leste 1
O empreendimento é composto por diversas intervenções, localizadas nas zonas leste da
cidade de São Paulo, com o objetivo de melhorar a mobilidade local e estabelecer uma ligação
entre os bairros da porção norte da zona leste e a região central da cidade de São Paulo. O
empreendimento contempla a construção de corredores de ônibus no eixo formado pelas
avenidas Rangel Pestana, Celso Garcia, Governador Carvalho Pinto, São Miguel, as ruas
Abaitinga e Corvina e Avenida Marechal Tito. Está prevista a construção de novas vias projetadas
entre as avenidas Celso Garcia e Governador Carvalho Pinto, na Penha, e a Avenida São Miguel
e a Rua Abaitinga, em São Miguel. O empreendimento também contempla a construção dos
terminais Concórdia, Ponte Rasa, Aricanduva, São Miguel e Vila Mara Sul. As citadas
intervenções são descritas na sequência:
Este empreendimento tem como principal objetivo aumentar a atratividade do transporte
coletivo, através da redução dos tempos de viagens pela otimização da capacidade e eficiência da
oferta de transporte coletivo na Zona Leste do município.
O empreendimento, em sua totalidade, contemplará:


Corredor Celso Garcia (Trecho 1) – Com 13,9 km de extensão, inicia no Parque
D. Pedro, segue pelas avenidas Rangel Pestana e Celso Garcia, ruas Padre
Benedito de Camargo e Rodovalho Júnior, avenidas Gabriela Mistral e Governador
Carvalho Pinto até Av. São Miguel, abrangendo as subprefeituras da Sé, Mooca e
Penha;
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Corredor Celso Garcia (Trecho 2) – Possui 6,90 km de extensão, compreendendo
as subprefeituras de Ermelino Matarazzo e São Miguel Paulista, inicia na Av. São
Miguel, por onde segue até a interseção com Av. Jacu-Pêssego;



Corredor Celso Garcia (Trecho 3) – Com 4,10 km de extensão, em trecho
pertencente às Subprefeituras de São Miguel e Itaim Paulista, compreendendo a
Av. São Miguel, Rua Projetada, ruas Salvador de Medeiros, Abaitinga e Corvina,
Av. Mal. Tito até a Estrada Dom João Neri (acessando o Terminal Itaim Paulista e
integrando-se ao Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus, corredor de
ônibus em fase de projeto);



Terminal Concórdia – Será localizado nas imediações do Largo da Concórdia
(entre o Viaduto do Gasômetro e Viaduto Ministro Alberto Marinho), na
subprefeitura da Mooca, em área com de cerca de 10.000 m2;



Terminal Ponte Rasa (anteriormente denominado Tiquatira) – Será localizado
nas imediações das avenidas São Miguel e Gov. Carvalho Pinto, entre as
subprefeituras

da

Penha

e

Ermelino

Matarazzo,

com

área

total

de

2

aproximadamente 7.000 m e plataforma com 500 m de extensão;


Terminal Aricanduva – Será localizado na Avenida Airton Pretini, em área
adjacente ao atual Terminal Aricanduva, entre as ruas Coronel Rodovalho e
Vereador Cid Galvão da Silva. Com a ampliação, o Terminal Aricanduva contará
com área estimada de 20.000 m2 e três plataformas de 200 metros de extensão; e



Terminal São Miguel – Será localizado ao sul da Linha 12 – Safira da CPTM, nas
imediações das ruas Tarde de Maio, Dário Ferreira Martins e Imeri, em terreno
contíguo ao atual Terminal São Miguel. Com a ampliação, o Terminal São Miguel
terá área de aproximadamente 15.000 m2 e plataformas de 200 metros de
extensão.



Terminal Vila Mara Sul – Será localizado ao sul da estação Jardim Helena – Vila
Mara(Linha 12 – Safira da CPTM), na Av. Marechal Tito, entre a R. São Gonçalo do
Rio das Pedras e R. Sué, com área total de aproximadamente 25.000 m 2, duas
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plataformas com extensões de67,0 m e 150,0 m, integradas à Parada “Terminal
Vila Mara”. Este terminal atenderá às linhas de ônibus destinadas aos bairros
localizados à sul da estação ferroviária, como a Vila Curuçá, enquanto o Terminal
Vila Mara Norte atenderá as linhas destinadas aos bairros localizados a norte, como
o Jardim Helena e o Parque Paulistano.
Está prevista uma integração entre os projetos dos Terminais e Sistemas Viários para a
Região Leste 1 e do empreendimento objeto deste estudo, na altura do futuro Terminal Itaim
Paulista. Cabe ressaltar que os projetos são compatíveis e complementares.

Terminal Itaim
Paulista

Estr. D. João Neri

Av. Mal. Tito

Fonte: Projeto Básico do Terminal Itaim Paulista

Figura 5-1: Terminal Itaim Paulista onde haverá a integração entre os Sistemas Viários da Região
Leste 1 e os Sistemas Viários da Região Leste 2.

Transporte – Terminais e Sistemas Viários para a Região Sul 2
Ao longo das principais avenidas da Zona Sul da Cidade de São Pauloestá previsto um
conjunto de corredores, conectando bairros densos e periféricos, como o Grajaú, Cidade Dutra,
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Pedreira, Jardim São Luís e o Jardim Ângela ao sistema viário de média capacidade. O projeto
prevê a construção de um corredor de ônibus na Avenida 23 de maio (corredor Norte-Sul), que
cruzará a Avenida Bandeirantes, através do Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Destaca-se que
os projetos são compatíveis e complementares, havendo a previsão de estações de transferência
conectando ambos os corredores.
O corredor Norte-Sul é um conjunto de avenidas que conectam as zonas norte e sul do
município de São Paulo, atravessando a região central. A Secretaria Municipal de Transportes
prevê a construção de um corredor de um ônibus de 20 quilômetros entre o Terminal Bandeira, no
Centro e o Largo do Rio Bonito, na Cidade Dutra, utilizando-se do eixo viário formado pelas
avenidas 23 de Maio, Rubem Berta, Moreira Guimarães, Washington Luís, Interlagos e Teotônio
Vilela.
O projeto prevê alternativas que darão maior fluidez ao corredor, como a construção de
áreas restritas para ultrapassagens dos coletivos, cobrança pré-embarcada e uma maior distância
entre as paradas.

Transporte – Terminais e Sistemas Viários para a Região Sul 1
Os corredores propostos para a Região Sul 1 pretendem conectar os bairros de Grajaú,
Cidade Dutra e Socorro ao sistema de transporte coletivo de média capacidade, aumentando a
velocidade de deslocamento para usuários de transporte público. Esta região do extremo sul da
cidade de São Paulo caracteriza-se pela alta taxa de densidade demográfica e pelo déficit de
serviços públicos e infraestrutura de transporte. O corredor utilizará o traçado das avenidas Nossa
Senhora do Sabará, Nações Unidas, Miguel Yunes, Ponte Vitorino Goulart da Silva, Avenida
Matias Beck, ponte projetada sobre a represa de Guarapiranga, Estrada Canal da Cocaia e
Avenida Belmira Marim, conectando os terminais Pedreira, Jardim Eliana e Varginha ao terminal
Santo Amaro. Cabe destacar que na atualidade as vias que ligam a região do Grajaú a Santo
Amaro, como as avenidas Belmira Marim e Senador Teotônio Vilella apresentam-se
sobrecarregadas.

Código

Rev.

RT-018.00/RA2/004

RELATÓRIO TÉCNICO

Emissão

A

Folha

15/08/13

Emitente

70de 289

Resp. Técnico – Emitente

15/08/13
Verificação / São Paulo Transporte

Este empreendimento será conectado aos Terminais e Sistemas Viários para a Região
Sul 2 no cruzamento das avenidas Nossa Senhora do Sabará e Interlagos, de onde será possível
acessar a região central de São Paulo.

Transporte – Corredores SPObras
Terminal Urbano de Itaquera e Programa de Corredores de Ônibus para a Zona Leste
O empreendimento contemplará a ampliação do Terminal Urbano de Itaquera e a
implantação do Programa de Corredores de Ônibus da Zona Leste de São Paulo, em cerca de 45
km de vias existentes. Objetiva-se promover melhorias no sistema viário local e estabelecer uma
ligação entre as regiões de Itaquera e Aricanduva e o centro de São Paulo. As citadas
intervenções são descritas na sequência:


Corredor Leste - Radial 1: Possui 12 km de extensão e compreende o trecho entre
o Terminal Parque Dom Pedro II e a Rua Joaquim Marra (800 m após a Estação
Vila Matilde do Metrô, sentido bairro);



Corredor Leste - Radial 2: Com 5 km de extensão, tem início na confluência da
Rua Joaquim Marra, onde a via denomina-se Av. Antônio Estevão de Carvalho até
a Avenida Cachoeira Paulista onde passa a ser denominada Rua Dr. Luís Ayres,
seguindo até a Praça Emília de Freitas;



Corredor Leste - Aricanduva: Com 14 km de extensão, este corredor tem início na
região central, passando pela área das Subprefeituras Aricanduva e São Mateus.
Compõem-se de uma sequência de vias desenvolvendo-se no sentido Sudeste a
partir da confluência com a Radial Leste;



Corredor Leste - Itaquera: Possui 14,1 km de extensão e compõem-se,
principalmente, das avenidas Itaquera e Líder, tendo início no Terminal Conselheiro
Carrão, desenvolvendo-se até o Polo Institucional de Itaquera;
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Melhorias Viárias em Itaquera: Duplicação das ruas São Teodoro e Harry
Danhemberg e a Avenida Itaquera (“Itaquerinha”) e melhoramentos geométricos,
visto que estas vias serão parte do sistema viário de interligação ao Polo
Institucional Itaquera.



Terminal Urbano Itaquera: Adequação do Terminal Urbano visando a atender a
demanda de passageiros existentes atualmente, a construção de um novo Terminal
Rodoviário e implantação de sistema de acessos de interligação do Corredor LesteItaquera com o Terminal Urbano Itaquera.

Transporte – Corredores EMTU
A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo – EMTU controla a rede
de transportes intermunicipais nas quatro Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo (106
municípios). A seguir, são apresentadas informações dos Corredores Metropolitanos existentes,
em fase de obras ou em projeto na região onde o empreendimento proposto será implantado.


Corredor Metropolitano Perimetral Leste Jacu Pêssego:Em fase de projeto, este
corredor será composto por três terminais e uma estação de transferência e ligará
os corredores Guarulhos-São Paulo (Tucuruvi) e ABD (São Mateus – Jabaquara).
Segundo EMTU (2012), o início das obras é previsto para 2013 e sua conclusão em
2014.



Corredor Metropolitano Guarulhos-São Paulo (Tucuruvi): Este corredor terá 32
km de extensão, ligando os municípios de Guarulhos e São Paulo. Estão previstas
integrações com o Metrô (Terminal Vila Galvão com a Estação Tucuruvi da Linha 1Azul), CPTM (Parada Tiquatira com a Estação Tiquatira da Linha 12-Safira) e
Corredor Metropolitano Perimetral Leste Jacú-Pêssego da EMTU (Terminal
CECAP). Este corredor encontra-se em fase de implantação com conclusão integral
prevista

para

2014.Atualmente,

Taboãoencontra-se em operação.

o

trecho

entre

os

terminais

CECAP

e
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Corredor Metropolitano Leste: Este projeto, atualmente em estudo, prevê-se a
construção de um corredor de 32 quilômetros, que ligará os municípios de Mogi das
Cruzes e Guarulhos, passando por distritos da zona leste da cidade de São Paulo e
pelos municípios de Poá, Suzano e Itaquaquecetuba.

Transporte – Complexo Viário Jacu Pêssego
O Complexo Viário Jacu Pêssego consiste no prolongamento da Avenida Jacu Pêssego,
entre os municípios de Mauá e Guarulhos, interligando-se com o Trecho Sul do Rodoanel Mário
Covas, possibilitando melhor mobilidade no transporte de passageiros e cargas, através da
consolidação do corredor de tráfego do Rodoanel Sul (no município de Mauá) com a Avenida Jacu
Pêssego e rodovias Ayrton Senna e Dutra (município de Guarulhos), como também de toda Zona
Leste de São Paulo (DERSA, 2012).
Atualmente, encontra-se em operação o trecho da via entre a avenida Papa João XXIII,
em Mauá e a rodovia Ayrton Senna, na divisa entre São Paulo e Guarulhos. O trecho final, entre
as rodovias Ayrton Senna e Presidente Dutra, localizado no município de Guarulhos, está em fase
de obras.

Transporte – Rodoanel Mário Covas
Segundo a DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A. (2012), quando concluído, o
Rodoanel Mário Covas vai circundar toda a Grande São Paulo, interligando as rodovias que
chegam à capital: Bandeirantes, Anhanguera, Castello Branco, Raposo Tavares, Régis
Bittencourt, Anchieta, Imigrantes, Ayrton Senna, Fernão Dias e Dutra.
Atualmente, encontram-se em operação os trechos Oeste e Sul, com extensão de 32
quilômetros e 57 quilômetros, respectivamente. O Trecho Leste, em fase de implantação,
interligará as rodovias SP 066, Ayrton Senna e Dutra e terá aproximadamente 43 quilômetros de
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extensão. Já o Trecho Norte, em fase inicial de obras com extensão prevista de 44 km, interligará
o Aeroporto Internacional de Guarulhos com a Rodovia Fernão Dias, na zona norte da cidade de
São Paulo (DERSA, 2012).

Transporte – Metrô
Na região onde o empreendimento será implantado, estão previstas obras de
prolongamento de linha da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Linha 2 – Verde), bem
como implantação de novas linhas (6 - Laranja 15 - Prata). A seguir, é apresentada descrição
destes projetos.


Linha 15 – Prata: A Linha Prata será implantada pela Companhia do Metropolitano
de São Paulo, através da construção de um monotrilho elevado, entre a Vila
Prudente e a Cidade Tiradentes, e apresentará um total de 24,6 km. O monotrilho
atenderá cerca de 500 mil passageiros/dia, conforme previsto em projeto funcional.
O sistema como um todo deverá operar com 57 trens de sete carros cada.
A Linha Prata contará com dois pátios de manutenção e 17 estações: Vila
Prudente, Oratório, São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói, Vila União, Jardim
Planalto, Sapopemba, Fazenda da Juta, São Mateus, Iguatemi, Jequiriça, JacuPêssego, Érico Sêmer, Márcio Beck, Cidade Tiradentes e Hospital Cidade
Tiradentes.
O primeiro trecho (de 2,9 km, entre as estações Vila Prudente e Oratório)e o
segundo trecho (com 10,1 km de extensão, entre as estações Oratório e São
Mateus) encontram-se em construção, estando previstos serem entregues em 2013
e 2014, respectivamente. A obra como um todo está prevista para ser concluída em
2016.



Linha 2 – Verde: O prolongamento da Linha Verde, em fase de projeto, será uma
extensão na direção nordeste, promovendo uma articulação com a Linha 3Vermelha, e trará, entre outros benefícios, a redução do carregamento das linhas 3-
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Vermelha e 1-Azul, ao absorver os usuários com origem na região leste e destino
na área da Av. Paulista, Vila Mariana e demais segmentos ao sul da Linha 1- Azul
(METRÔ, 2012).
O projeto funcional desta linha prevê ligação entre Vila Prudente e Vila Endres, no
município de Guarulhos. Com extensão de 13,6 km, este prolongamento será
composto por 12 estações e um pátio de manobras e atenderá bairros como Vila
Prudente, Água Rasa, Vila Formosa, Vila Carrão, Vila Aricanduva e Penha de
França, além da região da Vila Endres, em Guarulhos.



Linha 5 – Lilás: O trecho hoje em operação da Linha 5-Lilás, entre as estações
Capão Redondo e Largo Treze, na região sul da capital, tem uma extensão de 8,4
quilômetros, seis estações e um pátio de estacionamento e manutenção de trens.
Este trecho está integrado aos ônibus intermunicipais nas estações Capão
Redondo e Campo Limpo, aos ônibus municipais em todas as estações e à CPTM
na Estação Santo Amaro.
A expansão em andamento contempla a implantação de 11,5 quilômetros de via, 11
novas estações e o fornecimento de 26 novos trens. O novo trecho vai ligar a
Estação Largo Treze à Estação Chácara Klabin, no distrito de Vila Mariana,
integrando-se com a Linha 1-Azul, na Estação Santa Cruz, e com a Linha 2-Verde,
na Estação Chácara Klabin. Haverá integração com a Linha 17-Ouro na futura
Estação Campo Belo e com a Linha 20-Rosa na futura Estação Moema.

Transporte – CPTM
O sistema de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos vem passando por
obras de melhoria e modernização, incluindo a compra de trens. Dentre os benefícios gerados
com tais melhorias, destacam-se a segurança do usuário e a redução do intervalo entre os trens.
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A seguir, são apresentadas informações sobre as obras em andamento e projetos da CPTM na
região onde o empreendimento será implantado.


Linha 11 – Coral (Luz – Estudantes): Na Linha Coral da CPTM estão sendo
executadas obras de reconstrução das estações Ferraz de Vasconcelos e Suzano,
readequação das estações Guaianazes e Poá, modernização do sistema de
sinalização, dos aparelhos de mudança de via e da rede de distribuição de energia
elétrica, além da construção de passarelas. Cabe destacar que as obras do
Corredor Leste – Radial 3 levam em consideração as modificações previstas para a
estação Guaianazes, compatibilizando-se com estas.



Linha 12 – Safira (Brás – Calmon Viana): Nesta linha estão sendo realizadas
obras de reconstrução da Estação São Miguel Paulista, com escadas rolantes,
elevadores e acessibilidade plena; modernização do sistema de sinalização, dos
aparelhos de mudança de via e da rede de distribuição de energia elétrica; e
construção de passarelas.



Linha 13 – Jade (Aeroporto – Brás): Em fase de projeto, esta linha terá 26 km de
extensão, ligando a cidade de São Paulo ao Aeroporto Internacional André Franco
Montoro, em Guarulhos.
Na primeira etapa das obras, a estação Eng. Goulart da Linha 12 – Safira da
CPTM) será reconstruída para atender também a demanda da Linha 13 e serão
implantadas duas novas estações em Guarulhos, denominadas CECAP e
Aeroporto.



Linha Guarulhos – ABC: Em estudo, esta linha terá extensão de 30,5 km e 23
estações (Pirelli, Av. dos Estados, V. Curuçá, Cidade dos Meninos, Oratório,
Sapopemba, Teotônio Vilela, Jd. Tietê, Rio das Pedras, Pq. Do Carmo, V.
Carmosina, Santa Marcelina, Corinthians-Itaquera, Cidade A. E. Carvalho, Jd.
Guarani, Imperador, V. Jacuí, Av. São Miguel, União Vila Nova, Petrobrás, Estrada
de Guarulhos, Jd. Cumbica e João Paulo), integrando as linhas 10-Turquesa, 11Coral e 12-Safira da CPTM, as linhas 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô e os
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Corredores Metropolitanos São Mateus-Jabaquara-Morumbi e Perimetral Leste
Jacu Pêssego (em projeto) da EMTU.

Transporte – Complexo Viário do Pólo Institucional de Itaquera
O projeto do Complexo Viário do Polo Institucional de Itaquera tem como objetivo
melhorar a mobilidade dos moradores da Zona Leste de São Paulo.
Segundo o Governo do Estado de São Paulo (2012), na primeira etapa do projeto, serão
executadas as seguintes obras:


Implantação de nova avenida, atualmente denominada Avenida Norte-Sul, que
ligará as avenidas Itaquera e José Pinheiro Borges, bem como respectivo conjunto
de viadutos;



Implantação de nova avenida, que ligará as avenidas Norte-Sul e Miguel Inácio
Cury;



Adequação viária da ligação entre a Avenida Miguel Inácio Cury e a estação
Corinthians-Itaquera;



Adequação viária da Radial Leste, no trecho próximo à Estação CorinthiansItaquera do Metrô, por meio da implantação de via expressa (pista subterrânea).

Além das intervenções supracitadas, serão implantadas novas alças de acesso, visando
facilitar a interligação entre as avenidas José Pinheiro Borges e Jacu-Pêssego, e será construída
nova passarela na Estação Corinthians-Itaquera do Metrô, contribuindo com o acesso de
pedestres ao Polo Institucional de Itaquera e ao Estádio do Sport Club Corinthians Paulista que
está sendo implantado na região.
Este empreendimento encontra-se em fase de implantação com conclusão prevista para
o primeiro semestre de 2014 e destaca-se como sendo um dos projetos localizados em área
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próxima àquela em que o empreendimento proposto será implantado. Contudo, é importante
destacar que estão sendo realizadas reuniões conjuntas entre SPTrans e DERSA com o objetivo
de compatibilizar os projetos.
Na Figura 5-2, abaixo, é possível observar a localização das intervenções previstas para
o Complexo Viário do Pólo Institucional de Itaquera.

Ampliação do Terminal
Urbano de Itaquera

Fonte: DERSA (2012).

Figura 5-2: Complexo Viário do Polo Institucional de Itaquera, projeto sob responsabilidade da
DERSA, que se encontra em fase de implantação. A seta indica a localização do Terminal Urbano
de Itaquera, que compõe o projeto do empreendimento proposto.
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A seguir, na Foto 5-1, é possível observar placa informando sobre as obras de
construção do Complexo Viário do Pólo Institucional de Itaquera.

Foto 5-1: Placa indicativa das obras de implantação do Complexo Viário do Polo
Institucional de Itaquera.

Economia – Programa de Desenvolvimento Econômico da Zona Leste
O Programa de Desenvolvimento Econômico da Zona Leste de São Paulo é de
responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura
Municipal e tem como objetivo promover o desenvolvimento da zona leste do município de São
Paulo, por meio da atração de investimentos públicos e privados, visando a geração de renda e
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emprego; e reorganizar o transporte de cargas e o abastecimento da cidade, aumentando a
competitividade das empresas instaladas na região (PMSP, 2012).
Dentre os instrumentos do Programa de Desenvolvimento Econômico da Zona Leste,
citam-se a adequação da infraestrutura urbana, por meio da Operação Urbana Rio Verde-Jacu; e
o Programa de Incentivos Seletivos (leis municipais nºs 14.654/07 e 14.888/09).
As ações previstas neste Programa são:


Implantação do Parque Tecnológico da Zona Leste;



Pólo Institucional de Itaquera;



Requalificação do Pólo Econômico da Zona Leste.

Educação/Economia – Parque Tecnológico da Zona Leste
O Parque Tecnológico da Zona Leste será voltado às áreas de pesquisa e
desenvolvimento nos setores de inovação e apoio de gestão, têxtil e moda, tecnologia da
informação e software, inteligência de mercado e mídia e será implantado em uma área de 20,3
ha, localizada na Avenida Miguel Ignácio Curi.
Segundo a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo (2012), o Parque
abrigará instituições de ensino e pesquisa, incubadora de empresas, centro de convenções,
pavilhão de exposições, auditório, área de serviços e alimentação, edifício comercial e centro
cultural. O mesmo autor menciona que a criação do Parque Tecnológico da Zona Leste tem como
objetivo incentivar o desenvolvimento tecnológico em São Paulo, ampliando a interação entre
universidades, institutos de pesquisas, setor privado e órgãos públicos, além de estimular a
expansão de indústrias intensivas em conhecimento, fomentando o surgimento de novas
empresas de base tecnológica.
Dentre as instituições que comporão o Parque, está a FATEC Itaquera, que teve suas
obras iniciadas em 2010, como parte do Plano de Expansão do Ensino Profissional do governo
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estadual. Esta unidade oferecerá quatro cursos de graduação tecnológica gratuitos: Mecânica modalidade Projetos, Mecânica - modalidade Soldagem, Automação Industrial e Sistemas
Biomédicos.

Institucional – Pólo Institucional de Itaquera
O Pólo Institucional de Itaquera terá como objetivo de dinamizar a economia da região
Leste e seu programa básico de ocupação das áreas deve contemplar:


Fórum (Secretaria da Justiça);



Edifício comercial (escritórios);



Terminal rodoviário e urbano;



Polícia Militar e Corpo de Bombeiros;



Escolas da FATEC e ETEC;



Escola de capacitação de jovens;



Escola do SENAI;



Parque Linear do Rio Verde;



Edifício de apoio (praça de alimentação / serviços);



Melhorias no sistema viário;



Incubadora de empresas e laboratórios;



Novas ligações viárias;



Centro de convenções e eventos;



Estacionamentos;



Auditório (múltiplo uso);



Ciclovias; e



Centro cultural.

O Pólo Institucional de Itaquera abrangerá também o Terminal Urbano de Itaquera e o
Parque Tecnológico da Zona Leste, citados anteriormente.
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Economia – Pólo Econômico da Zona Leste
A área do Pólo Econômico da Zona Leste está situada em Itaquera, próxima ao Parque
do Carmo, região que ainda apresenta grande potencial de ocupação.
Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (2012), o
Pólo Econômico da Zona Leste será restruturado, visando buscar eficiência e sustentabilidade da
área, tornando o projeto uma referência de ocupação urbana para o município e uma plataforma
de atração de negócios baseados em conhecimento e tecnologia e que estimulem a inovação
tecnológica. Este mesmo autor relaciona as intervenções/ações propostas pelo Pólo Econômico
da Zona Leste, são elas:


Alargamento e abertura de vias;



Preservação das áreas lindeiras aos corpos d´água;



Implantação de parques lineares;



Manutenção e recuperação das linhas de drenagem; e



Adoção de incentivos urbanísticos para a implantação de condomínios industriais
de comércio e serviços visando a descentralização das atividades produtivas no
município.

Lazer – Arena Itaquera
A Arena Itaquera do Sport Club Corinthians Paulista encontra-se em fase de implantação,
sob responsabilidade de empresas privadas, com previsão de conclusão em janeiro de 2014.
No futuro estádio, será realizada a abertura dos jogos da Copa do Mundo de Futebol,
evento esportivo internacional que será realizado em 2014 no país.

Código

Rev.

RT-018.00/RA2/004

RELATÓRIO TÉCNICO
Emitente

Emissão

A

Folha

15/08/13

82de 289

Resp. Técnico – Emitente

15/08/13
Verificação / São Paulo Transporte

Lazer e Meio Ambiente – Parque Linear Rio Verde
A implantação do Parque Linear foi previsto no Plano Regional Estratégico da
Subprefeitura de Itaquera, visando revitalizar as margens do rio Verde, destinar áreas verdes para
o uso da comunidade, implantar equipamentos e criar ciclovia no perímetro de abrangência do
parque.
Parte das obras do Parque Linear já foi concluída e, atualmente, o projeto encontra-se na
Fase 2, onde está prevista a ampliação de sua área. Quando concluído, os limites do Parque
Linear do Rio Verde serão contíguos ao Parque do Carmo.
As Fotos 5-2 e 5-3 ilustram a área onde estão sendo executadas as obras de ampliação do
Parque Linear Rio Verde.

Foto 5-2: Placa com informações sobre as obras de implantação da Fase 2 do
Parque Linear do Rio Verde.

Código

Rev.

RT-018.00/RA2/004

RELATÓRIO TÉCNICO
Emitente

Emissão

A

Folha

15/08/13

83de 289

Resp. Técnico – Emitente

15/08/13
Verificação / São Paulo Transporte

Foto 5-3: Vista geral da área do Parque Linear do Rio Verde. Ao fundo, é possível
observar que parte das obras está concluída. No primeiro plano, área do parque
em fase de obras.

Lazer e Meio Ambiente - Parques Lineares (PRE)
Os Planos Diretores Regionais preveem a instalação de diversos parques lineares. Estes
parques se caracterizam pelo formato alongado e estreito, geralmente estão dispostos ao longo
de cursos d’água, podendo possuir equipamentos públicos de lazer, como quadras poliesportivas,
playgronds, ciclovias e pista de cooper. Ao criar áreas permeáveis, os parques lineares auxiliam
na drenagem urbana, prevenindo enchentes e amenizando o microclima urbano.
Dentre os projetos de parques lineares localizados próximos à área do empreendimento
Terminais e Sistemas Viários para a Região Leste 2, destacam-se os parques lineares Ponte
Rasa e Cândido de Abreu, que estabelecerão uma conexão entre o Parque Linear do Córrego do
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Tiquatira e o Parque Ecológico do Tietê. A localização dos citados parques é apresentada na
Figura 5-3, apresentada a seguir.

Cândido Abreu

Ponte Rasa

Fonte: PRE da Subprefeitura da Penha (2013).

Figura 5-3: Localização dos Parques Lineares propostos para a Subprefeitura da Penha.

No Plano Diretor Regional da Subprefeitura de Itaim Paulista estão propostos 6 parques
lineares, sendo eles: Três Pontes, Tijuco Preto, Itaim, Lajeado, Água Vermelha e Itaquera. A
localização destes parques é apresentada na Figura 5-4, apresentada a seguir.
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Três Pontes

Itaim
Tijuco Preto

Itaquera

Lajeado

Água Vermelha

Fonte: PRE da Subprefeitura da Penha (2013).

Figura 5-4: Localização dos parques lineares propostos para a Subprefeitura de Itaim
Paulista.
O projeto de implantação dos parques lineares prevê a ocupação das margens de
diversos cursos d’água que atualmente encontram-se degradados e têm suas margens ocupadas
por favelas ribeirinhas. A sua implantação apresentará um ganho ambiental, sobretudo no que se
refere ao saneamento e a melhora do microclima da região.
O Mapa 5-1, exposto no Caderno de Desenhos e Mapas (Volume IV), apresenta os
planos e projetos colocalizados tratados neste capítulo.
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6. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
6.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS
A seguir é apresentada a localização dos Corredores de Ônibus e Terminais Urbanos que
compõem o empreendimento objeto deste estudo.
Os Corredores foram divididos em quatro trechos, sendo três na zona leste e um na zona
sul:


Sistema Perimetral Bandeirantes – Salim Farah Maluf – Trecho I (zona sul);



Corredor Leste Radial – Trecho III (zona leste);



Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus – Trecho II (zona leste);



Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus – Trecho III (zona leste).

Além desses Corredores, serão executadas melhorias viárias em trecho da Av. Marechal
Tito, entre o futuro Terminal Itaim Paulista e a Av. Córrego Três Pontes, e serão implantados três
Terminais Urbanos:


Terminal Itaim Paulista;



Terminal Vila Mara; e



Novo Terminal São Mateus.

Sistema Perimetral Bandeirantes – Salim Farah Maluf – Trecho I
Com 15,9 km de extensão, inicia na Av. Eng.º Luiz Carlos Berrini, seguindo pela Av. dos
Bandeirantes, Av. Afonso D’Escragnolie Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Av. Tancredo
Neves, Terminal Sacomã, Av. das Juntas Provisórias, Via Elevada Trecho 3 do Expresso
Tiradentes, Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Melo até o Terminal Vila Prudente.
Todos estes viários possuem hoje segmentos com uma largura de seção de 5 a 6 faixas
por sentido, saturadas com uso lindeiro comercial, residencial e serviços.
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A principal característica do Corredor Perimetral Bandeirantes – Salim Farah Maluf
(Trecho1) é ser de natureza perimetral, ou seja conecta diversos eixos radiais de transporte
(corredores de ônibus e linhas de metrô, trem e futuramente de monotrilho). Promovendo
integração de todos aqueles eixos, o Corredor Perimetral Bandeirantes oferecerá aos usuários
novas alternativas de deslocamento por transporte público entre importantes subcentros da
cidade.
Em seu trajeto, o Corredor Perimetral Bandeirantes conecta as regiões oeste, sul,
sudeste e leste da cidade, sendo que na região leste, integra-se ao importantíssimo polo de Vila
Prudente, onde se concentra expressiva proporção de integrações, uma vez que para lá
convergem diversos sistemas de transporte público: o Expresso Tiradentes, a Linha 2 Verde do
Metrô bem como a futura Linha 15 Branca do Monotrilho, além do conjunto de linhas de ônibus
municipais e intermunicipais que atendem as bacias de captação de demanda situadas na região
leste.

Corredor Leste Radial – Trecho III
Com 8,1 km de extensão, inicia na Avenida José Pinheiro Borges, junto à Estação Arthur
Alvim da Linha 3 – Vermelha do Metrô, segue pela Rua Copenhague, passando pela Estação
Guaianases da Linha 11 – Coral da CPTM, e termina na Rua Capitão Pucci, onde conecta-se ao
Trecho III do Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus
Atualmente, a avenida José Pinheiro Borges possui segmento com umalargura de seção
de 3 faixas por sentido, paradas de ônibus à direita sem baias e proibição deestacionamento
pontual.
A rua Copenhague apresenta-se hoje com 2faixas muito estreitas, saturada, lindeira a
linha férrea da CPTM. Este viário encontra-se confinado entre a linha da CPTM e o córrego
Itaquera.
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Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus – Trecho II
Este Corredor possui 7,6 km de extensão, inicia na Estrada do Iguatemi, a cerca de 300
m do cruzamento com a Av. Márcio Beck Machado, segue pelas ruas do Jaú e Luis Mateus, Av.
Prof.º João Batista Conti, onde se interligará ao Corredor Leste-Itaquera (empreendimento em
projeto, sob responsabilidade da SPObras).
Hoje, a estrada do Iguatemi e a rua Luis Mateus apresentam-se hoje com 1 faixa por
sentido de 3,50 metros de largura. A avenida Professor João Batista Conti, apresenta-se com 2
faixaspor sentido e canteiro central com aproximadamente 3,00 metros de largura e paradas a
direita.

Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus – Trecho III
Este Corredor possui 9,5 km de extensão, inicia no entroncamento da Rua do Jaú com a
Estrada do Iguatemi e prossegue pelas ruas da Passagem Funda e Saturnino Pereira, Viaduto
Dep. Antônio Silva Cunha Bueno, estradas Lajeado Velho e Dom João Neri até a Av. Marechal
Tito (acessando o Terminal Itaim Paulista e integrando-se ao Corredor Celso Garcia,
empreendimento em fase de projeto). Todos esses viários possuem hoje segmentos com uma
largura de seção de 1 faixa por sentido, bastanteestreitas.

Tratamento Viário da Av. Marechal Tito
Este trecho, de aproximadamente 3,5 km, inicia-se no Terminal Itaim Paulista, segue pela
Rua Albardão e pela Avenida Marechal Tito até a divisa do Município de São Paulo com
Itaquaquecetuba (córrego Três Pontes). Terá conexão com o Trecho III do Corredor Perimetral
Itaim Paulista – São Mateus (Região Leste 2) e também com o Trecho III do Corredor Celso
Garcia (Região Leste 1). Destaca-se que a via atualmente se configura como um corredor de
ônibus.
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Terminal Itaim Paulista
O Terminal Itaim Paulista será localizado em terreno ao sul da Linha 12-Safira da CPTM,
compreendido entre a Avenida Marechal Tito e as ruas Rafael Correia da Silva (marginal à Linha
12-Safira da CPTM), Francisco Vaz Moniz (prolongamento da Estrada Dom João Néri) e Albardão,
com área total de 26.530m² e 1.735m de extensão de plataforma.
Os Corredores Celso Garcia (em projeto) e Sistema Perimetral Itaim Paulista – São
Mateus – Trecho III acessarão este terminal, que também estará conectado à Estação Itaim
Paulista da CPTM.

Terminal Vila Mara Norte
Este Terminal será localizado junto à estação Jardim Helena/Vila Mara, do lado norte da
Linha 12 – Safira da CPTM, na confluência da Avenida Estrela da Noite e Rua São Gonçalo do
Rio das Pedras, com área de aproximadamente 2.500 m2 e plataforma com 264 m de extensão.
Os usuários do Corredor Celso Garcia (em projeto) poderão acessar este terminal por
meio de passarela que será implantada sobre a linha férrea.

Novo Terminal São Mateus
Com área coberta de 18.262 m2 e plataformas com extensão de 1.474 m, este Terminal
será localizado entre a Rua Ministro Luís Sparano e Avenida Sapopemba com a Avenida Adélia
Chohfi, junto à Praça Felisberto Fernandes da Silva, integrando-se com o atual terminal da EMTU
e à futura estação São Mateus da Linha 15 – Prata do Metrô.
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A localização do empreendimento pode ser visualizada por meio do Mapa 8.1.2.3-1,
apresentado no Caderno de Desenhos e Mapas, Volume IV.

A seguir as Fotos 6.1-1 a 6.1-23 ilustram os locais de implantação dos Corredores e
Terminais Urbanos.
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Sistema Perimetral Bandeirantes – Salim Farah Maluf – Trecho I

Foto 6.1-1: Vista geral do viaduto Grande São Paulo, onde será implantado o Corredor de Ônibus do
Sistema Perimetral Bandeirantes – Salim Farah Maluf.

Foto 6.1-2: Detalhe do canteiro central existente ao longo da avenida dos Bandeirantes onde será
implantado o corredor de ônibus Bandeirantes – Salim Farah Maluf.

Código

Rev.

RT-018.00/RA2/004

Emissão

RELATÓRIO TÉCNICO

Folha

15/08/13

Emitente

A

92de 289

Resp. Técnico – Emitente

15/08/13
Verificação / São Paulo Transporte

Foto 6.1-3: Vista geral da avenida dos Bandeirantes, próximo ao aeroporto de Congonhas.
Corredor Radial Leste – Trecho III

Foto 6.1-4: Vista geral da avenida José Pinheiro Borges onde será implantado o corredor de ônibus
Radial Leste Trecho 3.

Código

Rev.

RT-018.00/RA2/004

RELATÓRIO TÉCNICO
Emitente

Emissão

A

Folha

15/08/13

93de 289

Resp. Técnico – Emitente

15/08/13
Verificação / São Paulo Transporte

Foto 6.1-5: Vista geral da ADA do Corredor Leste Radial – Trecho 3.

Foto 6.1-6: Vista geral da ADA na avenida José Pinheiros Borges, próximo a av. Nagib Farah Maluf.
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Foto 6.1-7: Vista geral da rua Salvador Gianetti. Nota-se a predominância de comércios no local e a
proximidade com a linha de trem da CPTM.

Foto 6.1-8: Vista da avenida José Pinheiro Borges, próximo ao CEU Jambeiro.

Código

Rev.

RT-018.00/RA2/004

RELATÓRIO TÉCNICO

Emissão

A

Folha

15/08/13

Emitente

95de 289

Resp. Técnico – Emitente

15/08/13
Verificação / São Paulo Transporte

Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus – Trecho 2

Foto 6.1-9: Vista da avenida João Batista Conti, próximo ao Parque Raul Seixas.

Foto 6.1-10: Vista do canteiro central onde está prevista a implantação de parada, localizada na av.
Professor João Batista Conti.
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Foto 6.1-11: Vista geral da ADA na estrada do Iguatemi.

Foto 6.1-12: Vista geral da estrada do Iguatemi, onde está prevista a implantação do corredor de ônibus
Itaim Paulista – São Mateus – trecho 2.
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Foto 6.1-13: Final no trecho da estrada do Iguatemi próximo ao número 3900.
Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus – Trecho 3

Foto 6.1-14: Vista geral da ADA, na estrada Dom João Nery.
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Foto 6.1-15: Vista geral da estrada Dom João Nery, próximo ao Parque Municipal Chácara das Flores.

Foto 6.1-16: Vista da ADA na estrada do Lajeado Velho.
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Foto 6.1-17:Vista da rua Saturnino Pereira próximo ao Mercado Municipal de Guaianases.
Terminal Itaim Paulista

Foto 6.1-18: Vista da rua Francisco Vaz Moniz onde está prevista a implantação do Terminal Itaim.
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Foto 6.1-19:Vista darua Rafael Correia da Silva, próximo ao n° 235.

Foto 6.1-20: Vista geral da rua Francisco Sá Peixoto, próximo ao n° 28.
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Vila Mara Norte

Foto 6.1-22: Detalhe do local do futuro terminal Vila Mara, na rua São Gonçalo do Rio das Pedras.

Foto 6.1-23: Vista da rua Doutor Pedro Mikail, próxima ao futuro Terminal Vila Mara.
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Novo Terminal São Mateus

Foto 6.1-21: Vista geral da rua Gastão Almeida, próximo ao n° 123, onde está prevista a implantação do
Novo Terminal São Mateus.
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6.2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO – INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO
6.2.1. Características Técnicas do Empreendimento – Projeto Funcional
Os itens a seguir apresentam o conceito proposto para os Terminais e Sistemas Viários –
Região Leste 2 e suas principais características, segundo seu projeto funcional.
Tão logo sejam aprovadas a localização e concepção propostas e fundamentados nas
condicionantes da Licença Ambiental Prévia – LAP, serão desenvolvidos os projetos e estudos
detalhados do empreendimento.

6.2.1.1. Critérios e Parâmetros Adotados no Projeto
A nova rede de transporte municipal por ônibus prevê a implantação de novos corredores
com faixa exclusiva para esse sistema, com novos terminais e estações de transferência, e com
utilização mais intensa de tecnologia em diversas especialidades, devendo reduzir a sobreposição
entre linhas nos corredores estruturais de transporte, bem como a redução do número de linhas
que acessam a área central de São Paulo. Haverá ainda a implantação de novas linhas
perimetrais proporcionando novos atendimentos e percursos mais curtos. O sistema de corredores
também prevê maior integração com o modal bicicleta, promovendo sempre que possível a
implantação de ciclovias e bicicletários integrados ao sistema: seja nos terminais ou estações de
integração, seja nos pontos de parada.
A implantação de novos terminais e corredores e a melhoria das instalações existentes
visam corrigir a atual situação em que os ônibus, apesar de transportarem um grande número de
usuários diariamente, não são tratados com a prioridade proporcional à sua importância.
Os Projetos dos Terminais e do Sistema de Corredores de Ônibus da Região Leste 2
apresentam as seguintes características adotadas no projeto:
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Faixa de ônibus, prioritariamente, à esquerda, junto ao canteiro central e com faixa
de ultrapassagem nas paradas (largura de 3,50m e uma faixa adicional de 3,50m
que serve também de ultrapassagem nas paradas);



Faixa de ônibus com pavimento rígido;



Compartilhamento dos corredores com o sistema metropolitano;



Sempre que possível, evitar o entrelaçamento com o sistema viário comum;



Ciclovias, quando viável, na lateral, à direita (2,5m de largura);



Pagamento da tarifa antes do embarque;



Paradas, estações de transferência e terminais com acessibilidade universal
(plataformas de 64 m de extensão);



Bicicletários nos terminais;



Edificações (terminais, estações de transferência e paradas) com arquitetura
sustentável;



Corredores Inteligentes, com controle da operação em tempo real e sistema de
informações aos usuários; e



Veículos de alta tecnologia (articulados, biarticulados) movidos com energia menos
poluente.

Esse conjunto de diretrizes, somadas à reorganização dos serviços de ônibus, travessias
seguras (semaforizadas ou em desnível) e a tarifação pré-embarque, devem proporcionar uma
operação mais rápida e segura, permitindo o aumento da velocidade operacional e frequência de
ônibus, estimando-se uma redução média da ordem de 15% na frota necessária para atender a
mesma demanda e de 20% do tempo de viagem.
Além disso, o emprego de ônibus de alta qualidade, com tecnologia de propulsão menos
poluente, desenho e emprego de materiais sustentáveis nas estações, terminais e paradas,
reduzem os ruídos e a emissão de poluente, de modo que, juntamente com a implantação de
Sistemas de Transporte Inteligentes, que alimentando operadores e usuários com informações
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atualizadas facilitando o monitoramento e ampliando a confiabilidade no sistema, tornam as
viagens ainda mais confortáveis e seguras.
Para a reorganização do sistema de transportes sobre pneus da região onde serão
implantados os Corredores, foram adotadas as seguintes premissas:


Permanecem inalterados os seguintes serviços:
¾

Linhas operadas com trólebus;

¾

Linhas noturnas;

¾

Linhas que não operam em dia útil;

¾

Linhas intermunicipais (EMTU) classificadas como seletivas, executivas ou
corredores.



A proposta adotou o conceito de sistema tronco-alimentado em substituição ao
modelo atual com elevado número de linhas com caráter radial;



Os serviços troncais foram articulados com a rede de corredores previstos entre
eixos radiais e perimetrais. Assim, considerou-se a existência de serviços troncais e
a existência de infraestrutura implantada nos seguintes corredores:



¾

Corredor Celso Garcia;

¾

Corredor LesteRadial;

¾

Corredor Leste Itaquera;

¾

Corredor Leste Aricanduva; e

¾

Corredor Perimetral Leste – Jacu Pêssego (EMTU).

A proposta de reorganização e para concepção de um modelo operacional,
considerou apenas as linhas municipais e metropolitanas que atualmente exercem
influência sobre a diretriz de traçado para os corredores objeto deste estudo;



O número máximo de linhas projetado para cada trecho do corredor é de cerca de
10 linhas;
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A reorganização procurou evitar que as linhas municipais relativas à permissão
utilizem trechos significativos do traçado dos corredores. Isto será feito através do
seccionamento, eliminação ou alteração do itinerário para que estas apenas se
aproximem do corredor ou do terminal de integração;



Os corredores propostos serão compartilhados pelos serviços municipais e
intermunicipais. As linhas intermunicipais que utilizem os corredores deverão ter
veículo adequado para operar;



Foi admitida a implantação da Linha 15-Prata do Metrô até Cidade Tiradentes.

Para o dimensionamento dos terminais foram adotadas as seguintes premissas:


A frequência adotada para o dimensionamento pode ser operada por diferentes
tipos de veículos, sendo considerado o maior tipo de veículo esperado para operar
na linha. Essas considerações são semelhantes para o dimensionamento dos
terminais;



O dimensionamento do sistema seguiu a tabela com as dimensões definidas nas
especificações técnicas da SPTrans. Para veículos biarticulados (27 m) foram
calculadas as baias necessárias para estes seguindo a mesma lógica que para os
veículos articulados;



Considerou-se a possibilidade de compartilhamento de baias de parada dos
veículos ou mangueiras4 entre diferentes linhas, garantindo a operação dos
terminais.

4

Área de mangueira: área de espera; estacionamento de ônibus em pátio separado.
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6.2.1.2. Características Gerais do Projeto dos Terminais e Sistemas Viários da Região Leste 2
A seção típica dos Corredores abrangerá duas pistas separadas por canteiro central, com
pelo menos 3 faixas de tráfego por sentido, das quais uma faixa, a da extrema esquerda será
exclusiva para o fluxo de ônibus. Todas as faixas exclusivas e de ultrapassagem serão
executadas em pavimento rígido. Junto às paradas, será acrescida uma faixa para ultrapassagem
de ônibus, que irá garantir a ultrapassagem dos ônibus de diferentes linhas e a fluidez dos
Corredores.
A implantação dos Corredores implicará na readequação dos trechos viários existentes,
como as vias: Av. José Pinheiro Borges, Rua Copenhague, Estrada do Iguatemi, Av. João Batista
Conti, Rua Luis Mateus, Rua Passagem Funda, Rua Saturnino Pereira, Vd. Dep. Antonio Silva
Costa Bueno, Est. Lajeado Velho, Est. Dom João Neri, Av. Mal. Tito, Av. Prof. Luis Inácio de
Anhaia Melo, Av. Presidente Tancredo Neves e Av. dos Bandeirantes. Ao longo dos Corredores
serão implantadas ciclovias, atendendo à legislação municipal (Lei nº 14.266/2007, que dispõe
sobre o Sistema Cicloviário no Município de São Paulo).
Com vistas a garantir a segurança e manutenção do desempenho operacional dos
Corredores, está prevista a implantação de canteiros centrais com largura mínima de 2,0 metros,
passando a 5,0 metros nos trechos das Paradas, exceto em trechos onde os canteiros terão
largura inferior à mínima visando preservar edificações residenciais lindeiras, evitando assim
desapropriações. Para garantir a permeabilidade transversal do sistema viário, são previstos
cruzamentos semaforizados e travessias de pedestres (duplas e simples) ao longo de todos os
corredores, sobretudo nos acessos às paradas, estações de transferência e terminais de
integração modal, com tratamentos adequados de acessibilidade, especificamente para a
acessibilidade universal (NBR 9050).
A variação na composição do conjunto de linhas ao longo dos Corredores poderá indicar
a necessidade de variações na seção transversal ao longo do traçado, como por exemplo,
paradas com embarque à direita, mantendo sempre a continuidade da faixa exclusiva junto ao
canteiro central e a existência de faixas de ultrapassagem. As calçadas de pedestres, em ambos
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os lados das vias, deverão ter largura compatível com as normas vigentes da PMSP, sendo
desejável uma largura de calçada de até 5 metros, quando possível.
As paradas projetadas apresentam uma distância média de 500 m entre si, e sua
localização considera as paradas existentes atualmente e a configuração das linhas que irão
operar na condição definitiva. Serão dotadas de plataformas na mesma altura do primeiro degrau
dos ônibus (ou do piso do ônibus, no caso em que os veículos tenham piso baixo), conforme
padrões definidos pelaSPTrans, e também de painéis eletrônicos informativos, sinalização
horizontal, vertical e semafórica específica para as travessias de pedestres e de uma faixa
exclusiva adicional destinada às ultrapassagens dos ônibus.
As paradas serão do tipo “embarcadas”: os passageiros deverão efetuar o pagamento ao
adentrar na parada, não havendo cobrança dentro dos ônibus. Ou seja, as paradas serão
fechadas com controle de acesso e catracas. Esse sistema facilita o acesso dos usuários no
ônibus e diminui o tempo necessário nas paradas, tendo um importante reflexo na operação e no
tempo de viagem.
As Figuras 6.2.1.2-1 e 6.2.1.2-4,a seguir, apresentam as Seções Típicas das Paradas e
dos Corredores.

Figura 6.2.1.2-1: Seção Típica – Plataforma Central com embarque nos dois sentidos.
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Figura 6.2.1.2-2: Seção Típica – Plataforma Central com embarque em sentido alternado.

Figura 6.2.1.2-3: Seção Típica – Plataforma Elevada sobre viaduto – Estação de Transferência.
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Figura 6.2.1.2-4: Seção Típica – Corredor com Canteiro Central.

Os corredores serão dotados da infraestrutura necessária para a operação das faixas
exclusivas para ônibus junto ao canteiro central nos dois sentidos, e sua implantação incluirá a
requalificação do sistema viário utilizado pelo tráfego geral ao longo de todos os eixos, ou seja,
será realizada a recuperação e adequação de todo o viário afetado pelas obras de implantação
dos corredores, o que irá facilitar a circulação periférica também para veículos particulares e de
carga, contribuindo para a consolidação da rota perimetral.
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Balanço de áreas permeáveis e impermeáveis
Para implantação do empreendimento será necessário intervir em áreas atualmente
permeáveis, que serão impermeabilizadas.
Com a implantação do empreendimento a Área Diretamente Afetada (ADA) perderá cerca
de 10% de suas áreas permeáveis. Atualmente, estima-se que a ADA tenha 311.942,00m2 de
áreas permeáveis que, após a implantação dos Corredores e Terminais, passarão a abranger
280.118,44m2. Esta tendência será uma exceção no Sistema Perimetral Itaim Paulista – São
Mateus – Trecho III, que terá suas áreas permeáveis ampliadas de 57.125,00m2 para
67.979,80m2.
As Tabelas 6.2.1.2-1 e 6.2.1.2-2, abaixo, apresentam estimativas das atuais áreas
permeáveis existentes na ADA e a futura, após a implantação do empreendimento. Para
realização dos cálculos, foram considerados os canteiros centrais, excetuando-se áreas onde serão
implantadas as paradas de ônibus.

Corredor
Sistema Perimetral Bandeirantes –
Salim Farah Maluf
Corredor Leste Radial – Trecho III
Sistema Perimetral Itaim Paulista –
São Mateus - Trecho II
Sistema Perimetral Itaim Paulista –
São Mateus - Trecho III
Total

Área permeável
2

Área permeável
2

2

Balanço(m )

atual (m )

futura (m )

123.080,00

99.550,44

-23.529,56

47.359,00

34.020,00

-13.339,00

84.378,00

78.568,20

-5.809,80

57.125,00

67.979,80

10.854,80

311.942,00

280.118,44

-31.823,56

Este impacto foi bastante reduzido, pois os Corredores de Ônibus que compõem o
projeto serão implantados, basicamente, no domínio das vias existentes, de modo que a condição
de impermeabilização não será alterada de forma significativa nestas áreas. Outra medida que
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contribuirá na mitigação deste impacto é que áreas remanescentes de desapropriações,
atualmente impermeáveis, poderão ser transformadas em áreas verdes, medida esta que poderá
ser combinada com o projeto paisagístico do empreendimento e com as ações previstas nos
Programas de Compensação Ambiental e Arborização e Ajardinamento.

6.2.1.3.Componentes do Projeto dos Terminais e Sistemas Viários da Região Leste 2
O sistema projetado para a Região Leste 2 totaliza uma extensão de 44,6 km, e atravessa as
Regiões Sul, Oeste e Leste da Cidade de São Paulo. Esse sistema abrange a implantação de
corredores e terminais conforme apresentado no Quadro 6.2.1.2-1(descrito na sequência) e fará
múltiplas ligações na Zona Leste da Capital Paulista.
A localização do empreendimento pode ser visualizada por meio do Mapa 8.1.2.3-1,
apresentado no Caderno de Desenhos e Mapas, Volume IV.
Quadro 6.2.1.3-1:Plano de Requalificação do Transporte Coletivo de São Paulo - Região Leste 2.
Projeto

Extensão
(km)

Localização

Subprefeitura

Corredor Leste
Radial (Trecho III)

8,1

Avenida José Pinheiro Borges e Rua
Copenhague

Penha, Itaquera, São Miguel
Paulista e Guaianazes

Sistema Perimetral
Itaim Paulista – São
Mateus (Trecho II)

7,6

Av. Márcio Beck Machado x Estrada do
Iguatemi, ruas do Jaú e Luis Mateus e
Av. Prof.º João Batista Conti

Itaquera, Guaianazes e
Cidade Tiradentes

9,5

Rua do Jaú x Estrada do Iguatemi, ruas
da Passagem Funda e Saturnino
Pereira, Viaduto Dep. Antônio Silva
Cunha Bueno, estradas Lajeado Velho
e Dom João Neri até a Av. Marechal
Tito

Itaim Paulista, Guaianazes e
Cidade Tiradentes

3,5

Terminal Itaim Paulista, Rua Albardão,
Av. Marechal Tito até a divisa com o
município de Itaquaquecetuba (córrego
Três Pontes). Esta via já se configura
como um corredor de ônibus.

Itaim Paulista

Sistema Perimetral
Itaim Paulista – São
Mateus (Trecho III)

Tratamento Viário
da Av. Marechal
Tito:
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Extensão
(km)

Localização

Subprefeitura

Sistema Perimetral
Bandeirantes –
Salim Farah Maluf
(Trecho I)

15,9

Av. Eng.º Luiz Carlos Berrini x Av. dos
Bandeirantes, Av. Afonso D’Escragnolie
Taunay, Complexo Viário Maria Maluf,
Av. Tancredo Neves, Terminal Sacomã,
Av. das Juntas Provisórias, Via Elevada
Trecho 3 do Expresso Tiradentes, Av.
Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Melo até o
Terminal Vila Prudente

Pinheiros, Santo Amaro, Vila
Mariana, Jabaquara, Ipiranga
e Vila Prudente

Terminal Itaim
Paulista

-

Avenida Marechal Tito, ruas Rafael
Correia da Silva, Francisco Vaz Moniz e
Albardão

Itaim Paulista

Terminal Vila Mara

-

Avenida Estrela da Noite e Rua São
Gonçalo do Rio das Pedras

Itaim Paulista

-

Entre a Rua Ministro Luís Sparano e a
Av. Sapopemba com a Av. Adélia
Chohfi, junto à Praça Felisberto
Fernandes da Silva

São Mateus

Projeto

Novo Terminal São
Mateus

6.2.1.3.1. Sistema Perimetral Bandeirantes–Salim Farah Maluf (Trecho I)
Com 15,9 km, o Sistema Perimetral Bandeirantes–Salim Farah Maluf promoverá uma
ligação perimetral entre a região da Marginal Pinheiros, Estação Vila Olímpia da CPTM, passando
pelo Aeroporto de Congonhas e pelo Terminal Sacomã, até o Terminal Vila Prudente. O Corredor
atravessa as regiões Oeste, Sul e Leste da cidade, abrangendo as Subprefeituras de Pinheiros,
Vila Mariana, Santo Amaro, Jabaquara, Ipiranga e Vila Prudente/Sapopemba).
A principal característica do Corredor Perimetral Bandeirantes – Salim Farah Maluf
(Trecho1) é ser de natureza perimetral, ou seja conecta diversos eixos radiais de transporte
(corredores de ônibus e linhas de metrô, trem e futuramente de monotrilho). Promovendo
integração de todos aqueles eixos, o Corredor Perimetral Bandeirantes oferecerá aos usuários
novas alternativas de deslocamento por transporte público entre importantes subcentros da
cidade.
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Em seu trajeto, o Corredor Perimetral Bandeirantes conecta as regiões oeste, sul,
sudeste e leste da cidade, sendo que na região leste, integra-se ao importantíssimo polo de Vila
Prudente, onde se concentra expressiva proporção de integrações, uma vez que para lá
convergem diversos sistemas de transporte público: o Expresso Tiradentes, a Linha 2 Verde do
Metrô bem como a futura Linha 15 Branca do Monotrilho, além do conjunto de linhas de ônibus
municipais e intermunicipais que atendem as bacias de captação de demanda situadas na região
leste.
Neste corredor serão implantadas 16 novas paradas além das 2 paradas atualmente
existentes. a distância média entre as paradas será de 722 m. Dentre as paradas, 6 estão sendo
projetadas com travessias por passarelas (em todas as passarelas serão implantados
bicicletários) e 10 estão sendo projetadas com travessias em nível, com aproveitamento de
semaforização existente para cruzamento de veículos. A conexão deste corredor com o corredor
existente na Av. Ibirapuera será feita por uma Estação de Transferência ALT. 1 / ALT. 1, com
acesso em desnível por mezanino superior. Está prevista a implantação de um viaduto – alça de
acesso Expresso Tiradentes, com extensão de 180 m, 9 m de largura que permitirá maior
flexibilidade operacional do sistema.
O Corredor terá início na Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, próximo à Praça Augusto
Rademaker Gruhevald. Serão duas faixas de corredores exclusivos para ônibus, uma em cada
sentido, que passarão em nível abaixo da Ponte Eng. Ari Torres, com 4 faixas para tráfego geral,
e do Viaduto República da Armênia, com 3 faixas para tráfego geral, em sentido contrário. O
corredor segue pela Avenida dos Bandeirantes e nas imediações da Alameda Vicente Pinzón será
implantada a Parada Berrini. Esta parada será dotada de passarela para travessia da avenida,
cujo acesso será tanto por escada quanto por elevador, e também contará com um bicicletário,
que será implantado na Praça Dr. Francisco Patti.
As Figuras 6.2.1.3.1-1 e 6.2.1.3.1-2, expostas a seguir, apresentam o projeto de
arquitetura das passarelas (corte e elevação).
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Figura 6.2.1.3.1-1:Estação de Transferência (corte) – ProjetodeArquitetura.
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Figura 6.2.1.3.1-2: Estação de Transferência (elevação) – Projeto de Arquitetura.
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Ao longo da Avenida dos Bandeirantes, a via segue com a seguinte configuração: serão
no mínimo 3 faixas destinadas ao tráfego geral de veículos por sentido, e uma faixa exclusiva para
ônibus, à esquerda, por sentido, separadas por um canteiro central. Os acessos e retornos
atualmente existentes não serão interrompidos. Nas imediações da Rua Dr. Manuel da Rocha
Passos Filho e da Praça Carananduba será implantada a Parada Alvorada. A travessia dos
pedestres será em nível, através de sinalização horizontal.
Na altura da Rua Eduardo da Silveira, próxima à Praça Dr. Roger Patti, a via apresenta 4
faixas para o tráfego geral, em cada sentido. Nas imediações da Rua Cabo Verde será implantada
a Parada Cabo Verde, próxima ao Clube Desportivo Municipal São Paulo - Sede Olinto Ridolfo. A
travessia dos pedestres será em nível, através de sinalização horizontal (implantação de faixas de
segurança). Mais à frente deste trecho, a via passará a ter 4 faixas para o tráfego geral, como se
poderá notar nas proximidades da Rua Texas (acesso à Av. dos Bandeirantes).
No cruzamento com a Avenida Santo Amaro (Viaduto Santo Amaro), o corredor projetado
será interligado ao corredor existente através de escadas, passarelas e elevador. A partir deste
ponto a Avenida dos Bandeirantes volta a apresentar 3 faixas para tráfego geral.
No cruzamento com a Avenida Ibirapuera (Viaduto dos Bandeirantes), será implantada a
Estação de Transferência Ibirapuera, que dará acesso ao corredor existente nesta via, e ao
Terminal Ibirapuera. Esta Estação será em desnível (através de escadas e elevadores), com a
implantação de mezanino superior. A travessia dos pedestres será através de passarelas, que
serão implantadas junto a esta Estação de Transferência. Nesta Estação de Transferência será
implantado um bicicletário, próximo à Estação de Banco de Capacitores Clementino da
Eletropaulo.
As Figuras 6.2.1.3.1-3 e 6.2.1.3.1-4, a seguir, apresentam o Corte e a Implantação da
Estação de Transferência.
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Figura 6.2.1.3.1-3: Estação de Transferência (corte) – Projeto de Arquitetura.
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IMPLANTAÇÃO GERAL

PLANTA DE COBERTURA
Figura6.2.1.3.1-4:Implantação Geral da Estação de Transferência – Projeto de Arquitetura.
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Entre a Alameda Maracatins e a Alameda dos Nhambiquaras será implantada a Parada
Al. Maracatins, que terá travessia de pedestre em nível. No cruzamento com a Avenida
Washington Luis, nas imediações do Aeroporto de Congonhas, será implantada a Parada
Aeroporto. A partir deste ponto a Av. dos Bandeirantes passa a ter 4 faixas para tráfego geral. A
travessia de pedestres será através de passarela, cujo acesso será por escadas.
Entre a Alameda dos Ubiatans e a Alameda dos Tupinas será implantada a Parada
Ubiatans. A travessia de pedestres será através de uma passarela, que será acessada através de
escadas e elevador. Nesta parada será implantado um bicicletário, onde a ciclovia será
interrompida.
Após o cruzamento do Viaduto Jabaquara, o corredor passa a seguir pela Avenida
Afonso D’Escragnolie Taunay, que terá 3 faixas para o tráfego geral em cada sentido. Entre o
viaduto e a Rua Arapuã está projetada a Parada Arapuã, na qual a travessia de pedestres será
através de passeio a ser implantado na própria Rua Arapuã, que cruza sob a avenida, e que será
acessado através de escadas e elevador.
A Parada Dante Delmanto será implantada nas imediações da Avenida Hugo Beolchi, via
que cruza sobre a Avenida Afonso D’Escragnolie Taunay. A travessia de pedestres será através
de passarela a ser implantada e cujo acesso será por escadas e elevador.
Próximo ao acesso ao Viaduto Min. Aliomar Baleeiro será implantada a Parada
Imigrantes, onde a travessia de pedestres será através de passarela projetada, cujo acesso será
através de escadas e elevador. Nesta parada será implantado um bicicletário, na Rua Soares de
Avellar, onde a ciclovia será interrompida.
O corredor cruzará a Av. Prof. Abraão de Morais e seguirá pelo Complexo Viário Maria
Maluf, onde 2 faixas serão destinadas ao tráfego geral. Nas imediações da Avenida Embaixador
Álvaro Lins será implantada a Parada Maria Maluf, que será dotada de escadas e elevador para
acesso à passarela existente, que será utilizada para a travessia de pedestres.

Código

Rev.

RT-018.00/RA2/004

RELATÓRIO TÉCNICO

Emissão

Emitente

A

Folha

15/08/13

121de 289

Resp. Técnico – Emitente

15/08/13
Verificação / São Paulo Transporte

O corredor seguirá pelo Túnel do Complexo Maria Maluf e, nas imediações da Rua Dom
Vilares será implantada a Parada Dom Vilares, onde o acesso será por baixo da via. Após cruzar
a Rua. N. Sra. da Saúde o corredor seguirá pela Avenida Presidente Tancredo Neves, onde 3
faixas serão destinadas ao tráfego geral. Entre a Rua do Boqueirão e a Rua Francesco Dai Libri
será implantada a Parada N. Sra. Saúde onde, a travessia de pedestres será em nível (sinalização
horizontal). Um bicicletário será implantado na Praça Amadeu Tonza.
Nas imediações do cruzamento da Avenida N. Sra. das Mercês será implantada a Parada
N. Sra. das Mercês, onde a travessia de pedestres será em nível (sinalização horizontal). Antes do
cruzamento com a Rua Vergueiro será implantada a Parada Vergueiro, em frente à Escola
Estadual Raul Fonseca, onde a travessia de pedestres será em nível (sinalização horizontal). Na
Rua Vergueiro, próximo da Parada, será implantado um bicicletário. Mais a frente, próxima à Rua
Abaúna e Rua Sumé, será implantada a Parada Abaúna, onde a travessia de pedestres será em
nível (sinalização horizontal).
Nas proximidades do acesso à Via Anchieta a pista volta a ter 2 faixas para tráfego geral,
e ao lado da passarela existente, próximo à Rua Antônio Calandriello será implantado um
bicicletário onde termina o trecho da ciclovia, já nas imediações do Terminal Sacomã.
Após cruzar sob o Complexo Escola de Engenharia Mackenzie, nas imediações do
Terminal Sacomã, o corredor segue pela Avenida das Juntas Provisórias, onde será implantada a
Parada Sacomã. Esta Parada será integrada ao Terminal Sacomã através de acessos para
pedestres por rampas e passarelas projetadas, sendo que as rampas atenderão às exigências
para acessibilidade. Deste ponto em diante os ônibus que seguem pelo corredor utilizarão a
estrutura existente do Expresso Tiradentes (Avenida das Juntas Provisórias), aproveitando as
seguintes paradas: Estação Parada do Grito e Estação N. Sra. Aparecida. No Viaduto José
Colasuono será implantada uma Alça de Acesso ao Expresso Tiradentes – Trecho III (Avenida
Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Melo), interligando ao trecho que leva ao Terminal Vila Prudente, nas
imediações da Avenida Paes de Barros e da Rua Ibitirama.
A ciclovia será implantada em faixa de domínio de linha de transmissão, paralela à
Avenida dos Bandeirantes. Seu início será nas imediações da Av. Eng. Luiz Carlos Berrini. A
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ciclovia cruzará por baixo do Viaduto Santo Amaro (Avenida Santo Amaro) e seguirá sob a faixa
de domínio da linha até chegar ao cruzamento com a Avenida Ibirapuera. Nesta altura a ciclovia
deflete para a esquerda acompanhando a Av. Ibirapuera até chegar à Rua Dom Manuel, onde
deflete para a direita e passa sob o Viaduto dos Bandeirantes, atravessando-o e chegando à Rua
Domingos Lopes, defletindo para a esquerda na Rua Constantino de Souza, onde segue até a
Rua Antônio Comparato, paralela à Av. dos Bandeirantes, ainda sob Faixa de Domínio de linha de
transmissão. Após o cruzamento da Rua Conde de Porto Alegre, a ciclovia segue pela faixa de
domínio, na Rua Visconde de Castro, até o cruzamento com a Av. Washington Luis, onde será
interrompida. Sua continuação será após esse cruzamento, a partir do qual seguirá pela Av. dos
Bandeirantes. Acompanhando esta avenida, a ciclovia será seccionada por diversas ruas. A
ciclovia será interrompida novamente no bicicletário da Parada dos Ubiatans.

Figura 6.2.1.3.1-5:Bicicletários (Corte e Elevação) – Projeto de Arquitetura.
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A ciclovia será reiniciada já na Av. Afonso D’Escragnolie Taunay, nas imediações da
Parada Dante Delmanto, seguindo paralela à Rua Soares de Avelar, após cruzar a Avenida Hugo
Beolchi. Segue depois pela Rua Chokuan e pela Avenida Afonso D’Escragnolie Taunay e pelo
acesso à Rodovia dos Imigrantes até o bicicletário projetado na Parada Imigrantes.
Na Rua Antônio de Jesus Manuel a ciclovia é reiniciada ao lado do bicicletário que será
implantado na Praça Amadeu Tonza. A ciclovia segue lindeira à Avenida Pres. Tancredo Neves, e
será seccionada pelas vias existentes. A ciclovia será finalizada no bicicletário que será
implantado no Acesso à Via Anchieta, já próximo ao Terminal Sacomã.
As vias onde será implantado o corredor possuem, atualmente, segmentos com largura
de seção que varia de 5 a 6 faixas por sentido, e a seção prevista em projeto é de 4 a 5 faixas
para o tráfego geral e 1 faixa à esquerda para o corredor. Exceto na Avenida das Juntas
Provisórias, que deverá ter um tratamento diferenciado devido à seção viária reduzida. As faixas
do corredor terão pavimento rígido, ciclovia, cobrança pré-embarcada e melhorias viárias e
urbanísticas.
Na Figura 6.2.1.3.1-6, exposta a seguir, é apresentado o Diagrama Unifilar do Sistema
Perimetral Bandeirantes-Salim Farah Maluf – Trecho I.
A consolidação do projeto funcional deste Corredor é apresentada no Caderno de
Desenhos e Mapas, Volume IV.
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Figura 6.2.1.3.1-6:
Diagrama Unifilar do Sistema
Perimetral Bandeirantes Salim Farah Maluf.
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6.2.1.3.2. Corredor Leste Radial – Trecho III
Com 8,1 km de extensão, o Corredor Leste Radial – Trecho III atravessa áreas
administradas pelas Subprefeituras de Itaquera, São Miguel e Guaianases. Para este trecho é
proposta a conectividade das linhas entre os Terminais Guaianazes e Itaquera.
Ao longo de todo o Corredor, o tratamento previsto inclui faixa exclusiva à esquerda e
Paradas também à esquerda, com faixas adicionais para ultrapassagem. O pavimento previsto
será do tipo rígido e está previsto tratamento paisagístico ao longo de toda a sua extensão.
O Corredor Leste Radial - Trecho III terá início na Avenida José Pinheiro Borges, nas
imediações da Estação Artur Alvim da Linha 3 – Vermelha do Metrô. Esta avenida tem,
atualmente, segmento com largura para 3 faixas de rolamento por sentido, paradas de ônibus à
direita sem baias e proibição de estacionamento em alguns pontos. A adequação da via é
proposta num trecho de 7,0 km, necessária para implantar uma seção de via com 2 faixas por
sentido para tráfego geral e 1 faixa para o corredor exclusivo de ônibus à esquerda, com
pavimento rígido, faixas de ultrapassagem nas paradas, ciclovia, cobrança pré-embarcada, além
de melhorias viárias e urbanísticas relacionadas à intervenção.
Próximo a Rua Patativa a parada existente apresenta plataforma central e embarque nos
dois sentidos. Nas imediações da Rua Pacarama e da Rua Eng. Sidney Aparecido de Morais será
implantada a Parada 1 que será em plataforma central com embarque em sentidos alternados.
Junto a essa parada será construída uma passarela para travessia de pedestres. O corredor
seguirá pela Avenida José Pinheiro Borges e passará em frente ao Shopping Metrô Itaquera e
Estação Corinthians-Itaquera do Metrô (Linha Vermelha).
A Parada 2 será implantada próxima ao acesso para a Rua Santana do Agreste, e a um
dos acessos ao Shopping Metrô Itaquera. Será uma plataforma central com embarque nos dois
sentidos e haverá passarela para travessia de pedestres. Após o Túnel Jornalista Odon Pereira,
nas imediações da Rua da Estação será implantada a Parada 3, que foi projetada sem passarela,
com passagem em nível para os pedestres. Após cruzar sobre o Rio Verde, será implantada a
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Parada 4, entre a Rua Itagimirim e a Avenida Campanella, e a travessia de pedestres será através
de passarela.
Próximo à Rua Álvaro de Mendonça será implantada a Parada 5, na qual a travessia de
pedestres será através de passarela. Nas imediações da Rua Cândido Godoi, próxima à
Subestação Itaquera da CPTM, será implantada a Parada 6, na qual a travessia de pedestres será
em nível.
Próxima à Praça Jauarapa e da Rua Renzo Baldini será implantada a Parada 7, que será
composta por plataformas com embarque em sentido alternado. A travessia de pedestres será em
nível. Entre a Rua Martinho de Brito (atualmente sem acesso direto à avenida) e a Rua José Vidal,
será implantada a Parada 8, que será em plataforma central com embarque nos dois sentidos. A
travessia de pedestres será por passarela.
A Parada 9 será implantada a poucos metros do entroncamento com a Rua Narciso das
Neves, com plataforma central para embarque nos dois sentidos e travessia de pedestres por
passarela. No entroncamento da Avenida Nagib Farah Maluf será implantada uma Obra de Arte
Especial (OAE).
Próximo à Rua Shiono Katayama será implantada a Parada 10, com plataforma central
para embarque nos dois sentidos e travessia de pedestres por passarela, em frente ao CEU
Jambeiro. Após cruzar sobre o ribeirão Guaratiba, o corredor seguirá pela Rua Copenhague. Esse
Corredor continua pela Rua Copenhague, que apresenta atualmente 2 faixas muito estreitas,
lindeira à linha férrea da CPTM e confinada entre a ferrovia e o córrego Itaquera.
Assim, existem propostas para ampliação desta via, para a conexão ao Sistema
Perimetral Itaim Paulista -São Mateus (Trecho III), à Estrada de Poá e à Avenida Nordestina. A
extensão prevista do segmento do Corredor Leste Radial III nesta via é de 1,1 km, e a seção
prevista é de 2 faixas por sentido para tráfego geral e 1 faixa para o corredor exclusivo de ônibus
à esquerda, com pavimento rígido, faixas de ultrapassagem nas paradas, ciclovia, cobrança préembarcada, além de melhorias viárias e urbanísticas decorrentes da intervenção. Na Rua
Copenhague, o Corredor será interligado à Estação Guaianazes da Linha 11 - Coral da CPTM, em
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cujas imediações será implantada a Parada 11. O corredor será integrado ao Trecho III do
Sistema Perimetral Itaim Paulista–São Mateus através da Estação de Integração que faz parte
daquele projeto, nas imediações do Viaduto Antônio Sylvio Cunha Bueno.
A ciclovia inicia-se nas imediações da Rua Joapitanga e do Túnel Jornalista Odon
Pereira, próximo à Parada 3, em ambos os lados do Corredor, sendo interrompida um pouco
antes do cruzamento com a Av. Jacu Pêssego. A ciclovia reinicia próxima à Parada 5
(proximidade da Rua Liderança) somente do lado esquerdo (no sentido para o Terminal
Guaianazes). Do lado direito da pista, a ciclovia reinicia próxima à Rua José Bauman. A ciclovia
segue acompanhando o Corredor, e próximo ao CEU Jambeiro, a ciclovia do lado direito é
finalizada. A ciclovia à esquerda do corredor segue até a Rua da Penha, próximo à Estação
Guaianazes da CPTM. A ciclovia que segue à direita é retomada nas imediações da Estação
Guaianazes e é finalizada na mesma altura da ciclovia da esquerda.
No trecho inicial a ciclovia não está inserida na seção transversal proposta, devido à
impossibilidade de desapropriação. Neste trecho, serão implantadas ciclofaixas nas vias próximas,
permitindo a integração com o Corredor.
A Figura 6.2.1.3.2-1, a seguir, apresenta o Diagrama Unifilar do Corredor Leste Radial –
Trecho III. O projeto funcional desse Corredor é apresentado no Caderno de Desenhos e Mapas,
Volume IV.
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Figura 6.2.1.3.2-1:
Diagrama Unifilar do Corredor
Leste Radial – Trecho III.
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6.2.1.3.3. Sistema Perimetral Itaim Paulista-São Mateus (Trechos II e III)
O Sistema Perimetral Itaim Paulista-São Mateus está dividido em três trechos, sendo que
o primeiro trechonão faz parte desse empreendimento. O Trecho II será implantado em uma área
abrangida pelas Subprefeituras de Itaquera, Guaianazes e Cidade Tiradentes, enquanto o Trecho
III estará em área administrada pelas Subprefeituras de Itaim Paulista, Guaianazes e Cidade
Tiradentes.
A proposta deste Corredor é a conectividade das linhas entre os Terminais São Mateus,
Cidade Tiradentes, Guaianazes e Itaim Paulista coincidentes, de maneira geral, com os próprios
eixos por onde se desenvolvem os corredores.
A seguir apresenta-se um detalhamento das principais características dos Trechos II e III
do Sistema Perimetral Itaim Paulista-São Mateus, que compõem este empreendimento.

Trecho II:
O Trecho II do Sistema Perimetral Itaim Paulista-São Mateus terá 7,6 km de extensão.
Estão previstas 12 paradas com distância média de 500 m entre si. As principais conexões com
outros sistemas de transporte se darão pela interligação com o Trecho III do sistema e na
integração com a Linha 15-Prata do Metrô (monotrilho). Dentre as paradas projetadas, 11
apresentam uma plataforma com embarque nos dois sentidos e 1, a Parada Nagib Farah Maluf,
apresenta duas plataformas com embarque em sentido alternado. Haverá 3 pontes: uma para
transpor o córrego Lajeado e duas no ribeirão Guaratiba.
O início do Trecho II será na Estrada do Iguatemi, a cerca de 300 m do cruzamento com
a Avenida Márcio Beck Machado por onde segue até a Rua Jaú. A Estrada do Iguatemi
atualmente conta com uma faixa de tráfego por sentido, com 3,5 metros de largura. O Trecho II
seguirá por 1,8 km nesta via, onde a seção prevista em projeto terá 2 faixas por sentido para
tráfego geral e 1 faixa do Corredor exclusivo para ônibus à esquerda da via, junto ao canteiro
central, com pavimento rígido, faixas de ultrapassagem nas paradas, ciclovia e cobrança pré-
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embarcada (plataforma em área paga), além de melhorias viárias e urbanísticas decorrentes da
implantação deste Corredor.
Nas imediações com o cruzamento da Avenida Márcio Beck Machado será implantada a
Estação de Transferência Márcio Beck, onde o corredor será integrado ao Monotrilho do Metrô. A
Estação de Transferência terá embarque nos dois sentidos.
Próximo à Rua Sampaio será implantada a Parada do Sampaio e a Parada dos Cunha
será implantada próxima à Rua dos Cunha. Nas imediações da Rua dos Canteiros, onde a
Estrada Iguatemi está bastante próxima do córrego Guaratiba, será implantada a Parada
Guaratiba.
Próximo à Avenida 24 de Agosto será implantada a Estação de Transferência COHAB
Fazenda do Carmo, cuja plataforma terá comprimento mínimo útil de 90 m a 120 m. Esta ET
apresentará embarque nos dois sentidos e plataforma em área paga, e se localizará antes da
interligação com o Trecho III do Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus. Entre a Rua
Pacajás e a Rua Rola Cabocla será implantada a Parada Brasília de Minas.
Após passar pela Rua Jaú, o Corredor seguirá pela Rua Luís Mateus por cerca de 1,5
km. Atualmente, esta via apresenta-se com uma faixa de tráfego pozr sentido, com 3,5 metros de
largura. A seção prevista em projeto será de 2 faixas por sentido para tráfego geral e 1 faixa para
o corredor exclusivo de ônibus à esquerda, com pavimento rígido, faixas de ultrapassagem nas
paradas, ciclovia e parada pré-embarcada (plataforma em área paga), além de melhorias viárias e
urbanísticas.
Entre a Rua Carapebus e a Rua Itália será implantada a Parada Santana do Rio Preto e
nas imediações da Estrada Campo dos Goitacazes será implantada a Parada Rio Andaiá. Entre a
Rua Jardim Tamoio e a Rua Frei Antônio Faggiano será implantada a Parada Jardim Tamoio, em
frente à Escola Estadual Conjunto Habitacional Itaquera IV-I.
O corredor defletirá então para a esquerda, entrando na Avenida João Batista Conti,
onde, ao final, se interligará ao Corredor LesteItaquera (empreendimento em projeto sob
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responsabilidadeda SPObras). Esta via, atualmente, apresenta-se com 2 faixas de tráfego por
sentido e canteiro central com aproximadamente 3,0 metros de largura e paradas de ônibus à
direita. Nesta via o Corredor percorrerá 2,3 km e a seção prevista terá 2 faixas por sentido para
tráfego geral e 1 faixa do Corredor exclusivo de ônibus.
Após o cruzamento da Rua Professora Lucila Junqueira, entre esta via e a Rua Lincoln
Junqueira, será implantada a Parada Lincoln Junqueira. Junto ao cruzamento com a Avenida
Nagib Farah Maluf será implantada a Parada Nagib Farah Maluf, que abrangerá duas plataformas,
com embarque em sentido alternado, em área paga, e com travessia de pedestres em nível. Esta
Parada será próxima à Escola Estadual Luiz Vaz de Camões e da 103ª Delegacia de Polícia.
A Parada Parque Raul Seixas será implantada próxima ao entroncamento da Avenida
João Batista Conti com a Rua Sábado D’Angelo, em frente ao Parque Municipal Raul Seixas.
A ciclovia será implantada junto ao corredor e o acompanhará em toda a sua extensão,
sendo seccionado por algumas vias. Neste Trecho II não está prevista a implantação de
bicicletários junto às paradas.
A Figura 6.2.1.3.3-1, a seguir, apresenta o Diagrama Unifilar do Projeto do Trecho II do
Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus.
A consolidação do projeto funcional deste Corredor é apresentada no Caderno de
Desenhos e Mapas, Volume IV.
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Figura 6.2.1.3.3-1:
Diagrama Unifilar do Sistema Perimetral Itaim
Paulista – São Mateus – Trecho II.
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Trecho III:
O Trecho III do Sistema Perimetral Itaim Paulista-São Mateus terá 9,5 km de extensão.
Estão previstas 14 paradas ao longo de todo o trecho, sendo as integrações realizadas no
Terminal Itaim Paulista, na interligação com o Corredor Leste Radial III, onde deverá haver uma
Estação de Transferência entre os dois corredores, e na conexão com o Trecho II do Sistema
Perimetral Itaim Paulista-São Mateus. As paradas projetadas apresentam plataforma central para
embarque nos dois sentidos, em área paga, ou seja, com pagamento pré-embarque e travessia de
pedestres em nível. Cinco pontes para transposição de cursos d’água estão previstas,
destacando-se a que será implantada sobre o córrego Itaquera, junto à estação de transferência.
O início deste Trecho será na Estrada do Iguatemi, próximo ao cruzamento com a Rua
Jaú, onde se interligará ao Trecho II deste mesmo Sistema Perimetral. Ao contornar a Pedreira
Lageado, passa a seguir pela Rua da Passagem Funda. Esta via, na altura do cruzamento com a
Rua Serra Escalvada, torna-se mais larga, e a seção típica passa a ter 2 faixas para tráfego geral,
por sentido, separadas por canteiro central. Atualmente não há faixa exclusiva para ônibus.
Nas imediações da Rua Fernão Carrilho será implantada a Parada Pedreira Lageado,
cuja seção típica projetada é de plataforma central com embarque nos dois sentidos em área
paga. Entre a Rua Gil de Siqueira e a Rua Professor Tadeu será implantada a Parada Serra do
Caburaí, em frente ao Reservatório de Água da SABESP.
O Corredor passa a seguir pela Rua Saturnino Pereira, onde a via torna-se mais estreita,
com uma faixa de rolamento por sentido e sem canteiro central. A Parada Cel. Manuel Machado
será implantada nas imediações do entroncamento da via de mesmo nome com a Rua Saturnino
Pereira e será do mesmo tipo que a parada anterior. Próxima à Rua Leon Lara será implantada a
Parada Leon Lara.
Este corredor será interligado ao Corredor Leste Radial – Trecho III nas imediações da
Avenida Salvador Gianetti, onde será implantada uma Estação de Transferência, com plataforma
elevada sobre viaduto em área paga (Corredor Leste Radial - Trecho III). Nestas imediações estão
previstas obras de adequação viária, com a implantação de OAE (viaduto).

Código

Rev.

RT-018.00/RA2/004

RELATÓRIO TÉCNICO

Emissão

A

Folha

15/08/13

Emitente

134de 289

Resp. Técnico – Emitente

15/08/13
Verificação / São Paulo Transporte

Ao passar sobre o Viaduto Deputado Antônio Sylvio Cunha Bueno (transposição da Linha
11- Coral da CPTM), o Corredor seguirá pela Rua Capitão Pucci e pela Estrada do Lajeado Velho.
Entre a Rua Henrique Beck e a Rua Antônio Thadeo será implantada a Parada Antônio Thadeo,
próxima à Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Chabilândia. Próxima ao cruzamento da Planície
dos Goitacazes será implantada a Parada Goitacazes.
No entroncamento da Estrada do Lajeado Velho e da Estrada Dom João Neri, o Corredor
defletirá para a esquerda, passando a seguir por esta via. Entre a Rua Felipe Fernandes e a Rua
Carrilhão será implantada a Parada Carrilhão. No entroncamento com a Rua Engenheiro Bardot
será implantada a Parada Engenheiro Bardot. O corredor passará em frente ao Parque Municipal
Chácara das Flores e, na esquina com a Rua Sabinópolis, será necessário desapropriar a
Unidade Básica de Saúde Dom João Nery, que será remanejada para outro local. Entre a Rua
Salvador da Silva e a Rua Heráclito Sandano será implantada a Parada Chácara das Flores.
Um looping de quadra é projetado possibilitando o acesso à Rua Gerônimo Barbosa da
Silva, uma vez que, com a implantação do corredor não será possível realizar a conversão à
esquerda para esta via. Este looping de quadra terá acesso pela Rua Pontal do Rio Pardo
(conversão à direita), e em seguida pela Rua Basílio Salazar (conversão à direita) e pela Rua
Gerônimo Barbosa da Silva, que atravessará a Estrada Dom João Neri.
A Parada Pontal do Rio Pardo será implantada na sequência, antes do entroncamento
com a Rua José Felipe Amaral. Outro looping de quadra é projetado neste Corredor,
possibilitando o retorno na Estrada Dom João Neri. O acesso será pela Rua Big Boys, para quem
segue no sentido contrário ao Terminal Itaim Paulista. Na sequência entra-se à direita na Rua
Vau-Açu e novamente à direita na Rua Vitoriano Veloso. Entre a Rua Vitoriano Veloso e a Rua
Inácio de Souza Ferreira será implantada a Parada Vau-Açu.
Na sequência é previsto um retorno, possibilitando a conversão à esquerda, na própria
Estrada D. João Neri. Neste local será construída uma OAE sobre o ribeirão Lajeado.
Para possibilitar o retorno e conversão à esquerda (para o fluxo que segue no sentido do
Terminal Itaim Paulista) e o retorno e conversão à direita (para o fluxo que segue no sentido
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contrário ao Terminal Itaim Paulista), foi projetado um looping de quadra. Para o primeiro caso, o
acesso será através de conversão à direita na Rua Ipê Roxo e novamente à direita pela Rua
Franco Aguirre e Estrada D. João Neri/Avenida José de Moraes (cruzando a Estrada D. João
Neri). No segundo caso, o acesso será à direita na Rua José de Moraes e novamente à direita
pela Rua João de Campos e Matos, cruzando pela Estrada D. João Neri. Neste local será
implantada a Parada Alto Juruá, entre a Avenida José de Moraes e a Rua João de Campos e
Matos.
Outro looping de quadra foi projetado de modo a permitir a conversão à esquerda/retorno,
com acesso pela Rua Cabapoana à direita e depois pela Rua Lourenço da Veiga, até o
cruzamento da Estrada D. João Neri. Nas imediações do entroncamento da Rua Guarapiranga
com a Estrada D. João Neri será implantada a Parada Igaraçu.
Mais à frente foram projetados dois loopings de quadra. A fim de possibilitar retorno e
conversão à esquerda, o primeiro tem acesso pela Rua Barena, entrando à direita na Rua Ilha de
São Francisco e novamente à direita na Rua Vereda do Paraíso, cruzando por fim a Estrada D.
João Neri. A fim de permitir o retorno e conversão à direita, este próximo looping tem acesso pela
direita (sentido contrário ao Terminal Itaim Paulista) pela Rua Alarico de Toledo, novamente à
direita pela Rua Manuel Barbalho de Lima e cruzando por fim a Estrada D. João Neri no sentido
para o Terminal Itaim Paulista. Entre a Rua Barena e a Rua Vereda do Paraíso será implantada a
Parada Vereda do Paraíso. Nas imediações desta Parada serão implantadas vagas de
estacionamento para veículos.
Atualmente após o cruzamento com a Rua Dr. Oscar Egydio de Araújo a Estrada D. João
Neri segue somente com um sentido de tráfego até a Avenida Marechal Tito. Com a implantação
do Corredor, a seção passará a ter duas faixas para tráfego geral nos dois sentidos, além da faixa
corredor exclusivo (também nos dois sentidos). Seguindo por essa via, o corredor levará ao
Terminal Itaim Paulista, possibilitando integração com o Corredor Celso Garcia (em projeto).
De modo geral, as vias têm, atualmente, largura de seção da via de uma faixa por
sentido, bastante estreitas. A seção prevista será de 2 faixas por sentido para tráfego geral e 1
faixa do Corredor exclusivo de ônibus à esquerda, junto ao canteiro central, com pavimento rígido,
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faixas de ultrapassagem nas paradas, ciclovia e cobrança pré-embarcada (plataforma em área
paga), além de melhorias viárias e urbanísticas.
A ciclovia será implantada junto ao Corredor e o acompanhará em toda a sua extensão,
sendo seccionado por algumas vias. No Trecho III não está prevista a implantação de bicicletários
junto às paradas.
A Figura 6.2.1.3.3-2, exposta a seguir, apresenta o Diagrama Unifilar do Trecho III do
Sistema Perimetral Itaim Paulista-São Mateus.
A consolidação do projeto funcional deste Corredor é apresentada no Caderno de
Desenhos e Mapas, Volume IV.
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Figura 6.2.1.3.3-2:
Diagrama Unifilar do Sistema Perimetral Itaim Paulista – São
Mateus – Trecho III.
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6.2.1.3.4. Melhorias Viárias na Avenida Marechal Tito
O Tratamento Viário da Av. Marechal Tito terá início no Terminal Itaim Paulista, seguirá
pela Rua Albardão e pela Avenida Marechal Tito até a divisa do Município de São Paulo com
Itaquaquecetuba (córrego Três Pontes), conectando-se com o Trecho III do Sistema Perimetral
Itaim Paulista – São Mateus (Região Leste 2) e também com o Trecho III do Corredor Celso
Garcia (Região Leste 1).
Atualmente esta via apresenta faixa exclusiva para ônibus à direita, no trecho próximo ao
Terminal Itaim Paulista, onde existe canteiro central. Deste modo, a faixa exclusiva será mantida
neste trecho e implantada no trecho seguinte. As paradas existentes serão mantidas nas posições
que ocupam atualmente.
Os serviços a serem realizados compreendem, no que se refere à pavimentação, a
implantação de pavimento flexível com revestimento em concreto betuminoso usinado a quente,
modificado por polímero, e estrutura igual aos demais. Para as faixas que manterão o tráfego
atual, será realizado simplesmente recapeamento com fresagem de 4 cm e recomposição de 4cm
em CBUQ + reforço de 4 cm de CBUQ, totalizando 8 cm no total.
Além da pavimentação será implantada sinalização adequada das vias, assim, as
melhorias viárias na Marechal Tito compreendem basicamente a pavimentação e a implantação
de sinalização.
As Figuras 6.2.1.3.4-1 e 6.2.1.3.4-2, a seguir, apresentam as seções típicas atuais da
avenida, que serão mantidas.
O projeto proposto para esta intervenção é apresentado no Caderno de Desenhos e
Mapas, Volume IV.
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Figura 6.2.1.3.4-1: Melhorias Viárias na Avenida Marechal Tito (seção típica existente do trecho
situado entre a Rua Matias João da Costa e Rua Alarico C. Nunes).

Figura6.2.1.3.4-2:Melhorias Viárias na Avenida Marechal Tito (seção típica existente do trecho
situado entre Rua Simão Gonçalves e Rua José C. Pimentel).
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6.2.1.3.5. Terminal Itaim Paulista
O Terminal Itaim Paulista será implantado ao sul da Linha 12 – Safira da CPTM, em uma
área compreendida entre a Avenida Marechal Tito e as ruas Rafael Correia da Silva (marginal à
Linha 12 – Safira da CPTM), Francisco Vaz Moniz (prolongamento da Estrada Dom João Neri) e
Albardão, no Distrito de Itaim Paulista.
Os objetivos principais de sua implantação são a articulação das linhas locais e
estruturais, além da integração física do Corredor Celso Garcia (em projeto) com a Linha 12-Safira
da CPTM na Estação Itaim Paulista e a organização do sistema intermunicipal de ônibus através
do secionamento de linhas intermunicipais originadas nos municípios das regiões Nordeste e
Leste da RMSP. As linhas locais atenderão as áreas situadas a leste e a sul do subcentro de
Itaim, tais como Camargo Velho, Camargo Novo, Vila Curuçá, Parque dos Ipês, Parque Santa
Amélia e outras.
A implantação deste Terminal visa:


Permitir a integração dos usuários das linhas do terminal com a estação Itaim
Paulista (CPTM);



Configurar-se como terminal de ponta do Corredor Celso Garcia;



Configurar-se como terminal de ponta do Sistema Perimetral Itaim Paulista – São
Mateus;



Permitir a articulação entre o Corredor Celso Garcia e o Sistema Perimetral Itaim
Paulista – São Mateus;



Articular as linhas alimentadoras com linhas troncais dos corredores e linhas
estruturais;



Articular as linhas intermunicipais propostas para utilizar este terminal com os
serviços troncais e estruturais dos corredores;



Possuir linhas estruturais que permitam a interligação com outros terminais
importantes da região.
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Este Terminal foi dimensionado de acordo com as frequências de passageiros previstas
no Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus e no Corredor Celso Garcia, com previsão de
aproximadamente 16.000 passageiros/hora pico, e irá concentrar grande proporção das
integrações entre estes dois importantes corredores (o primeiro interligando duas centralidades da
região Leste: Itaim e São Mateus, e o segundo ligando a região Leste ao Centro Expandido da
cidade). O Terminal Itaim Paulista será local de retorno ao bairro de diversas linhas do Sistema, e
seu projeto prevê a integração destes sistemas em articulação com a Estação Itaim Paulista da
CPTM, bem como a urbanização do local e uma parada para embarque, desembarque e retorno
das linhas que não seguem até o centro, e o horário de operação previsto é de 24 horas/dia.
A geometria de acesso ao Terminal foi projetada de modo a possibilitar sua integração
aos corredores, em ambos os sentidos, e a interligação direta com a estação Itaim Paulista da
CPTM, considerando todos os fatores de sua inserção urbana.
Para o Terminal Itaim Paulista, a proposta de dimensionamento preliminar considerou o
seguinte número de linhas: 33 linhas – ponto final (sendo 22 linhas municipais e 11
intermunicipais) e 04 linhas – passagem (1 linha municipal e 3 linhas intermunicipais). A
frequência estimada é de 358,7 veículos por hora e a população estimada é de 16.000
passageiros em horário de pico.
A Figura6.2.1.3.5-1 apresenta a Perspectiva do Terminal Itaim Paulista.

Figura 6.2.1.3.5-1: Perspectiva do Terminal Itaim Paulista.
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Descrição do Empreendimento
O Terminal Itaim Paulista será implantado no bairro de mesmo nome e margeia a Av.
Mal. Tito, eixo estrutural da região, a Rua Albadrão, ladeia a linha ferroviária e termina no ribeirão
Lajeado, sobre o qual se conecta com o Corredor Celso Garcia (em projeto) por uma passagem
em desnível.
Com área total de 26.530,00 m², o Terminal contará com 4 plataformas de embarque com
largura de 10 m e comprimento total de 1.735 m lineares; plataformas de desembarque com
largura de 5 m e comprimento de 138 m lineares; e mangueira de 311 m. As plataformas serão
acomodadas ao terreno de geometria irregular.
Os usuários provenientes da Estação Itaim Paulista da CPTM serão direcionados às
plataformas através de passarela metálica que se conectará diretamente à passarela de concreto
existente da CPTM, e que permitirá o acesso em nível e direto às escadas rolantes e elevadores.
Os usuários que chegam a pé ao Terminal contarão com portais de acesso com controle por
catracas de contagem e serão direcionados ou à lombofaixa de distribuição às plataformas ou às
escadas e elevadores de acesso à passarela da CPTM.
São previstos: um bicicletário com acesso pela Av. Mal. Tito, áreas operacionais e áreas
para instalação de apoio de pequenos serviços e comércio, os quais foram propostos com a
intenção de não descaracterizar a vocação comercial desta região, já consolidada nos viários
lindeiros. Assim, nas áreas de desapropriação para alargamento do viário da Avenida Marechal
Tito também foi sugerida a implantação de equipamentos de uso público, como creche, e também
de recuperação de parte do comércio desmobilizado. A área de desapropriação total para
implantação do Terminal Itaim e alargamento da Avenida Marechal Tito será de 29.892,45 m². A
Quadro6.2.1.3.5-1apresenta do dimensionamento do Terminal Itaim Paulista e a Figura 6.2.1.3.52, a Implantação do empreendimento.
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Quadro 6.2.1.3.5-1:Dimensionamento do Terminal Itaim Paulista.
Área do Terreno

29.200 m²

Área Coberta

26.530 m²

Extensão de Plataformas

1.735 m

Área Mezanino/Passarela

4.593 m²

Área Operacional

2.123 m²

Área Comercial

1.142 m²

Área Bicicletário

306 m²

A Figura6.2.1.3.5-2, exposta a seguir, apresenta a Implantação Geral do Terminal Itaim
Paulista.
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Figura6.2.1.3.5-2:Implantação Geral do Terminal Itaim Paulista.
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a) Acessos
Os ônibus terão acesso ao Terminal Itaim Paulista pelas seguintes vias: Rua Rafael
Correia da Silva (leste do Terminal), Estrada Dom João Nery (Sistema Perimetral Itaim Paulista –
São Mateus, ao sul do Terminal) e através de uma passagem em desnível que compõe o projeto
do Corredor Celso Garcia (oeste do Terminal).
Uma passarela em estrutura mista (sendo o piso em placas pré-moldadas de concreto e
guarda-corpo em viga metálica) está sendo projetada para pedestres, e se interligará à passarela
existente da CPTM, dando acesso à Estação Itaim Paulista (Linha 12-Safira). Através desta
passarela, os pedestres terão acesso direto (por meio de escadas fixas, rolantes e elevador) às
Plataformas 1 (desembarque), 4 e 5 (embarque/desembarque dos corredores). As plataformas 2 e
3, serão acessadas apenas pelas lombofaixas. A passarela também promoverá acesso direto ao
Mezanino, onde estarão locadas as Áreas Operacionais.
Na Rua Albardão e na Rua Rafael Correia da Silva também haverá acesso para
pedestres ao Terminal, que levará diretamente à Plataforma 1 e às escadas e elevadores de
acesso ao mezanino e à passarela, permitindo fluidez tanto às plataformas 4 e 5 quanto à Estação
Itaim Paulista da CPTM.
Outro acesso ao Terminal será através da Avenida Marechal Tito, também destinando os
pedestres à Plataforma 1 (sul do Terminal). Outro acesso a pedestres será nas imediações do
cruzamento da Rua Albardão com a Avenida Marechal Tito, também levando à Plataforma 1
(sudeste do Terminal). O Terminal receberá um total de 33 linhas em ponto final e mais 04 em
passagem (municipais e intermunicipais).
b) Plataformas
As Plataformas de Embarque e Desembarque seguem o padrão SPTrans, com largura de
10 m para Plataformas de Embarque/Desembarque dos dois lados, e de 6 m para plataformas de
Embarque/Desembarque de apenas um lado, como no caso da Plataforma 1, que servirá
exclusivamente ao Desembarque. Somadas, as Plataformas terão uma extensão de 1.735 m
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lineares. O acesso de pedestres às Plataformas 1, 4 e 5 se dará pelo Mezanino através de um
conjunto de escadas rolantes e elevador (Plataforma 1). As plataformas 2 e 3, serão acessadas
apenas pelas lombofaixas. No caso dos pedestres que desembarcam da Estação da CPTM se
fará pela passarela do mezanino às plataformas 1, 4 e 5.
Haverá ainda acesso a pedestres à Plataforma 1, em nível, pela Rua Albardão e pela
Avenida Marechal Tito.
As baias de regulagem da operação estarão ao Norte da área das Plataformas e,
somadas, as Plataformas de mangueira (regulagem), terão extensão total de 311 m lineares,
sendo uma das baias reservada para a área de mau súbito, onde o ônibus é levado para limpeza
e lavagem para os casos em que passageiros passem mal e sujem o ônibus.
d) Estacionamento
O Terminal contará com uma área de estacionamento para viaturas da SPTrans a oeste
das plataformas, mas não haverá estacionamento para os usuários.
e) Áreas de Apoio
Para apoio aos operadores será implantado junto à Plataforma 5, um bloco contendo:
sanitário masculino, sanitário feminino e sanitário para portadores de necessidades especiais,
juntamente a dois pequenos depósitos.

Características Construtivas
a) Salas Técnicas (Área Operacional)
As salas técnicas serão instaladas tanto no Mezanino quanto no andar Térreo do
Terminal, de modo a garantir o fácil acesso dos funcionários através de qualquer uma das
entradas. O projeto prevê a arquitetura com estrutura metálica pintada na cor vermelha, com
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vedação em alvenaria revestida nas áreas fechadas: Sanitários Públicos, Sala de Operadores,
Salas Técnica e Cabine de Entrada.
Os ambientes de comércio, bicicletário, concessionárias, bilheteria, parte dos sanitários
públicos e demais ambientes de apoio ao usuário, estão localizados no térreo. Os ambientes
administrativos, como as salas operacionais, serão instaladas no Mezanino, juntamente com parte
dos ambientes de acesso ao público como o B.U.E (bilhete único especial), sanitários públicos e
demais áreas técnicas, todos de fácil acesso por qualquer das entradas do Terminal.
Estes ambientes compõem um bloco em estrutura de pilares de concreto e laje de
concreto nervurada independentes da estrutura da cobertura do terminal.
b) Reservatórios
Os reservatórios do Terminal ficarão fisicamente segregados, e serão separados em:


Reservatórios Enterrados (Descarte Inicial, Reuso e Contenção de água de chuva e
casa de bombas e filtros);



Reservatórios Térreos (Água Potável – entrada rua) alteado acima da cota de
inundação;



Reservatórios elevados - torre em anéis pré-moldados (Células de água Potável e
de Reuso).

c) Cobertura
A cobertura do Terminal Itaim Paulista foi projetada com o objetivo de cobrir a área total
das Plataformas, e a tecnologia adotada busca o melhor aproveitamento da iluminação e de
ventilação naturais. Nas áreas cobertas por telhas serão implantados painéis fotovoltaicos para
geração de parte da energia elétrica necessária ao funcionamento do terminal.
A concepção da cobertura segue, em linhas gerais, o conceito de pórticos compostos de
vigas caixão e treliças metálicas apoiadas em pilares de concreto de seção circular dentro da
estação. Nas extremidades, os pilares serão em forma de lâminas de concreto. Está prevista
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ventilação e iluminação naturais, através de aberturas laterais e caixilhos envidraçados com
ventilação permanente.
O telhado previsto é de telhas zipadas de alumínio envernizado (réguas de 40 cm de
largura) sobre bandejas (em chapa de aço perfurado galvanizado e pintado) e isolante termoacústico (lã de rocha).
Sobre as telhas, serão implantados, como já mencionado, painéis fotovoltaicos.
As águas pluviais são recolhidas em calhas (com rigidez e dimensão suficientes para
assumirem a função de passagem de manutenção da cobertura) situadas entre os panos de telha
e caixilho, com tubos de descida junto aos pórticos metálicos, e condução aos reservatórios
enterrados (incorporadas aos pilares de concreto para posterior encaminhamento ao reservatório
de reuso e retenção).
A Figura6.2.1.3.5-3, abaixo, apresenta a perspectiva interna da cobertura, com
iluminação zenital.

Figura 6.2.1.3.5-3: Perspectiva interna da cobertura, com iluminação zenital.
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d) Bicicletário
O bicicletário está projetado junto ao acesso pela Avenida Marechal Tito, para onde
convergem as ciclovias dos corredores Celso Garcia e Perimetral Itaim Paulista-São Mateus, ao
sul do Terminal e ao lado dos ambientes reservados às Concessionárias e ao armazenamento
temporário de resíduos.
Os suportes das bicicletas serão em estrutura metálica para encaixe vertical. Os demais
ambientes que compõem o bicicletário são: sanitário simples, sanitário acessível, escritório,
balcão de atendimento ao público e área reservada para armários, bebedouro e equipamentos de
ar comprimido. Os fechamentos serão em alvenaria revestida e portão telado.
A Figura6.2.1.3.5-4,abaixo, apresenta a perspectiva do Terminal (passarela com ligação
entre o Terminal Itaim Paulista e a Estação Itaim Paulista da CPTM).

Figura 6.2.1.3.5-4:Perspectivas do Terminal Itaim Paulista: passarela de ligação com a Estação
Itaim Paulista da CPTM.
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6.2.1.3.6. Terminal Vila Mara Norte
O Terminal Vila Mara Norte será implantado junto à Estação Jardim Helena/Vila Mara, do
lado Norte da Linha 12 - Safira da CPTM, na Avenida Estrela da Noite x Rua São Gonçalo do Rio
das Pedras, distrito de Jardim Helena, Subprefeitura de São Miguel Paulista. O Terminal Vila Mara
Norte articulará as linhas estruturais e as locais provenientes dos bairros Jardim Helena e Vila
Mara, localizados ao Norte da ferrovia, e integrará o Terminal à Linha 12-Safira da CPTM através
da Estação Jardim Helena. Assim, o projeto do Terminal Vila Mara Norte deverá considerar o
prolongamento da Av. Estrela da Noite até a Rua São Gonçalo do Rio das Pedras.
O Terminal será dotado de área especial de transferência e paradas para embarque e
desembarque e retorno das linhas locais. A geometria de acesso ao Terminal será compatível
com a integração para os corredores e linhas atendidas, bem como será realizada a adequação
urbanística do entorno. O Terminal Vila Mara Norte terá uma área coberta total de 2.500 m² e180
m lineares de plataforma. Sua implantação visa atender prioritariamente ao bairro Jardim Helena,
e sua implantação tem como objetivos:


Permitir a integração dos usuários das linhas do Terminal com a Estação Jardim
Helena/Vila Mara (CPTM);



Permitir a integração dos usuários das linhas do Terminal com o Corredor Celso
Garcia (em projeto), por meio de passarela;



Possuir linhas estruturais que permitam a interligação com os seguintes terminais:
Terminal Itaquera; Terminal A. E. Carvalho; Terminal Carrão; Metrô Penha.

Este Terminal foi dimensionado de acordo com as frequências de passageiros previstas
no Corredor Celso Garcia, e irá concentrar grande proporção das integrações entre as linhas que
servem aos bairros Jardim Helena e Vila Mara com destino ao Centro Expandido. No local haverá
retorno ao bairro de diversas linhas do Sistema e uma área especial de transferência. O projeto
inclui ainda a urbanização do local, com localização de parada para embarque, desembarque e
retorno das linhas que não seguem para o Centro. A geometria de acesso ao Terminal foi
projetada de modo a possibilitar sua integração ao Corredor em ambos os sentidos, considerando
os fatores de inserção urbana.
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Para o Terminal Vila Mara Norte, a proposta de dimensionamento preliminar considerou o
seguinte número de linhas: 05 linhas – ponto final (linhas municipais) e 05 linhas – passagem
(linhas municipais). A frequência estimada é de 78 veículos por hora.

Descrição do Empreendimento
O Terminal Vila Mara Norte localiza-se entre a Linha 12-Safira da CPTM, a Av. Estrela da
Noite, Rua Bela Vista de Minas, a Rua José Lopes Afonso e a Rua Rio das Pedras, que também
dá acesso à Estação Jardim Helena/Vila Mara da CPTM, permitindo a integração dos sistemas.
O Terminal será dotado de uma única plataforma central que permite parada dos ônibus
de ambos os lados, edifícios com as salas técnicas, estacionamento para 62 veículos e
bicicletário. A seguir são descritos os principais elementos que compõem o empreendimento.
Estima-se que será necessário desapropriar uma área de 14.500 m².
O Terminal será dotado de uma única plataforma central que permite parada dos ônibus
de ambos os lados, edifícios com as salas técnicas, administrativas e operacionais,
estacionamento para 62 veículos e bicicletário com 128 vagas.O Quadro 6.2.1.3.6-1,
abaixo,apresenta as áreas e extensões do projeto do Terminal Vila Mara Norte.
Quadro6.2.1.3.6-1:Áreas e extensões do projeto do Terminal Vila Mara Norte.
Implantação

13.919 m²

Área total edificada

6.442 m²

Passarela

1.067 m²

Plataformas

1.343 m²

Área operacional

232,90 m²

Área administrativa

173,52 m²

Bicicletário

179,60 m²

Estacionamento

1.810 m²
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a) Acessos
O acesso dos ônibus ao Terminal Vila Mara Norte será através da Avenida Estrela da
Noite e a saída se dará pela Rua Bela Vista e Av. Estrela da Noite, enquanto a entrada de
automóveis no Estacionamento será pela Rua José Lopes Afonso.
Há uma passarela projetada para que os pedestres possam acessar o Corredor Celso
Garcia (Avenida Marechal Tito) a partir do Terminal Vila Mara Norte e vice versa, que passa sobre
a linha férrea da CPTM.
b) Plataformas
A Plataforma de Embarque e Desembarque segue o padrão SPTrans, com largura de
7,00 m, e terá extensão de 264 m lineares. O acesso de pedestres à plataforma se dará por
travessias em nível, com sinalização adequada.
c) Área operacional e área administrativa
As salas técnicas serão instaladas de modo a ficar isoladas da circulação do público. Elas
terão fácil acesso de funcionários através de qualquer uma das entradas do Terminal.
d) Reservatório
Os reservatórios do Terminal ficarão fisicamente segregados. Serão elevados,
estruturados com torre em anéis pré-moldados, sendo que um deles comportará a reserva de
consumo e incêndio e o outro reuso e incêndio (esta deverá ser a primeira a ser utilizada em caso
de necessidade).
A Figura 6.2.1.3.6-1, a seguir, apresenta a Implantação Geral do Terminal Vila Mara
Norte.
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Figura6.2.1.3.6-1:Implantação Geral do Terminal Vila Mara Norte.
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Características Construtivas
a) Cobertura
A cobertura do Terminal garantirá o conforto dos usuários na plataforma. A concepção da
cobertura segue, em linhas gerais, o conceito de pórticos metálicos simétricos, com extremidades
em balanço. Está prevista ventilação e iluminação naturais.
As telhas utilizadas serão do tipo zipadas de alumínio com pintura eletrolítica na cor
branca nas duas faces e isolamento termoacústico de poliuretano.
Sobre as telhas, serão implantados painéis solares que atenderão ao fornecimento de
água quente aos chuveiros localizados nos vestiários.
Toda a água captada pela cobertura deverá ser direcionada através de sistema que
levará, por meio das descidas de águas pluviais, até o reservatório de reuso elevado.
As águas pluviais que caírem diretamente sobre o piso serão direcionadas para o sistema
de drenagem.
A Figura 6.2.1.3.6-2, a seguir, apresenta a Planta de Cobertura do Terminal Vila Mara
Norte.
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Figura6.2.1.3.6-2:Planta de Cobertura do Terminal Vila Mara Norte.
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b) Estrutura e Acabamentos
A arquitetura em estrutura metálica com pintura na cor azul identificará o Terminal Vila
Mara Norte. As vedações dos volumes edificados que abrigarão salas técnicas, sanitários e
demais áreas de apoio terão vedação em alvenaria revestida.
c) Bicicletário
O bicicletário será implantado sob a passarela de acesso ao Corredor Celso Garcia (em
projeto) e próximo à baia de embarque/desembarque PMR, localizada na Rua Bela Vista de
Minas. Foi projetado em estrutura de concreto com fechamentos em alvenaria e caixilharia de
alumínio.
d) Estacionamento
O estacionamento terá acesso pela Rua José Lopes Afonso, e contará com 62 vagas,
sendo 3 destinadas a portadores de necessidades especiais, além de 10 vagas destinadas a
motocicletas. O estacionamento não será coberto.
O ponto de táxi do Terminal Vila Mara Norte se localizará junto ao estacionamento de
autos.
Todo o projeto baliza-se nasnormas técnicas e legislações vigentes referentes à
acessibilidade, rotas de fuga, combate a incêndio, normas regulamentadoras do trabalho e Código
de Obras, entre outras.
A Figura 6.2.1.3.6-3,exposta a seguir, apresenta o Corte e Elevação do Terminal Vila
Mara Norte.
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Figura6.2.1.3.6-3:Terminal Vila Mara Norte - Corte e Elevação.
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6.2.1.3.7. Novo Terminal São Mateus
O Novo Terminal São Mateus será construído com a finalidade de integrar-se com o
Terminal São Mateus da EMTU e a futura Estação São Mateus da Linha 15-Prata do Metrô
(monotrilho), e articular-se aos Corredores Leste Aricanduva (em projeto, sob responsabilidade da
SPObras) e Sistema Perimetral Itaim Paulista - São Mateus.
Com a integração física com o Terminal Intermunicipal São Mateus existente, haverá uma
ampla oferta de destinos, abrangendo as centralidades da região dos municípios de Mauá, Santo
André e São Bernardo do Campo. As linhas estruturais do Novo Terminal São Mateus destinar-seão à região central de São Paulo (Terminal Parque D. Pedro II), Av. Paulista e às estações
Carrão, Tatuapé e Brás que dão acesso à Linha 3-Vermelha do Metrô e às Linhas 10-Turquesa,
11-Coral e 12-Safira da CPTM.
Os objetivos da implantação deste Terminal são:


Permitir a integração dos usuários das linhas do Terminal com a futura Estação da
Linha 15 - Prata do Metrô;



Permitir a integração dos usuários das linhas do Terminal com as que utilizam o
Terminal da EMTU acessando, por exemplo, o Corredor ABD (existente) e o
Corredor Jacu-Pêssego (em projeto);



Configurar-se como terminal de ponta do Corredor Leste Aricanduva;



Configurar-se como terminal de ponta do Sistema Perimetral Itaim Paulista - São
Mateus;



Permitir a articulação entre os corredores previstos para a região;



Articular as linhas alimentadoras com linhas troncais e estruturais;



Possuir linhas estruturais que permitam a interligação com outros terminais da
região;



Abrigar as linhas de trólebus que se destinam para o Term. Pq. D. Pedro II e
Penha.
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Seu dimensionamento foi desenvolvido de acordo com a frequência de passageiros
previstas no Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus, na Linha 15 – Prata do Metrô e do
Corredor Leste Aricanduva. Neste local irá concentrar-se grande proporção das integrações com o
Sistema Monotrilho, bem como o retorno ao bairro de diversas linhas do Sistema. Com a
finalidade de bem atender a todas as necessidades dos corredores de ônibus da região, o projeto
prevê uma área especial de transferência. O projeto inclui ainda a urbanização da área, com a
localização de uma parada para embarque, desembarque e retorno das linhas e viagens que não
seguirão até o centro.
De acordo com o dimensionamento preliminar deste terminal, está previsto o seguinte
número de linhas: 28 linhas – ponto final (linhas municipais) e 3 linhas – passagem (linhas
municipais). Estima-se uma frequência de 331,8 veículos por hora.
O projeto inclui uma Obra de Arte Especial, um túnel sob a Praça Felisberto Fernandes
da Silva, para os ônibus que trafegam pela Avenida Sapopemba, de acesso ao Novo Terminal
São Mateus.
A Figura 6.2.1.3.7-1, a seguir, apresenta a Perspectiva do Novo Terminal São Mateus.

Figura 6.2.1.3.7-1:Perspectiva do Novo Terminal São Mateus.
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Descrição do Empreendimento
O Novo Terminal São Mateus situa-se ao lado do Terminal São Mateus da EMTU, entre a
Av. Sapopemba e a Rua Ministro Luis Sparano. Com uma área de 28.387 m², o Terminal prevê a
implantação de 4 plataformas paralelas, que acomodarão 31 linhas e uma área de mangueira de
355 m para a operação das linhas de ônibus. Está prevista a construção de um bicicletário.
A estrutura prevê um mezanino operacional que promoverá também serviços aos
usuários (banheiros, restaurantes, área de espera), assim como o acesso às diferentes
plataformas por meio de escadas rolantes e elevadores, garantindo a segurança e acessibilidade
universal dos usuários.
Será necessário desapropriar uma área total de 24.431 m² para o Terminal, e 21.649 m²
para seus acessos.
O Quadro 6.2.1.3.7-1apresenta o dimensionamento do Novo Terminal São Mateus e a
Figura6.2.1.3.7-2 apresenta a Implantação Geral do Terminal.
Quadro 6.2.1.3.7-1: Dimensionamento do Novo Terminal São Mateus.
Área do terreno

28.387 m²

Área de cobertura

18.262 m²

Área de Plataformas

6.907 m²

Extensão de Plataformas

1.474 m

Área de mezanino

10.060 m²

Área operacional (escritórios)

1.277 m²

