interligados por passsarelas internas e esccoavam sua
a produção por uma llinha de tre
em própria,,
ligada à SP
PR.
O núcleo tteve seu au
uge em 195
50 e a partiir daí foi gra
adualmente
e encerranddo suas ativ
vidades até
é
ser definitivvamente fechado em 1986.
1

Figura 9.1.6.4-8: Entra
ada principa
al do antigo
o núcleo de fábricas da
as IRFM da Água Branca. Apud.
RAMOS, Op.cit., p.80.

Figuras 9.1
1.6.4-9 e 10: Antigas IRF
FM. Fonte: C
CASA DAS CALDEIRAS
C
S. Fatos quee marcaram gerações
- histórico. Disponível em: http:///www.cas
sadascalde
eiras.com.br/. Acesssado em: Ou
ut.2009.

Inserindo--se a cidad
de: a urban
nização efe tiva
ua Branca era
e um loca
al isolado dda porção compacta
c
e
Na virada do século XIX para o XX, a Águ
omo visto anteriormen
a
nte.
continua da cidade, co
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Ao longo do tempo, a prolifera
ação das ffábricas attraiu pessoas e servi ços. Novas
s levas de
e
imigrantes vieram tra
abalhar nas
s fábricas, e
entre eles: técnicos e operários franceses e italianoss
especializa
ados na fab
bricação do vidro, para a Vidraria Santa
S
Marin
na; e inglêss, para a SP
PR30.
Em 1901 cchegou o bonde da ca
anadense T
Tramway, co
om a criaçã
ão da linha “Água Bran
nca” – uma
a
continuaçã
ão da linha que atingiia o Largo das Perdiz
zes (atual Largo
L
Padrre Péricles)). Em 1901
também fo
oram instala
ados os primeiros foco
os elétricos
s e entre 19
915 e 19200 foi conclu
uída grande
e
parte dos sserviços de distribuição
o de água e coleta de esgotos.31
nicipal de P
Pomologia e Horticulturra, pelo enttão prefeito Antonio da
a
Em 1905 ffoi criada a Escola Mun
Silva Prad
do, com o intuito de prover ensin
no técnico agrícola.
a
Pa
ara tanto, uutilizou-se um
u enorme
e
terreno de 91.780m² nas proximidades da A
Av. Água Branca.
B
Con
ntudo, a esccola não vin
ngou e, em
m
1911, o en
norme terren
no foi fecha
ado.
Durante o governo esstadual Julio
o Prestes (1
1926-30), de
ecidiu-se tra
ansferir parra estas dep
pendênciass
um Parque
e de Expossições e Pro
oduções de
e Animais que havia na
a Mooca. E
Em 1950 tall parque foii
oficialmentte batizado
o de “Parque Dr. Ferrnando Co
osta” (tombado, COND
DEPHAAT, Processo::
23339/85; CONPRES
SP - Resoluç
ção 17/04), homenage
em ao seu id
dealizador322.

Figura 9.1.6
6.4-11: Parq
que da Água
a Branca. Fo
onte: PARQ
QUE DA ÁGU
UA BRANCA
A. História do
d parque.
Disponível em: http://w
www.parque
eaguabranca
a.sp.gov.br//oparque.as
sp. Acessad
do em: Out.2
2009.

O primeiro
o loteamento da regiã
ão foi realizzado em 1888,
1
na antiga Cháccara Mandy
y de Cima,,
denominan
ndo-se Vila Romana. Era composto
o principa
almente dde lotes agrícolas,,
conseqüen
ntemente grandes. Apesar do arrruamento, a Vila Rom
mana teve uuma ocupaç
ção lenta e
com largass caracteríssticas rurais.
A partir d
de 1891 lo
otearam-se as fazen das dos irmãos Falchi e de Serafim Corso,
C
num
m
empreendiimento denominado Gram
G
Burgo da Lapa, englobando
e
o a Lapa dee Baixo e to
oda a atuall
região cen
ntral deste bairro. Su
urgiu també
ém o lotea
amento da Vila Sofiaa, com cara
acterísticass
urbanas.
Conforme se verifica no mapa ab
baixo, em 1 907, a Água Branca ainda possu ía poucas edificações,
e
,
um escassso arruame
e muito exxtensos. O núcleo da
ento, com reduzido
r
nú
úmero de quarteirões
q
a
Lapa, plan
nejado e arrruado exerc
cia maior attração do que a Água Branca, quue se tornou
u um bairro
o
linear, sem
m um núcleo
o.33

30

SAMPAIO. O
Op.cit.

31

RAMOS. Op..cit. p.103

32

PARQUE DA
A ÁGUA BRANCA
A. O parque. Disp
ponível em: http
p://www.parqueaguabranca.sp.gov.br/opaarque.asp.

33

RAMOS p.1005
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Figura 9.1.6
6.4-12: Plan
nta Geral da
a cidade de São Paulo, 1905 (detalhe). Fonte: SEMPLA. Galeria
G
de
mapas. D
Disponível em: http://
//sempla.pre
efeitura.sp.g
gov.br/historrico/1900.ph
hp. Acessa
ado em:
Out.2009.

À leste hou
uve o arrua
amento de Perdizes,
P
m
mas o córreg
go da Água Branca coonstituía até
é o início do
o
século um
m obstáculo a ser venc
cido. Na dé
écada de 19
910 já existia a Vila P
Pompeia, po
odendo serr
considerad
da uma lon
nga extensã
ão do bairro
o de Perdiz
zes. Tal vila ocupava toda a áre
ea entre oss
córregos d
da Água Branca e da Água Preta
a, preenche
endo parte do vazio dee 1907, ao sul da Av..
Água Bran
nca.
Contudo, n
nota-se que
e as edificações també
ém eram po
ouco numerosas e disspersas. A maior
m
parte
e
concentrad
das em Perrdizes, bairro com a m
maior área edificada em relação à Água Bra
anca e Vila
a
Pompeia.
Estima-se que por volta de 1915
5 a populaçã
ão da Água
a Branca se
eria de cercaa de 5.000 habitantes,,
inferior a d
da Lapa com
m cerca de 7.000 pesso
oas.
Nesse processo de urbanização
u
o, conclui-se
e que não houve um crescimento
c
o horizontal do núcleo
o
da Água B
Branca, sua “conurbaçã
ão” com bai rros vizinho
os deu-se pelo crescim
mento dos últimos.
Assim, foi o bairro de
d Perdizes
s que enco
ontrou o da Água Brranca em ssua expans
são para o
m sua expa
ansão para o leste, com
m a formaçã
ão da Vila R
Romana.
sudoeste e a Lapa, em
Desta man
neira, o bairro foi se alterando mu
uito mais em função do
d crescimeento da porrção centrall
da cidade para oeste
e e do subúrbio da Lap
pa para leste, do que por um creescimento endógeno
e
a
34
partir do an
ntigo núcleo
o das fabric
cas.

34

Idem, p.110
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Figura 9.1.6
6.4-13: Plan
nta Geral da Capitania d
de São Paullo, 1914 (detalhe). In: PA
PASSOS, Ma
aria Lucia
Perrone; E
EMÍDIO, Terresa. Desen
nhando São
o Paulo: mapas
m
e lite
eratura 18777-1954. São Paulo:
SENAC; Im
mprensa Ofic
cial, 2009, p.72.

No mapa a
abaixo, de 1930,
1
verific
camos o fin
nal desse prrocesso de “conurbaçãão”. Nesse momento o
arruamento
o estava quase
q
consolidado, falltando um pequeno trrecho nos arredores do leito do
o
córrego da
a Água Pre
eta, local aonde
a
em poucos anos iriam se
e juntar oss loteamenttos da Vila
a
Romana e Vila Pompe
eia.
e à função industrial do
Outro aspe
ecto verificá
ável no mapa refere-se
d bairro, q ue neste momento
m
se
e
mostrava bem solidifficada. Nota
a-se o núccleo industrrial do bairrro bem deefinido, com
m um porte
e
expressivo
o. O crescim
mento indus
strial ocorre u de 1880 a 1950. A partir
p
de enttão se inicio
ou um lento
o
processo d
de desindusstrialização e revaloriza
ação imobiliária.
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Figura 9.1.6
6.4-14: Map
pa Topograp
phico do Mu
unicípio de São
S Paulo (d
detalhe), Em
mpresa SAR
RA Brasil,
1930.

Desindusttrialização e a revalorrização imo
obiliária
Por volta d
da década de 1950 in
niciou-se na
a Água Bra
anca um prrocesso de desindustrrialização35,
que pode sser explicad
do em funçã
ão das vária
as dinâmica
as abordada
as a seguir..
check ocorrreram muda
anças macrroeconômicaas significa
ativas, entre
e
No governo de Juscelino Kubitsc
elas: o inccentivo à in
ndustrializaç
ção pesada
a e a entra
ada maciça de empressas transac
cionais que
e
reduziram o mercado
o das indústtrias nacion
nais. Num segundo
s
mo
omento, o m
milagre eco
onômico do
o
regime militar elegeu os bens de
e consumo d
duráveis co
omo motor do
d crescimeento econôm
mico. Desta
a
forma, as indústrias nacionais de bens d
de consumo não-durá
áveis foram
m desfavore
ecidas pelo
o
pouco interesse da po
olítica econô
ômica nacio
onal.
Além deste
es fatores, houve uma
a mudança radical no transporte de cargas – o sistema
a rodoviário
o
suplantou o ferroviário
o e translad
dou o eixo d
de industriallização para
a os arredoores da rodo
ovia.
Seguindo o curso desste process
so, a região
o da Água Branca
B
enfrrentou a proogressiva retirada dass
indústrias. Também houve
h
uma
a grande va
alorização imobiliária, tendo em vista a ins
stalação da
a
classe mé
édia e média alta nos bairros vizzinhos, sob
bretudo em Perdizes e posteriorrmente Vila
a
Pompeia. Estes fatorres geraram
m uma cresscente dem
manda de serviços
s
à Á
Água Branca, que se
e
tornou a no
ova tônica do
d bairro36.

Termo desiggna processo onde
o
a atividad
de industrial perrde a importância em termos absolutos; dete
terminada área industrial deixaa
progressivamennte de ser caractterizada economicamente por sua
ua atividade indusstrial, havendo geralmente
g
um avvanço do setor terciário.
t
Maioress
detalhes RAMO
OS, p.116.
35

36

Atualmente é possível mencioonar: os Shopping
gs Centers Westt Plaza e Bourbon
n; além do SESC
C Pompeia, Socieedade Esportiva Palmeiras,
P
etc.
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Figura 9.1.6
6.4-15: Vista
a geral da Água
Á
Branca
a na década
a de 1960. Ap
pud. RAMO
OS, Op.cit., p.133.
p
Á
esquerda e
encontra-se
e parte da IR
RFM; á dire
eita a oficin
na da mesm
ma companh
hia (atual lo
ocal do
Shopping B
Bourdon); os
o viadutos ainda não h
haviam sido construídos.

Figuras 9.1
1.6.4-16 e 9.1.6.4-17:
9
Viaduto
V
Anta
arctica em dois mome
entos. Apud
d. RAMOS, Op.cit.,
p.133. À es
squerda enc
contra-se o viaduto
v
recé
ém construíído em 1971
1 e á direita em 2001. Ta
ambém
se notam a
as diferentes
s transformações do en
ntorno.

A paisagem
m da Água Branca tam
mbém se m
modificou, por volta da década 19960, com a construção
o
das vias m
marginais e com término da retifficação do Tietê. Tam
mbém se coonstruiu do
ois viadutoss
sobre a lin
nha férrea – o Pompeia e o Antá
ártica –, alé
ém da Av. Sumaré,
S
aoo fundo do córrego da
a
Água Bran
nca, que foi então cana
alizado. O lo
ocal onde hoje
h
está a Praça Marre
rey Junior abrigava um
m
cortiço nass dependências do antigo cinema Vitória – de
emolido parra dar lugarr ao sistema
a viário.
Tais obrass contribuíra
am para o aumento n
no fluxo de veículos, para
p
a valoorização imobiliária do
o
local e parra atenuar a divisão do
o bairro dad
da pelas ferrrovias – ma
ais urbanizaado e integrrado ao sul;;
e menos o
ocupado e com
c
grandes
s vazios ao
o norte.
A Água Brranca é um espaço da
a cidade que
a usos do solo
s
muito ddiversificados – desde
e
e apresenta
casas de a
alto padrão
o até cortiço
os; indústri as e uma grande
g
gam
ma de serv iços. Confo
orme indica
a
155
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Ramos37, e
em um pou
uco mais de
e um século
o a Água Branca
B
pass
sou das cháácaras às indústrias e
destas aoss Shoppingss Center.

Figura 9.1.6.4-18: Na década
d
de 1960, o Córrrego Água Preta
P
poluíd
do com as m
margens ocu
upadas
(Tramontin
no, 2011).

37

RAMOS. Op..cit.,p.121.
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Figura 9.1..6.4-19: Con
nstrução de
e ponte sob
bre o Córre
ego Água Preta
P
na Ru
ua Desemba
argador
Ribeiro do Vale (Outub
bro de 1958)).

Figura 9.1.6
6.4-20: No fundo da res
sidência da família Bom
mbarda pass
sava o córreego da Água
a
Preta, c. 19
942 (Tramon
ntino, 2011).
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Figura 9.1.6
6.4-21: Icon
nografia do Córrego Ág
gua Preta em
m relação à malha urban
na paulistan
na no
final do Séc. 19 (Tramo
ontino, 2011
1).

Figura 9.1.6
6.4-22: Iconografia do
o Córrego Ág
gua Preta em
m relação à malha urbaana paulista
ana na
década de 1930 no Lev
vantamento
o Sara Brasi l (Tramontin
no, 2011).
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Figura 9.1
1.6.4-23: Cu
urso do Córrego
C
Ág
gua Preta das nasce
entes ao rrio Tietê (fonte:
(
http://riose
eruas.wordp
press.com/2013/03/13/co
orrego-agua
a-preta/#jp-c
carousel-685
85, acesso em
e 0204-2013.
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9.1.7 SIST
TEMA VIÁR
RIO PRINCIPAL
A partir de
e 1991 fora
am realizad
dos estudoss da Comp
panhia de Engenharia
E
e Tráfego – CET do
o
Município de São Pa
aulo, com o objetivo d e explicar a lógica do
o sistema vviário de cirrculação da
a
cidade basseado em “ccaracterístic
cas perman
nentes que pudessem orientar naa expansão do sistema
a
viário e na
a formulação de uma política
p
de o
ocupação do
d solo.” Pa
ara se alcannçar este ob
bjetivo este
e
estudo ma
anteve como
o meta resg
gatar “a carracterística básica das
s vias, o paapel que ela
as exercem
m
na malha vviária e ado
otou-se com
mo critério d
determinante
e das classes hierárquuicas a funç
ção da via e
seus atribu
utos” (CET, 1991).
A partir da
a elaboraçã
ão deste estudo
e
é po
ossível identificar no município de São Pa
aulo quatro
o
conjuntos de vias parra a classificação do ssistema viárrio, as quais
s são: redee viária estru
utural, rede
e
v
local e rede viá ria básica. A seguir estão descriitos os conceitos para
a
viária coletora, rede viária
egorias:
cada uma destas cate


ede Viária Estrutural: tem
t
como p
principal fun
nção as liga
ações viáriaas, a articulação entre
e
Re
as regiões extremas da cidade
c
de m
modo que se
e caracteriz
zam pela coontinuidade do traçado
o
do
o sistema viiário ou exttensão. Porrtanto é o sistema
s
viário estrutura
rador da cirrculação da
a
cid
dade e ressponsável pelo
p
pelos deslocame
entos inter-regionais e setoriais, como porr
exemplo, a arrticulação entre
e
os mu
unicípios e rodovias
r
e, portanto caaracterizam
m-se por um
m
intenso fluxo, grande exttensão e trá
áfego predo
ominanteme
ente de passsagem.



Re
do fluxo de
ede Viária Coletora: vias
v
cuja fu
unção base
eia-se na distribuição
d
d veículoss
entre as viass da rede viária estru
utural e red
de viária lo
ocal e aindda realizar o apoio a
as vias da rede estru
utural. São vias que apresentam
a
m um meno
or fluxo de
e
cirrculação da
nor extensão e a mesccla de tráfeg
go local e de
e passagem
m.
veículos, men

ede Viária Local:
L
vias com funçã
ão restrita de
d atender aos desloccamentos estritamente
e
e
 Re
loccais de forrma que se caracteriizam por apresentar
a
baixo fluxxo de veícu
ulos, baixa
a
velocidade e alta
a acessib
bilidade aoss lotes linde
eiros a via.
 Re
ede Viária Básica:
B
com
mpreende to
odas as via
as do município as quuais são responsáveiss
pe
elo suporte aos desloc
camentos d
do transporrte coletivo, individual e de carg
gas, sendo,,
po
ortanto a basse do sistem
ma de circu
ulação.
Qu
uadro – 9.1.7-1
Qua
adro Resum
mo Caracte
erísticas Ge
erais das Redes
R
Viáriias e das C
Classes de Vias.
Categoria das Redes

Função das
Redes
Forma a
principal
estrutura viá
ária
da cidade

Rede
Viária
Básica

Rede
Viária
Estrutural

Permite
articulação e
deslocamentos
entre as regiões
extremas
Constitui os
principais
acessos a
outros
municípios e
rodovias

Class
se de
Via
as

Estruttural
I

Carac
cterísticas
Operacionais
Contro
ole de
Acess
so
Fluxo
Ininterrupto

Caraccterísticas Fís
sicas
N° de
N° de
Separação
S
Pistas
F
Faixas
Pistas
2 ou
mais

2 ou
m
mais por
ssentido

Sim

Estruttural
II

Fluxo
Interro
ompido

2 ou
mais

2 ou
m
mais por
ssentido

Sim

Estruttural
IIII

Fluxo
Interro
ompido

1

2 ou
mais

Não

Estruttural
IV
V

Fluxo
Interro
ompido

1

1

Não
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Categoria das Redes

Rede
Viária
Coletora

Rede
Viária
Local
Vias de
pedestres

Função das
Redes
Apoia a
circulação das
vias da rede
e
estrutural
Distribui os
fluxos
veiculares entre
as vias das
redes estrutural
e Local
Atende a
deslocamentos
estritamente
e
localizados
Exclusiva ao
o
uso de
pedestres

Class
se de
Via
as

Carac
cterísticas
Operacionais

Caraccterísticas Fís
sicas
N° de
N° de
Separação
S
Pistas
F
Faixas
Pistas

Colettora
I

Fluxo
Interro
ompido

1 ou
mais

2 ou
mais

Não

Colettora
II

Fluxo
Interro
ompido

1

1

Não

1

1 ou
mais

Eventualmente

-

-

-

Loccal

Vias d e
pedesttres

Fluxo
Inte
errompido
Some
ente
permitida a
circula
ação de
veícullos
autorizados

Fonte: Comp
panhia de Eng
genharia e Trá
áfego – CET.

No Plano
o Diretor Estratégico do Municíp
pio, Lei Mu
unicipal n° 13.430/02 , foi incluído o tema
a
hierarquizzação das vias, onde as vias estru
uturais são definidas
d
co
omo:
o suporte dda Rede Es
c
strutural de
e
 “Arrt. 110 - Ass vias da Rede Viária Estrutural constituem
Tra
ansportes prevista
p
no § 1º do artig
go 174 da Lei
L Orgânica
a do Municíípio.
endenteme
ente de sua
as caracterrísticas físiicas, estão
o
 § 1º - As viias estruturrais, indepe
cla
assificadas em três nív
veis:
1º Níve
el - aquelas
s utilizadas como ligaç
ção da Capiital com os demais mu
unicípios do
o
 I Esstado de Sã
ão Paulo e com
c
os dem
mais estados
s da Federa
ação;
 II 2º Níve
el - aquelas
s, não inclu
uídas no nív
vel anterior,, utilizadas como ligaç
ção com oss
mu
unicípios da
a Região Me
etropolitana
a e com as vias do 1º nível;
n
3º Níve
el - aquela
as, não inclluídas nos níveis ante
eriores, utililizadas com
mo ligaçõess
 III M
intternas no Município.”
Ao analisa
ar a estrutura viária da
d AID desstacam-se algumas ca
aracterísticaas como principais, a
primeira é a conform
mação pred
dominantem
mente radio
o-concêntric
ca, onde aas principais vias têm
m
direção passando pelo centro da cidade ou por po
olos sub-reg
gionais e aas vias inte
er setoriaiss
interligand
do as prime
eiras.
A segunda a absolutta predomin
nância de vvias com in
nterseções em nível coom outras vias,
v
o que
e
acarreta e
em redução de capacid
dade e de fl uidez de todo o sistem
ma viário.
A terceira é a dupla função
f
da maioria
m
das vias princip
pais, atende
endo simulttaneamente
e ao tráfego
o
de passag
gem e ao local gerad
do por conccentração de
d estabele
ecimentos l indeiros ou
u próximos,,
resultando
o em conflitos e degrad
dação de de
esempenho
o para as du
uas funçõess.
As vias prrincipais se
ervem ai volumes de trráfego supe
eriores aos que podem
m ser adequadamente
e
atendidos por suas características.
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Outro asp
pecto a serr ressaltado
o é a ausê
ência de hierarquização funcionaal mais adequada do
o
sistema viiário, princip
palmente pe
ela carência
a de vias co
oletoras adequadas quuanto a cara
acterísticass
geométriccas e opera
acionais e quanto a e
espaçamentto entre si. Como connsequência
a, vias com
m
caracteríssticas locaiss acabam por realiza
ar também a função de coletoraas, com de
esempenho
o
insatisfató
ório em terrmos de circulação e de interfe
erências de seu tráfeggo com mo
oradores e
atividadess em seu redor.
Há, tamb
bém, excessso de oco
orrências d
de desresp
peito a reg
gras de trâânsito (prin
ncipalmente
e
estacionamento em locais onde é proibido)) e de panes
s ou aciden
ntes nas viaas, gerando baixo nívell
ança e restrições adicio
onais à fluid
dez.
de segura
O sistema
a viário da
a AID tem como prin
ncipais vias
s, as elencadas a sseguir, as quais, são
o
caracteriza
adas em su
ua grande parte
p
por pissta dupla com
c
duas ou três faixaas para circ
culação, em
m
cada sentid
do. Registra
a-se que, as interseçõe
es são na maior
m
parte em nível, qque associa
adas ao fato
o
da presença de sem
máforos e in
ntenso fluxo
o de veículos, acarretando na rredução na fluidez do
o
pesar de su
uas deficiên
ncias operaccionais, porr sua estrutura, confereem boa ace
essibilidade
e
trafego. Ap
a veículos entre a AID
D e os dema
ais setores município.
V
Via
Avenida Errmano
Marchetti
Avenida General
Edgar Faccó
Avenida In
najar de
Souza
Avenida En
ng. Caetano
o
Alvares
Avenida O
Ordem e
Progresso
Avenida Brrás Leme
Avenida O
Olavo
Fontoura
Avenida Rudge
Avenida Pa
acaembu
Avenida An
ntártica
Avenida Su
umaré
Avenida Po
ompeia
Avenida Nossa
Senhora da Lapa

Trecho
Entre a avenida M
Marques de São Vicente
ee
Margina
al Tietê
no bairro Freguesiia do Ó, a partir
p
da Marginal
ponte Pique
eri), em continuidade à
Tietê (p
Avenida
a Ermano M
Marchetti
a partirr da Margina
al Tietê (ponte Fregues
sia do
Ó) a no
orte, em con
ntinuidade à Avenida
Comen
ndador Marttinelli
a norte da Margina
al Tietê até o Horto Flo
orestal
e Canta
areira
em seu
u trecho a n orte da Marrginal Tietê (ponte
Limão) no bairro L
Limão
entre a Marginal T
Tietê (ponte Casa Verde) e
Avenida
a Santos D umont (Cam
mpo de Marrte)
entre a Marginal T
Tietê (ponte Casa Verde) e
Avenida
a Santos D umont (praça Campo de
d
Bagate
elle)
entre a Marginal T
Tietê (ponte Casa Verde) e
Avenida
a Rio Brancco, no centrro.
entre o viaduto Pa
acaembu so
obre a linha
ária e o bairrro Pacaembu.
ferroviá
entre Avenida
A
Fra ncisco Mata
arazzo e Av
venida
Sumaré
é.
entre Avenida
A
Antá
ártica / R. Turiassu
T
e Avenida
A
Henriqu
ue Schaum ann, em Pin
nheiros.
entre Avenida
A
Fra ncisco Mata
arazzo e R. Heitor
Pentea
ado, na Vila Madalena
entre Avenida
A
Erm
mano March
hetti e Avenida Pio
XI, na Lapa
L

Serviindo
B
Barra Funda e Lapa
F
Freguesia do Ó Barra
F
Funda e Lap
pa
F
Freguesia do Ó e
LLimão.
C
Cantareira a marginal
LLimão
C
Casa Verde e
F
Freguesia do Ó.
C
Casa Verde.
B
Barra Funda
a e a Lapa
B
Barra Funda
a e a Lapa
B
Barra Funda
ae
P
Pinheiros
B
Barra Funda
ae
P
Pinheiros
B
Barra Funda
a e a Vila
M
Madalena.
B
Barra Funda
a e a Lapa

Fonte: EIA/R
Rima Operação
o Urbana Consorciada Água
a Branca.

Os principa
ais fluxos de
d passagem
m pela AID são destac
cadamente pela Marginnal Tietê, seguindo-se
s
e
aqueles pe
elas vias indicadas acima, princip
palmente pa
ara interliga
ação com a Marginal Tietê.
T
Além
m
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da avenida Marquess de São Vicente
V
e avenida Frrancisco Matarazzo (lleste-oeste), além da
a
avenida Sa
anta Marina
a / avenida Comendad
dor Martine
elli, avenida
a Nicolas Booer, avenida Ordem e
Progresso e avenida Abraão
A
Ribeiro (norte--sul).
O principa
al eixo para
a escoamen
nto do fluxo
o de passa
agem, a Ma
arginal Tietêê é classificada como
o
uma via esstrutural de 1º nível co
onforme deffinido no Pla
ano Diretor Estratégicoo do Municíípio de São
o
Paulo, é fo
ormada por quatro pisttas, uma loccal e outra expressa ju
unto a cadaa uma das margens
m
do
o
rio Tietê, ccom respecctivamente três
t
e quatrro faixas de
e rolamento
o ao longo dda maior pa
arte de sua
a
extensão. Tem perfil longitudina
al plano e alinhamento retilíneo ou com ccurvas de amplo
a
raio..
Possui Inte
erseções co
om outras vias
v
median
nte dispositivos em des
snível, exceeto por interrseções em
m
“T” à direita
a das pistass locais (Fo
onte: EIA/RI MA OUCAB
B).
Pode-se dizer que é o principal eixo estrut ural do município a no
orte do cenntro, conectando-se àss
rodovias C
Castello Brranco, Anhanguera, B
Bandeirante
es, Dutra e Ayrton S
Senna. Possui tráfego
o
intenso formado por autos, cam
minhões e ônibus, co
om ocorrên
ncia cotidiaana de reta
ardamentoss
considerávveis durantte várias horas. Porrém, apresenta movim
mento reduuzido de percurso ou
u
travessia p
por pedestre
es ou ciclisttas.
Outra impo
ortante via estrutural da
d AID é a avenida Marquês
M
de São Vicennte, porém trata-se de
e
uma via de
e 3° nível, conforme
c
estabelecido
o no PDE, situa-se
s
entre a avenidda Ermano Marchetti e
rua Padre Luís Alvess de Siqueira, é cons tituída por duas pistas, com trêss faixas de
e rolamento
o
cada, send
do uma exclusiva para ônibus.
Fisicamentte, caracterriza-se pela
a presença de um perfil longitudin
nal plano e alinhamen
nto retilíneo
o
ou com cu
urvas de am
mplo raio, interseções com outras vias med
diante dispoositivos em nível, com
m
controle po
or semáforo
o nas principais. Trata--se de um importante
i
eixo viário local na dirreção leste-oeste do b
bairro Barra Funda, tan
nto para o flluxo de veíc
culos no mo
odal individdual, como no
n coletivo,,
pela prese
ença de um importante corredor de
e ônibus.
a forma que
e a anteriorr, a avenida
a Francisco Matarazzo é uma via estrutural também
t
de
e
Da mesma
3º nível, siituada entre
e a avenida
a Ermano M
Marchetti e rua Padre Luís Alvess de Siqueirra, formada
a
por duas p
pistas, com
m três faixas
s de rolam
mento cada, sendo um
ma exclusivaa para ônib
bus. Possuii
perfil longiitudinal plano e alinha
amento reti líneo ou co
om curvas de amplo raio, interseções com
m
outras viass mediante dispositivos
s em nível, com contro
ole por sem
máforo nas principais. Tem
T
o eixo
o
viário locall na direção
o leste-oeste interligan do os bairro
os Lapa e Barra
B
Fundaa com a reg
gião centrall
do municíp
pio. Da me
esma forma
a que a antterior carac
cteriza-se como
c
um im
mportante corredor
c
de
e
ônibus.
o vias estrutturais de 3ºº nível, as avenidas Coomendador Martinelli e
Também ssão classificcadas como
a Santa M
Marina, loca
alizadas entre a margiinal Tietê (p
ponte Fregu
uesia do Ó
Ó) e avenida
a Francisco
o
Matarazzo
o. A diferençça entre as
s duas, é a quantidade
e de pistas para escoaamento, se
endo que, a
avenida C
Comendadorr Martinelli apresenta duas pista
as, com três
s faixas dee rolamento
o cada, e a
avenida Sa
anta Marina
a é formada
a por pista ú
única com duas
d
faixas de rolamennto em cada
a sentido.
Ambas, ap
presentam como
c
carac
cterísticas o perfil longitudinal plan
no e alinham
mento retilín
neo ou com
m
curvas de amplo raio
o, interseçõe
es com outtras vias mediante dis
spositivos eem nível, co
om controle
e
por semáfforo nas principais, eix
xo viário lo
ocal na dire
eção norte-s
sul interligaando a marrginal Tietê
ê
com a avenida Francisco Matara
azzo.
A avenida Nicolas Bo
oer é uma via estrutura
al de 3º níve
el situada entre a margginal Tietê (ponte
(
Júlio
o
de Mesquita Neto) e avenida
a
Fra
ancisco Mattarazzo, forrmada por duas
d
pistas , com duas
s três faixass
de rolamen
nto cada. Sua
S estruturra física carracteriza-se
e pela prese
ença de perrfil longitudinal plano e
alinhamento retilíneo
o ou com curvas de amplo raio, interseç
ções com ooutras vias
s mediante
e
dispositivo
os em nível, com contro
ole por sem
máforo nas principais, eixo
e
viário llocal na dire
eção norte-163
3

sul interliga
ando a marrginal Tietê com a ave
enida Franc
cisco Matara
azzo e avennida Pompe
eia, tráfego
o
de média intensidade
e de autos, ônibus e ccaminhões e ocorrência de retarddamentos em algumass
ocasiões, p
principalme
ente junto ao
os dois extrremos da viia.
A avenida Ordem e Progresso
P
é uma via e
estrutural de
e 3º nível situada entree a avenida
a Profa. Ida
a
Kolb (bairrro Casa Ve
erde) e avenida Marqu
uês de São
o Vicente, trranspondo a Marginal Tietê pela
a
ponte do L
Limão. É Formada
F
po
or duas pisstas, com trrês faixas de
d rolamennto cada, possui perfill
longitudina
al plano e alinhamento
a
o retilíneo o
ou com currvas de amplo raio, innterseções com
c
outrass
vias media
ante dispositivos em nível, com co
ontrole por semáforo nas
n principaais. O eixo viário locall
está na dirreção Norte
e-Sul interlig
gando o ba
airro Casa Verde,
V
Marg
ginal Tietê e avenida Marquês
M
de
e
São Vicen
nte, com co
ontinuação para o via
aduto Antárrtica, avenid
da Antárticca e avenid
da Sumaré..
Possui Trá
áfego de alta
a
intensid
dade de au
utos, ônibu
us e caminhões e occorrência co
otidiana de
e
retardamen
ntos durante várias horas,
h
princcipalmente junto à Av
venida Marqquês de São Vicente
e
(Fonte: EIA
A/RIMA OU
UCAB).
o Ribeiro é uma
u
via esttrutural de 3º
3 nível situa
ada entre a Marginal Tietê
T
(ponte
e
A avenida Dr. Abraão
de) e Avenida Marquê
ês de São Vicente, tra
anspondo a Marginal Tietê. É fo
ormada porr
Casa Verd
duas pista
as, com três faixas de
e rolamento
o cada, pos
ssui perfil longitudinal plano e alinhamento
a
o
retilíneo ou
u com curva
as de amplo
o raio, intersseções com
m outras vias mediantee dispositivo
os em nível,,
com contro
ole por sem
máforo nas principais.
p
O eixo viário
o local está na direção Norte-Sul bairro
b
Casa
a
Verde, Ma
arginal Tietê e Avenid
da Marquêss de São Vicente,
V
co
om continuaação para a Avenida
a
Pacaembu
u. Possui Tráfego
T
de alta inten
nsidade de autos, ônibus e cam
minhões e ocorrência
a
horas, princ
cotidiana d
de retardam
mentos dura
ante várias h
cipalmente junto à Aveenida Marqu
uês de São
o
Vicente.
A Avenida Auro Soarres de Moura Andrade
e situada ao
o sul e ao longo da linnha férrea da
d CPTM é
uma via esstrutural de apoio, de 3°
3 nível, asssim como trechos
t
das
s vias paraleelas situada
as ao norte
e
e ao longo
o da linha fé
érrea, que são rua da
a Várzea, ru
ua Thomas
s Edison, ruua Dr. Bento
o Teobaldo
o
Ferraz e ru
ua Gustav Willy
W Borgho
off.
A via linde
eira ao Mem
morial da América
A
Lattina, Auro Soares
S
de Moura Anddrade, no trrecho até o
viaduto An
ntártica, sen
ntido leste-o
oeste, é form
mada por duas
d
pistas com 3 faixaas de rolam
mento cada,,
sendo uma
a para uso exclusivo de
d ônibus. JJá no trech
ho que vai do
d Viaduto Antártica, até a Casa
a
das Caldeiiras, é formada também
m por duas pistas, porém, com ap
penas 1 faixxa de rolam
mento cada.
Quanto às vias coleto
oras, que tem como fun
nção a distrribuição do fluxo
f
de veíículos entre
e as vias da
a
rede viária
a estrutural e rede viá
ária local e ainda realizar o apoio a circulaação das vias da rede
e
estrutural, destaca-se
e na AID, a rua Quirin
no dos Santos, entre o viaduto P
Pacaembu e o viaduto
o
Esta via tem
m o eixo viá
ário no sent ido norte-su
ul e distribui o fluxo de veículos de
e duas viass
Antártica. E
estruturaiss, o trecho da
d rua Thom
mas Edson o
onde se inic
cia e a aven
nida Marquêês de São Vicente.
V
A via colettora José Gomes
G
Falcã
ão, paralela
a a rua Quirrino dos Sa
antos e tam bém no sen
ntido norte-sul, distrib
bui o fluxo de duas estruturais,
e
a Avenida Marquês de São Viccente e a Presidente
e
Castelo Brranco.
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Viá
ário de tráfego local dentrro da AID.

Trav
vessia de pedestres avenid
da Francisco
o Matarazzo

Sistema viário que se
erá alargado, área próxima
aa
UNINOVE.

Viário próximo a áreaa da UNINOV
VE.

Via locall dentro da AID.

Avenida Aurro Soares, prróximo ao Terminal
Intermod
dal.

or central
Viário estruturall com corredo
para tran
nsporte públic
co

Viário estruttural com corrredor centra
al para
transporte pú
úblico

165
5

No contextto histórico atual, a len
ntidão do trráfego de veículo
v
no município
m
dee São Paullo faz parte
e
do cotidian
no dos hab
bitantes des
sta grande metrópole e se torna cada vez m
mais um prroblema de
e
difícil reso
olução. Com
m altas tarifas dos tra
ansportes coletivos,
c
maior
m
faciliddade de ob
btenção do
o
veículo pró
óprio por meio do finan
nciamento, falta de segurança no
os transporttes coletivos, pequeno
o
número de
e ciclovias no
n município, entre ou
utras, o núm
mero de veículos crescce cada vez
z mais e oss
problemass de fluidez do trânsito aumentam..
Cabe aqui destacar que,
q
o núme
ero de viage
ens por mod
do não mottorizado vem
m aumentando a cada
a
ano, não só sua utilização para lazer, c omo també
ém, o uso diário para
ra deslocam
mento para
a
trabalho e educação, por exemplo. De acorrdo com da
ados da CET
T, a região da Lapa ap
presenta 18
8
km de rota
as de bicicleta, a qual de acordo com a com
mpanhia sã
ão “ruas já utilizadas por
p ciclistass
que circula
am nos borrdos da via
a junto com
m o tráfego geral e que recebem sinalização
o vertical e
horizontal (placas e pintura
p
de so
olo) alertan
ndo os moto
oristas sobre
e a presençça e a priorridade a serr
dada ao ttráfego cicllístico, além
m da adoçã
ão da velo
ocidade veiicular em 330 Km/h. Geralmente
G
e
situadas em
m vias cole
etoras e loca
ais onde é p
pequena a presença de
d veículos de grande porte
p
como
o
ônibus e ccaminhões..” Este meio de transsporte vem sendo utilizado paraa médias e pequenass
distâncias,, e seu uso cada vez mais
m
incent ivado como
o uma tenta
ativa de red ução de ve
eículos e/ou
u
estabilizaçção do núme
ero atual e principalme
ente como um
u meio de transporte não poluen
nte.
O E OCUPAÇÃO DO SOLO E TEN
NDÊNCIAS
S
9.1.8 USO
Para melhor compree
ensão do uso e ocupa
ação atual é primeiram
mente apressentado o histórico
h
de
e
ocupação desta regiã
ão, a qual teve
t
seu de
esenvolvime
ento, historricamente, aassociado a presença
a
do rio Tietê
ê e das ferrovias. A prresença de
estas duas barreiras
b
fís
sicas impliccou em uma
a ocupação
o
diferenciad
da ao sul e norte da fe
errovia. De forma que, ao sul das linhas ferrroviárias, abrangendo
a
o
parte dos b
bairros de Pompeia
P
e Perdizes,
P
p redominou o uso resid
dencial, sobbre quadras de traçado
o
e dimensõ
ões regulare
es; já ao norte
n
das fe
errovias e até
a a calha
a do rio Tieetê predominou o uso
o
industrial, ccom lotes e quadras de grandes d
dimensões,, ao lado de
e extensas gglebas de propriedade
p
e
pública e p
particular ainda hoje co
om baixo ap
proveitamen
nto.
A partir da
a década de
e 60, principalmente, a dinâmica da evoluçã
ão industriaal levou à desativação
d
o
das unidad
des existenttes ao longo das ferrovvias em fav
vor de áreas
s maiores loocalizadas em regiõess
não urban
nizadas, pró
óximas às rodovias. D
Desde então, os dois bairros e ssuas proxim
midades se
e
descaracte
erizam enqu
uanto polo produtivo
p
da
a cidade.
d transposição da ferrrovia são os
o viadutos
s da avenidda Antártica
a e avenida
a
Os principais eixos de
el de Mello),, que foram
m implantados entre o final
f
da déccada de 60 e início da
a
Pompeia (Mis Manue
e 70. Antes disso, os ún
nicos ponto
os de traves
ssia eram os viadutos dda avenida Pacaembu
u
década de
e da Lapa
a, a passag
gem em de
esnível na atual avenida Raimun
ndo Pereiraa de Magalhães e ass
passagenss em nível na
n avenida Santa Marin
na e rua do
o Curtume.
estar próxim
ma da área central e d
do centro histórico da cidade, a rregião apresenta boass
Além de e
condições de macro acessibilid
dade em fu
unção do sistema
s
viá
ário de port
rte e da prresença do
o
terminal Ba
arra Funda.. Por outro lado, a micrro acessibilidade é defficiente e truuncada.
há a existên
ncia de esp
paços da orrdem de 1.1
100.000 m²²
Hoje, nas proximidades da ferrovia, ainda h
a
ento. São p
poucos os proprietários
p
s destas gleebas e boa parte delass
vazios ou ccom baixo aproveitame
pertence a
ao poder público, federral e municip
pal, principa
almente.
A ocupaçã
ão atual, entre a Marginal Tietê e a rua Turia
assu, de ac
cordo as info
formações contidas
c
no
o
EIA-RIMA da Operação Urb
bana Água
a Branca, é repre
esentada eexpressivam
mente porr
mentos eco
onômicos como,
c
edito
oras e gráfficas, estab
belecimentoos ligados à indústria
a
estabelecim
têxtil e, em
m menor núm
mero, serviços de advvocacia, provavelmente
e devido à pproximidade
e de algunss
Fóruns ali estabelecid
dos.
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A classe d
de comércio
os e serviços é predo
ominante na
a AID. A im
mplantação destes equ
uipamentoss
ocorreu ma
ajoritariame
ente em vias estruturaiis, por exem
mplo, nos eixos da aveenida Marqu
uês de São
o
Vicente, M
Marginal do Tietê, ave
enida Thom
mas Edson e avenida Francisco Matarazzo
o, conforme
e
ilustrados no inventárrio fotográfic
co, a seguirr.

Centro
C
Empre
esarial IOB, localizado na ru
ua Virgílio We
ey, em
frente
f
à Funda
ação Padre An
nchieta.

Estac
cionamento e Escola de Caaligrafia, localiz
zado na
avenida Francisco Matarazzo.

Emissora
E
Re
ecord de Tellevisão, localizada na ru
ua da
Várzea.
V

Fund
dação Padre Anchieta
A
– TV
V Cultura, loc
calizada na rua
Cenn
no Sbrighi.

Edifício
E
empre
esarial – emprresas Confix e Doublé Faste
ener

Edifíc
cio empresaria
al – localizadaa na rua Adriano Marchini.
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Empresa
E
Neblina – localizada na rua Adrriano Marchinii.

Casa
a de Pães Villa Real – loocalizada na avenida Santta
Marin
na – ao sul da ferrovia, em frente ao Condomínio
Resid
dencial Sphera.

Empresa
E
Infolev – localizad
da na avenida Com. Martine
elli.

al Água Brancca – localizad
da na rua Aurro
Centro Empresaria
A
Soares de Moura Andrade.

Avenida
A
Marq
quês de São
o Vicente, com presença
a dos
estabelecimen
e
ntos de comérrcios e serviço
os neste eixo vviário.

a Geral da rua
a Joaquim dee Manuel Mac
cedo – notar a
Vista
prese
ença de estab
belecimentos ccomerciais e de
d serviços.
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Edifício
E
empre
esarial, localizado na Rua Vladimir
V
Herzo
og

Vista
a geral da Rua Tagipurru, localizada
a próxima ao
a
Term
minal Intermodal Barra Fundda

ão da AID e
entre a rua Turiassu e a Marginaal Tietê a presença de
e
Cabe aqui destacar, nesta regiã
equipamen
ntos urbano
os que se caracterizam
c
m como polos geradorres de tráfeego, como o Shopping
g
Bourbon.

Centro de E
Eventos Espaçço das Américas – localiza
ado na
rua Tagipuru.

Sho
opping Bourbo
on, localizadoo na rua Turia
assu – ao sull
da ferrovia.
f
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