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M – Pombão (P. picazuro), Clube da Penha 

 
N – Periquito-rico (B.tirica), Clube da Penha 

 

 
O – Beija-flor-tesoura (E. macroura), Clube da Penha 

 
P – Bem-te-vi (P. sulphuratus), Clube da Penha 

 

 
Q – Lavadeira-mascarada (F. nengeta), Clube da Penha 

 
R – Sabiá-barranco (T. leucomelas), Clube da Penha 

 
Figura 8.3.4.3-2 – Fotos de espécies registradas no levantamento de avifauna na AID. 
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8.3.4.4)  Área Diretamente Afetada (ADA) 
 
O levantamento de dados secundários para a ADA não retornou resultados para a fauna, o que 
se deve principalmente ao fato de o empreendimento não prever interferência direta em parques 
e áreas verdes significativas.  
 
Especificamente para a avifauna, foi realizado na ADA um levantamento in situ utilizando o 
levantamento por pontos fixos em áreas de futuras estações e poços, considerando as áreas de 
interferência em si e áreas no seu entorno imediato. 
 
No Quadro 8.3.4.4-1 são apresentadas as coordenadas de localização das áreas amostradas e 
na Figura 8.3.4.4-1 são apresentadas as fotos ilustrando algumas das áreas amostradas.  
 

Quadro 8.3.4.4-1 
Locais amostrados no levantamento de avifauna na ADA* 

 
Local de 

Amostragem 
Coordenadas de referência 

(UTM – 23K) 

Estação Orfanato – Pç. Ana Maria (ent.) 0339107/ 7391658 

Poço Madri – canteiro (ent.) 0339625/ 7391787 

Estação Água Rasa – canteiro central (ent.) 0340143/ 7392127 

Estação Anália Franco – ruas e área aberta no 
entorno (ent.) 

0340825/ 7393247 

Poço Coxim – Pç. Coxim (ADA) 0341257/ 7393351 

Estação Vila Formosa – Pç. Santo Atanásio e 
Praça Sete de Fevereiro (ent.) 

0341679/ 7393261 

Estação Aricanduva – Pç. Genº João Francisco 
(ADA e ent.) e Pç. Assadour Kassabian (ent.) 

0342493/ 7395955 

Estação Penha (ent.) 0342329/ 7396632 

Estação Tiquatira (ADA) 0341637/ 7398087 

Pátio Paulo Freire (ADA) 0340581/ 7399418 

Estação Dutra – ADA e Pç. Luís Rico (ent.) 0339628/ 7400119 

Poço João Oliveira – canteiros (ent.) 0339418/ 7400308 

* Foram amostrados os locais que deverão sofrer interferência (ADA) bem como áreas verdes no seu entorno imediato (ent.) 
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A - Pça. Ana Maria, no entorno da Estação Orfanato 

 
B - Canteiro no entorno ao Poço Madri 

 
C- Canteiro central no entorno da Estação Água Rasa 

 
D - Praça Coxim, onde será instalado o Poço Coxim 

 
E - Praça Coxim, onde será instalado o Poço Coxim 

 
F - Área onde será implantado o Pátio Paulo Freire 

 
G - Área do futuro Pátio Paulo Freire 

 

 
 

H - Área onde será implantado o Pátio Paulo Freire 

 
Figura 8.3.4.4-1 – Fotos de algumas das áreas onde foram realizados levantamentos in 
situ de avifauna na ADA. 
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Os dados qualitativos e quantitativos consolidados por levantamento in situ para a ADA estão 
dispostos na Tabela 8.3.4.4-1, juntamente com os totais de número de contato por espécie e por 
local de amostragem, e a frequência de ocorrência das espécies registradas. 
 
Foram registradas para a ADA, 28 espécies e 19 famílias, em 524 contatos, sendo que os não-
passeriformes estão representados por 12 espécies em 8 famílias (8 ordens), enquanto os 
passeriformes apresentaram 16 espécies em 11 famílias (Tabela 8.3.4.4-1). O registro 
fotográfico de algumas espécies é apresentado na Figura 8.3.4.4-7. 
 
Na área correspondente ao Pátio Paulo Freire foi identificada a maior riqueza, com 19 espécies, 
e o maior número de contatos, com 87 indivíduos observados. A área amostrada, que é apenas 
parte da área prevista para o Pátio, é caracterizada por vegetação pioneira e antrópica (Figura 
8.3.4.4-1 F, G e H), e nela foram registradas principalmente espécies de áreas abertas, como C. 
ani (anu-preto), observada em bando com 9 indivíduos, V. chilensis (quero-quero) em bando 
com 11 indivíduos, e E. astrild (bico-de-lacre) em bando com 15 indivíduos. 
 
Em relação às outras áreas de amostragem, 13 espécies foram registradas para as Estações 
Tiquatira e Aricanduva, 11 espécies na Estação Anália Franco e 10 espécies nas Estações 
Dutra e Penha. Nas outras áreas amostrais foram observados valores inferiores a 10 espécies. 
 
Nas Figuras 8.3.4.4-2 e 8.3.4.4-3 apresentadas a seguir podem ser observadas as famílias com 
maior representatividade em relação ao número de espécies e ao número de contatos 
registrados, respectivamente. 
 

 
 

Figura 8.3.3.4-2 – Representatividade das famílias de avifauna, em relação ao número de 
espécies. 

 

 
 
Figura 8.3.4.4-3 – Representatividade das famílias de avifauna, em relação ao número de 

contatos registrados. 
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Em relação ao primeiro critério (Figura 8.3.4.4-2), nenhuma das famílias obteve grande 
destaque, sendo que para Tyrannidae e Columbidae foram registradas 4 espécies cada. 
Columbidae foi a única família com representantes em todos os pontos de amostragem, seguida 
por Tyrannidae e Turdidae, com representantes em 91,7% dos pontos. 
 
Em relação ao número de contatos (Figura 8.3.4.4-3), Columbidae foi a família de destaque, 
com 173 indivíduos observados. Na sequência, com um número muito menor de contatos, estão 
Psittacidae (63 contatos), Tyrannidae (42) e Coerebidae (35). 
 
A família Tyrannidae, que é frequentemente destacada como de maior representatividade em 
estudos de avifauna, tanto em ambiente natural, como urbano (FRANCHIN, 2009), teve diversas 
de suas espécies não registradas decorrente do período migratório. 
 
 

 
 



 

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
LINHA 15 – BRANCA / Trecho Vila Prudente ‐ Dutra 

 
CAPÍTULO III 

 

CODIGO: 
RT - 15.00.00.00/1Y1-001 

EMISSÃO: 
10/09/2012 

Folha: 
              428 

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

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

REVISÃO:             
                     B 

 

Tabela 8.3.4.4-1 
Lista da avifauna registrada na ADA da Linha 15-Branca 

TÁXON NOME POPULAR 
Est. 

Orfanato
Poço 
Madri

Est. 
Água 
Rasa

Est. 
Anália 
Franco

Poço 
Coxim

Est. Vila 
Formosa

Est. 
Aricanduva

Est. 
Penha

Est. 
Tiquatira

Est. 
Dutra 

Poço 
João 

Oliveira

Pátio 
Paulo 
Freire

Total 
FO 
(%) 

CATHARTIFORMES     

Cathartidae      

Coragyps atratus  urubu-de-cabeça-preta  3 3 1 3 1 1 12 50,0 

ACCIPITRIFORMES     

Accipitridae     

Rupornis magnirostris* gavião-carijó  2   2 8,3 

FALCONIFORMES     

Falconidae     

Falco sparverius* quiriquiri  1  2 3 16,7 

CHARADRIIFORMES     

Charadriidae     

Vanellus chilensis quero-quero 2  2   11 15 25,0 

COLUMBIFORMES     

Columbidae      

Columbina talpacoti  rolinha-roxa 5 4  50 1   5 1 66 50,0 

Columba livia exo pombo-doméstico 30 5 2 4 14 5 12 4 3 16  95 83,3 

Patagioenas picazuro pombão, asa-branca  4 1   5 16,7 

Zenaida auriculata pomba-de-bando 7     7 8,3 

PSITTACIFORMES     

Psittacidae      

Brotogeris tirica* end  periquito-rico  25 3 2 5 3 5 17 1 2 63 75,0 

CUCULIFORMES     

Cuculidae      
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TÁXON NOME POPULAR 
Est. 

Orfanato
Poço 
Madri

Est. 
Água 
Rasa

Est. 
Anália 
Franco

Poço 
Coxim

Est. Vila 
Formosa

Est. 
Aricanduva

Est. 
Penha

Est. 
Tiquatira

Est. 
Dutra 

Poço 
João 

Oliveira

Pátio 
Paulo 
Freire

Total 
FO 
(%) 

Crotophaga ani anu-preto    9 9 8,3 

APODIFORMES     

Trochilidae      

Eupetomena macroura*  beija-flor-tesoura 2 2 4 1 1  1 1 3 15 66,7 

Amazilia lactea* beija-flor-de-peito-azul 1     1 8,3 

PASSERIFORMES     

Furnariidae      

Furnarius rufus  joão-de-barro   2 2  4 8 25,0 

Synallaxis ruficapilla end pichororé    1 1 8,3 

Rhynchocyclidae     

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio  1 1   2 16,7 

Tyrannidae      

Pitangus sulphuratus  bem-te-vi  1 5 3 2 5 1 2 3 5 2 8 37 91,7 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro 2  1    3 16,7 

Myiozetetes similis  
bentevizinho-de-
penacho-vermelho      

 
   

  
 

1 1 8,3 

Tyrannus melancholicus suiriri  1    1 8,3 

Hirundinidae     

Pygochelidon cyanoleuca 
andorinha-pequena-de-
casa    

2  
   

9  
 

11 22 25,0 

Troglodytidae      

Troglodytes musculus corruíra  1 4  3  1 6 15 41,7 

Turdidae      

Turdus rufiventris  sabiá-laranjeira  1 2 3 1 8 1 3 1 3 2 2 27 91,7 

Mimidae     

Mimus saturninus sabiá-do-campo 1  5   4 10 25,0 
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TÁXON NOME POPULAR 
Est. 

Orfanato
Poço 
Madri

Est. 
Água 
Rasa

Est. 
Anália 
Franco

Poço 
Coxim

Est. Vila 
Formosa

Est. 
Aricanduva

Est. 
Penha

Est. 
Tiquatira

Est. 
Dutra 

Poço 
João 

Oliveira

Pátio 
Paulo 
Freire

Total 
FO 
(%) 

Coerebidae      

Coereba flaveola  cambacica  6 3 2 4 7 4 2 4 3 35 75,0 

Thraupidae      

Tangara sayaca  sanhaçu-cinzento  5 4 1 2 1 1 4 3 2 23 75,0 

Conirostrum speciosum 
figurinha-de-rabo-
castanho     

 
   

 2 
 

 2 8,3 

Estrildidae     

Estrilda astrild exo bico-de-lacre  E   15 15 8,3 

Passeridae      

Passer domesticus exo  pardal  2 5  3 16   2 1 29 50,0 

Abundância registrada 524 43 32 37 28 23 41 76 45 37 39 36 87 524 

Riqueza registrada 28 7 3 9 11 8 8 13 10 13 10 9 19 28 

Legenda: * = espécie que consta na lista de espécies ameaçadas de extinção da CITES – Apêndice II; end= espécie endêmica; exo= exótica; int = nativa introduzida. E = espécie registrada por 
entrevista. 
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Entre as espécies mais comuns registradas durante o levantamento na ADA, estão C. livia 
(pombo-doméstico), com a maior abundância (95 contatos) e 83% de frequência de ocorrência 
(ou 10 dos 12 pontos de amostragem); C. talpacoti (rolinha-roxa), com 66 contatos (sendo que 
destes, 50 indivíduos foram contabilizados no entorno da Estação Aricanduva) e 50% de 
frequência de ocorrência e B. tirica (periquito-rico), com 63 contatos e 75% de frequência de 
ocorrência. Porém as espécies mais comuns em relação à presença nos pontos amostrais foram 
P. sulphuratus (bem-te-vi) e T. rufiventris (sabiá-laranjeira), com 91,7% de frequência de 
ocorrência (ou 11 dos 12 pontos amostrados). As espécies com número de contatos e 
frequência de ocorrência mais expressiva estão apontadas na Figura 8.3.4.4-4. 
 
As espécies mais comuns para este estudo são reconhecidamente comuns e características de 
ambientes urbanos, especialmente na região da Grande São Paulo (DEVELEY & ENDRIGO, 
2011). C. talpacoti (rolinha-roxa) e P. sulphuratus (bem-te-vi) foram registradas em todas as 22 
cidades (ambiente urbano) abrangidas pelo estudo de Franchin (2009). Outras espécies que se 
destacaram pela frequência neste estudo (Figura 8.3.4.4-4) e pela frequência em outros 
ambientes urbanos são T. sayaca (sanhaçu-cinzento), C. flaveola, P. domesticus (pardal), C. 
atratus (urubu-de-cabeça-preta), V. chilensis (quero-quero) e T. rufiventris (sabiá-laranjeira), com 
presença identificada para entre 95,5% e 81,8% das cidades amostradas por Franchin (2009), 
distribuídas pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas 
Gerais, Goiás e Pará. 
 
 

 
 

Figura 8.3.4.4-4 – Espécies com maior número de contatos e maior frequência de 
ocorrência obtida durante o levantamento in situ. 

 
 
Em relação ao hábito alimentar, as espécies registradas na ADA foram classificadas, conforme 
sua dieta predominante, nos grupos onívoro, insetívoro, carnívoro, frugívoro, nectarívoro, 
granívoro e detritívoro (Willis, 1979 e Motta-Júnior, 1990). 
 
Conforme apresentado na Figura 8.3.4.4-5, observa-se o predomínio de insetívoros e onívoros, 
hábitos representados, respectivamente por 9 e 8 espécies (ou 32% e 29%). 
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Figura 8.3.4.4-5 – Hábito alimentar (predominante) da avifauna registrada para a ADA da 
Linha 15-Branca. 

 
 
O predomínio de insetívoros é constantemente observado em estudos de avifauna em 
ambientes urbanos (Argel-de-Oliveira, 1995; Krügel e Anjos, 2000; Motta-Júnior, 1990; 
Matarazzo-Neuberger, 1995 e 1992). Segundo Franchin (2009), as espécies insetívoras mais 
generalistas (insetívoros não especializados) podem ser beneficiadas pelo processo de 
urbanização, e as espécies onívoras também podem ser favorecidas pela disponibilidade de 
recursos em áreas urbanas. 
 
Ainda segundo Willis (1979), a baixa representatividade de frugívoros e nectarívoros, também 
observada neste estudo, pode ser resultado da carência, no ambiente urbano, de recursos 
alimentares utilizados por espécies dessas duas guildas quando em comparação com 
insetívoros e onívoros. 
 
Ainda para caracterizar a avifauna registrada, foi aplicada a classificação proposta por Stotz et 
al. (1996) que avalia a sensibilidade das espécies às ações antrópicas. Esta classificação pode 
ser utilizada seguindo o conceito de que quanto maior o nível de sensibilidade das espécies, 
maior a probabilidade de seu desaparecimento em paisagens alteradas (ROMA, 2006). 
 

 
Figura 8.3.4.4-6– Sensibilidade das espécies às alterações ambientais (segundo Stotz et 

al, 1996) para a avifauna registrada na ADA da Linha 15 - Branca. 
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Para este estudo, a maioria das espécies apresenta baixa sensibilidade a alterações antrópicas: 
26 espécies ou 93% do total, o que é esperado para estudos em meios urbanos, já que o 
processo de urbanização consiste em alterações do ambiente natural (Figura 8.3.4.4-6). Duas 
espécies apresentam sensibilidade considerada média às alterações ambientais: Synallaxis 
ruficapilla (pichororé) e Patagioenas picazuro (pombão ou asa-branca) 
 
A primeira foi registrada apenas na ADA na área de vegetação pioneira que é parte da área 
prevista para a implantação do Pátio Paulo Freire. Segundo Develey & Endrigo (2011), S. 
ruficapilla, que é endêmica, vive em casais no sub-bosque da mata, sendo abundante em áreas 
de vegetação secundária. 
 
A S. ruficapilla, juntamente com a C. speciosum (figurinha-do-rabo-castanho) foram registradas 
ADA e AII, mas não registradas para a AID. Ambas, porém, são registradas em muitas das 
áreas verdes do município (SÃO PAULO, 2010), além de relatadas para diversas cidades, em 
ambientes urbanos (FRANCHIN, 2009).  
 
Outra espécie de média sensibilidade registrada, P. picazuro foi observada em dois pontos da 
ADA (Estações Vila Formosa e Tiquatira), mas também em dois pontos da AID (Clube da Penha 
e PET-Anália Franco). A espécie é típica de áreas de cerrado e caatinga, mas vem aumentando 
sua população e área de distribuição, beneficiando-se pelos desmatamentos (DEVELEY & 
ENDRIGO, 2011; WIKIAVES, 2012) 
 
A avifauna da ADA inclui três espécies exóticas (C. livia – pombo-doméstico, E. astrild – bico-de-
lacre e P. domesticus – pardal), duas espécies endêmicas (B. tirica – periquito-rico e S. 
ruficapilla – pichororé). Cinco espécies, entre psitacídeos, troquilídeos, falconiformes e 
accipitriformes, tem seu comércio controlado pelo apêndice II da CITES. 
 
Por fim, importante ser destacado que nenhuma espécie registrada para a ADA encontra-se 
ameaçada de extinção, segundo as listas estaduais, nacionais e globais (Decreto Estadual nº 
53.494/2008; IN nº 003/2003; IUCN, 2011 e CITES, 2012 – apêndice I). 
 
 
 

 
A – Beija-flor-tesoura (E. macroura), próximo à Estação 

Orfanato 

 
B – Sabiá-laranjeira (T. rufiventris), próximo à Estação 

Orfanato 
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C – Pomba-de-bando (Z. auriculata), próximo à Estação 

Orfanato 

 
D – Periquito-rico (B. tirica), próximo à Estação Água Rasa 

 
E – Suiriri-cavaleiro (M. rixosa), próximo à Estação Anália 

Franco 

 
F – Pombão (P. picazuro), próximo à Estação Vila Formosa 

 
G – Sabiá-laranjeira (T. rufiventris), próximo à Estação Vila 

Formosa 

 
H – Quiriquiri (F. sparverius), na área do Pátio Paulo Freire 
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I – Beija-flor-tesoura (E. macroura), na área do Pátio Paulo 

Freire 

 
J – Bando de bico-de-lacre (E. astrild), na área do Pátio Paulo 

Freire 

 
Figura 8.3.4.4-7 – Fotos de espécies registradas no levantamento de avifauna na ADA. 
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8.4)  Caracterização e Análise do Meio Socioeconômico  
 
8.4.1)   Área de Influência Metropolitana - AIM 
 
Considerando a zona leste da metrópole como lócus importante de moradia e o centro 
expandido da cidade de São Paulo, juntamente com o vetor sul/sudoeste do município de São 
Paulo como lócus gerador de empregos e de outras atividades sociais, a abrangência da área 
de influência metropolitana da Linha 15 é definida pela acessibilidade que a nova linha e sua 
integração multimodal proporcionam aos principais movimentos pendulares casa-emprego entre 
essas regiões. 
 
A AIM busca apreender as transformações e benefícios que a Linha 15, em conexão com as 
Linhas 1, 2, 3, 4 e 5 do Metrô, as linhas 10, 11, 12 e 13 da CPTM e mais de 200 linhas de 
ônibus, poderá desencadear na estrutura urbana e de transportes metropolitanos. 
 
Ao constituir um “anel” metroviário que intercepta outras linhas metroferroviárias, a área de 
influência da Linha 15 assume uma escala metropolitana que engloba as zonas geradoras de 
demandas na zona leste da RMSP que constituem locais de residência de usuários potenciais, 
tanto mediante acesso direto quanto, principalmente, mediante integração a partir da Linha 2 - 
Verde e Linha 3 - Vermelha do Metrô, e Linha 11 - Coral, Linha 12 - Safira e futura Linha 13 - 
Jade da CPTM.  
 
A área de influência metropolitana – AIM – constitui o enquadramento mais global da operação 
da Linha 15 - Branca, onde ocorrem os deslocamentos intermodais integrados na malha de 
transportes, entre origens e destinos. 
 
Essa área foi delimitada considerando todas as zonas OD contidas no Centro Expandido, Zona 
Sul/Sudeste e Zona Leste do município de São Paulo, além de municípios da RMSP interligados 
pelo sistema de transporte metropolitano sobre trilhos e pneus: Guarulhos, Ferraz de 
Vasconcelos, Poá, Itaquaquecetuba, Suzano e Mogi das Cruzes, que hoje já utilizam os 
sistemas de transportes existentes e serão demandas potenciais para a futura Linha 15.  
 
No contexto do presente EIA a AIM abrange um território de 1864 km2 onde residem cerca de 
8,2 milhões de habitantes. 
 
Os municípios e distritos que a compõem a AIM estão registrados no Quadro 8.1.1-1, 
consolidado a seguir. 
 

Quadro 8.1.1-1  
Municípios e distritos contidos na AIM 

 

Áreas/Municípios Distritos 

Centro Expandido de São 
Paulo 

Pari, Bom Retiro, Brás, Sé, República, Cambuci, Barra Funda, Consolação, 
Santa Cecília, Bela Vista, Liberdade, Perdizes, Lapa, Alto Pinheiros, 
Pinheiros, Jardim Paulista, Vila Mariana, Itaim Bibi, Moema  

Zona Sul/Sudeste de São 
Paulo 

Santo Amaro, Jabaquara, Campo Belo, Saúde, Ipiranga  

Zona Leste de São Paulo Belém, Mooca, V. Prudente, Água Rasa, Tatuapé, V. Formosa, São Lucas, 
Carrão, Penha, Cangaíba, V. Matilde, Ermelino Matarazzo, Ponte Rasa, 
Artur Alvin, Cidade Líder, Aricanduva, Sapopemba, São Mateus, São 
Rafael, Parque do Carmo, Itaquera, Vila Jacuíi, São Miguel, Iguatemi, 
Cidade Tiradentes, Jose Bonifácio, Guaianases, Lajeado, São Miguel, Vila 
Curuçá, Jardim Helena, Itaim Paulista e Vila Maria. 

Guarulhos Todo o município 
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Áreas/Municípios Distritos 

Itaquaquecetuba  Todo o município 

Ferraz de Vasconcelos Todo o município 

Poá Todo o município 

Suzano Todo o município 

Mogi das Cruzes Todo o município 

 
 
8.4.1.1) O Papel da RMSP na Dinâmica da Macrometrópole Paulista1 
 
Para compreender o papel da Região Metropolitana de São Paulo na Dinâmica da 
Macrometrópole Paulista é necessária a compreensão desta região como um amplo território 
definido a partir da conurbação de 173 cidades, localizadas em um raio de cerca de 100 km de 
distância da capital e que concentra cerca de 73% da população do Estado, 83% do PIB 
Paulista e 28% do PIB Nacional. Portanto, trata-se de uma região com territórios conurbados, 
onde os fluxos de mobilidade urbana encontram-se bastante interligados.  
 
Esta conurbação de territórios tem como seu primeiro resultado a concentração da população do 
Estado nos principais centros da rede urbana paulista (regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e centros regionais), conforme ilustrado adiante através do mapa “A Macrometrópole 
Paulista e a AIM” (MSE-BRA-01), a seguir. Nele estão apresentadas as regiões metropolitanas, 
os aglomerados urbanos e microrregiões no entorno da região metropolitana de São Paulo. 
 
A análise do referido mapa permite visualizar nesse contexto regional a Região Metropolitana de 
São Paulo e seu posicionamento central em relação às regiões metropolitanas de Campinas, da 
Baixada Santista e da recém-criada Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte e 
principalmente, o posicionamento da Área de Influência Metropolitana (AIM) objeto deste estudo. 
Esta conurbação urbana resulta em um aglomerado populacional, de forma que, “a taxa de 
crescimento populacional do conjunto das regiões metropolitanas iguala-se à média estadual e a 
das aglomerações urbanas é superior à do Estado, o mesmo se verificando nos municípios com 
população acima de 100 mil habitantes. A maior parte das cidades de porte médio localiza-se ao 
longo de eixos viários com origem na RMSP, principalmente nas regiões metropolitanas.” 
(EMPLASA, 2011:25). 
 
Este processo de aglutinação de municípios e regiões é vinculado ao início do processo de 
industrialização no estado e na capital do Estado e intensificado, posteriormente, pelo processo 
de globalização e “espraiamento” das atividades econômicas em cidades médias do estado de 
São Paulo. Abdal (2009) destaca que, paralelamente ao processo de espraiamento de sua zona 
de influência e de reestruturação produtiva a Região Metropolitana de São Paulo passa a 
assumir novas funções, quais sejam, “centro de comando da economia nacional, centro 
articulador desta com a economia internacional e centro financeiro do país” (ABDAL, 2009:31).  
 
Todo este processo de aglomeração e estruturação coloca o município de São Paulo como 
cidade centro desta grande região e seu papel de polo articulador com a economia internacional 
reflete em um posicionamento de cidade com funções e características globalizadas, como polo 
de atração de investimentos internacionais e área caracterizada principalmente como prestadora 
de serviços em complementação aos setores industriais. 
    

                                                           
1 Elaborado a partir do texto “A dinâmica produtiva recente da metrópole paulista: das perspectivas pós-industriais à consolidação do espaço 
industrial de serviços” – Rogério Santos Acca – 2005, São Paulo, desenvolvimento e espaço, a formação da macrometrópole paulista, Alexandre 
Abdal- 2009. 
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Destaca-se que, a análise dos dados da produção e de investimentos do setor industrial 
evidencia que a indústria constitui o elemento motor principal do desenvolvimento no território 
paulista. Mas o setor financeiro e o terciário intensivo em inovação localizam-se, 
primordialmente, na metrópole paulista – com supremacia da cidade de São Paulo, que se 
fortalece cada vez mais como o principal centro financeiro e de serviços da América Latina. 
 
Apesar de a indústria ainda desempenhar o papel de motor do desenvolvimento na RMSP, os 
processos de reorganização das relações de produção que a RMSP vem atravessando nos 
últimos anos, no núcleo-base da economia paulista – entre os quais a consolidação de um setor 
terciário moderno metropolitano – estão fortemente relacionados às intensas transformações 
experimentadas pelo setor industrial nos anos 1990. 
 
O processo de abertura econômica do país provocou alterações intensas na RMSP, mais 
sensível à mudança brusca da dinâmica macroeconômica – no sentido que forçaram intensos 
movimentos defensivos de reestruturação produtiva em vários setores da indústria, causando:  
 

(i) Intensificação dos diferenciais de produtividade entre os setores industrial e de serviços; 
(ii) Uma reestruturação produtiva defensiva por parte do setor industrial, lastreado em 

intensos processos de terceirização, que resultaram na externalização de atividades 
antes desenvolvidas no interior das empresas; e 

(iii) O peso da malha produtiva da RMSP sobre as demais regiões do Estado de São Paulo, 
uma vez que a metrópole paulista absorve parcelas crescentes do investimento nos 
serviços diretamente relacionados à produção industrial. 

 
Muitas atividades que no período de maior desenvolvimento da produção em massa eram 
executadas no interior da empresa industrial foram externalizadas e atualmente são registradas 
como atividades do terciário, ainda que mantendo uma relação de simbiose com os processos 
de produção industrial.  
 
Dessa forma, o crescimento do setor terciário revela sua complementaridade com o setor 
industrial na organização socioeconômica do território, tornando a RMSP não um espaço 
metropolitano pós-industrial ou terciário, mas uma metrópole industrial de serviços, na medida 
em que ocorrem arranjos produtivos baseados na complementaridade entre esses dois setores 
da vida econômica. 
 
Pelo exposto infere-se que, o crescimento do setor de serviços, desse modo, é indissociável da 
dinâmica industrial, reforçando a construção de um caráter socioeconômico híbrido na metrópole 
paulista, uma vez que os serviços se desenvolvem em um movimento estritamente dependente 
das relações de produção no interior da indústria. 
 
Portanto, a configuração de uma região macrometropolitana denota uma reorganização das 
economias de aglomeração no território, motivando uma dispersão limitada da indústria – e uma 
densa integração organizacional e territorial das indústrias com os provedores de serviços, que 
adotaram estratégias locacionais predominantemente fundadas nas economias de urbanização 
fornecidas pela RMSP e, mais especificamente, pelo município de São Paulo (Bessa, 2003). 
 
Do ângulo da indústria, observa-se um processo de dispersão limitada em termos territoriais que 
coincide com a consolidação de um espaço produtivo no entorno da RMSP que não ultrapassa 
um raio de 150 km do núcleo metropolitano (Azzoni, 1986; Storper, 1991; Matteo e Tapia, 2002), 
que significa o reforço da centralidade do setor de serviços no núcleo metropolitano. Azzono 
analisa este processo como a desconcentração concentrada da economia resultando no 
deslocamento para as regiões vizinhas, com destaque para Campinas, São José dos Campos e 
Sorocaba. 
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Como resultado deste processo, observa-se que houve na RMSP, uma queda no número de 
empregos no setor industrial e um crescimento do número de empregos no setor terciário. 
 
Analisando-se a evolução do Valor Adicionado Fiscal na macrometrópole (Tabela 8.4.1.1-1), 
verifica-se que sua contribuição, neste período de transição e de migração de indústrias, para a 
composição do VAF no Estado de São Paulo praticamente se mantém inalterada no espaço 
temporal considerado. 
 

Tabela 8.4.1.1-1  
Participação da Macrometrópole no VAF do Estado de São Paulo 

 

Setores de Atividades 
Evolução da Distribuição do Valor Adicionado 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Indústria 88.5 87,5 88,2 87,4 86,7 88,3 
Serviços 77,6 79,2 80,0 79,8 81,4 82,8 
Comércio 82,9 83,6 83,3 83,7 83,9 83,9 
Total Metrópole Expandida 85,8 85,4 85,7 85,3 85,0 86,4 

Fonte: “A dinâmica produtiva recente da metrópole paulista: das perspectivas pós-industriais à consolidação do espaço industrial de serviços” – Rogério 
Santos Acca – 2005 – Inclui RMSP, RMC, RMBS, RMVP, RA Sorocaba. 

 
Internamente à macrometrópole, há uma perda de participação da RMSP na composição do 
valor adicionado fiscal da indústria estadual em benefício das regiões de Campinas, Santos, São 
José dos Campos e Sorocaba, demonstrando um movimento de dispersão-integração da malha 
produtiva metropolitana, fator fundamental na reorganização da metrópole em termos urbanos e 
produtivos. 
 
Está-se diante de movimentos de dispersão - porque há avanço da industrialização para outras 
regiões do Estado - mas também de integração, porque a dispersão do aparato industrial 
metropolitano não se faz sem a influência da RMSP como centro de gravidade da malha 
produtiva que se forma na esteira da expansão da metrópole. Para Abdal (2009), este processo 
é explicado da seguinte forma: “Assim, as atividades industriais inseridas em novo paradigma 
produtivo, diretamente dependentes dos processos de inovação e com competitividade baseada 
na diferenciação de produtos, demandam grande rol de serviços especializados, além de 
relações estreitas de cooperação com fornecedores e compradores, fluxos ágeis e flexíveis de 
informações, mão de obra especializada e diversificada e proximidade de universidades e 
institutos de pesquisa. Esse segundo tipo de indústria, ao contrário do anterior, tende a se 
concentrar em grandes áreas metropolitanas – o que, no caso brasileiro, significa, 
prioritariamente, a de São Paulo” (ABDAL, 2009:30 e 31). 
 
Este fator é ainda mais importante quando se toma como referência a densidade das cadeias 
produtivas que dependem de um setor de serviços intensivo em conhecimento do qual a RMSP 
é a principal provedora. Nesse contexto, a capital paulista, mesmo perdendo participação no 
Valor Adicionado da indústria e reordenando suas engrenagens socioeconômicas, faz da 
indústria um setor, ainda de extrema importância, no cômputo geral de sua economia e na 
formação dos empregos para a sua população, esta de forma mais abrangente. 
 
O Mapa “A Macrometrópole Paulista e a AIM” (MSE-BRA-01), a seguir, apresenta o 
empreendimento, a área de influência metropolitana elaborada para o mesmo e a 
macrometrópole paulista no contexto regional. 
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INSERIR 
 
“A Macrometrópole Paulista e a AIM” (MSE-BRA-01) 
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Assim, a par de uma retomada do crescimento industrial, associando unidades produtivas 
caracterizadas pelo elevado valor agregado, pela alta tecnologia incorporada, e de unidades de 
tecnologia mais tradicional, a RMSP constitui o principal centro nacional na oferta de serviços, 
apresentando expansão em quase todos os segmentos deste setor, os quais contam com níveis 
de produtividade bastante diferenciados. Nesta região, o conjunto das atividades referentes à 
educação, saúde, publicidade e propaganda, lazer, turismo de negócios e cultura vai-se ampliar 
e modernizar, enquanto as atividades comerciais apresentarão discreta expansão nos 
segmentos moderno e tradicional2. 
 
Destaca-se também que, dentro da RMSP, o município de São Paulo concentra ainda um terço 
do valor adicionado produzido pela indústria paulista. Assim, embora a participação relativa do 
município na produção industrial do Estado e do país tenha diminuído, a cidade de São Paulo é 
ainda hoje, um grande e dinâmico centro industrial.  
 
8.4.1.2)  A Área de Influência Metropolitana – AIM – no contexto da RMSP 
 
A estrutura espacial básica rádio-concêntrica vigente na metrópole paulista reproduz-se na AIM, 
com os empregos ocupando as áreas mais centrais do centro expandido. Como resultado a AIM 
concentra 55,3% dos empregos da RMSP, o que indica que a Linha 15 articulará importantes 
polos de trabalho da metrópole.  
 
Dos cerca de 5 milhões de empregos na AIM, aproximadamente 81% encontram-se no próprio 
município de São Paulo, dos quais 44,5% no centro expandido, 10,5% na região sul-sudeste e 
26% na zona leste, áreas articuladas pela Linha objeto deste estudo de impacto ambiental e 
suas conexões multimodais. Os restantes 19% distribuem-se pelos demais municípios mais 
periféricos, conforme dados apresentados na Tabela 8.4.1.2-1. 
 
Em termos setoriais, o centro expandido concentra 47% dos empregos terciários da AIM e 
25,6% dos secundários. Esses empregos representam, respectivamente, 56,8% dos empregos 
no setor secundário na metrópole e 48,3% dos industriais metropolitanos. A zona leste ainda 
concentra alto percentual de empregos, representando 25,8% dos empregos terciários da AIM e 
31,9% dos empregos secundários. 
 
Ao analisar os dados apresentados na Tabela 8.4.1.2-1, observa-se que evolutivamente, os 
empregos do secundário decaíram na década 1997/2007 (período de coletada de dados das 
pesquisas O/D do Metrô) no centro expandido e sul/sudeste, enquanto na zona leste observou-
se pequeno crescimento de 0,39% a.a. Por outro lado, o terciário apresenta taxas positivas 
elevadas em todas as áreas. Itaquaquecetuba destaca-se pelas maiores taxas de crescimento 
de empregos na AIM no período, tanto no secundário como no terciário. 
 

Tabela 8.4.1.2-1 
Evolução dos Empregos Totais e Setoriais na AIM (1997/2007) 

 

Área 
Total Taxa

%a.a.
Secundário Taxa

%a.a.
Terciário Taxa

%a.a.1997 2007 1997 2007 1997 2007 
Centro Expandido SP 1.701.323 2.209.144 2,65 200.623 194.408 -0,31 1.492.960 2.013.112 3,03 
Zona Sul/Sudeste SP  393.574 534.876 3,12 85.428 71.129 -1,82 305.311 462.010 4,23 
Zona Leste SP 1.078.766 1.342.255 2,21 232.613 241.856 0,39 840.577 1.098.063 2,71 
Guarulhos 362.588 492.282 3,11 126.185 133.276 0,55 233.412 357.987 4,37 
Itaquaquecetuba 57.425 108.685 6,59 15.294 26.415 5,62 41.396 82.270 7,11 
Ferraz de Vasconcelos 26.357 38.012 3,73 9.321 9.120 -0,22 16.773 28.259 5,35 
Poá 19.984 29.629 4,02 3.442 8.139 8,99 16.470 21.489 2,70 
Suzano 73.133 98.965 3,07 23.195 37.075 4,80 48.694 60.032 2,12 

                                                           
2 Clélio Campolina Diniz  
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Área 
Total Taxa

%a.a.
Secundário Taxa

%a.a.
Terciário Taxa

%a.a.1997 2007 1997 2007 1997 2007 
Mogi das Cruzes 108.194 162.428 4,15 20.340 34.604 5,46 83.494 125.495 4,16 
Total AIM 3.821.344 5.016.277 2,76 716.441 756.023 0,54 3.079.088 4.248.716 3,27 
Total da RMSP 6.959.395 9.065.736 2,68 1.528.622 1.563.348 0,22 5.378.756 7.479.582 3,35 
Particip. AIM /RMSP 54,91% 55,30% 0,07 46,87% 48,40% 0,32 57,25% 56,80% -0,08 
Fonte:  Pesquisa OD 2007 - Metrô/GPM/PML, 2008 
             Pesquisa OD 1997 – Metrô/GPM/PML, 2008 

 
Examinando-se os empregos por escolaridade, apresentados na Tabela 8.4.1.2-2, verifica-se 
que a AIM concentra aproximadamente 70% dos postos de trabalho com nível superior da 
RMSP e, ao mesmo tempo, 80% dos analfabetos da região. O centro expandido concentra a 
maioria de 63% dos postos de trabalho da AIM que têm o nível médio ou superior de ensino, 
indicando a concentração de um terciário avançado nessa região da cidade de São Paulo. Já na 
zona leste apenas 11% dos postos de trabalho da AIM têm nível médio ou superior. 
 

Tabela 8.4.1.2-2 
Emprego Formal por Escolaridade na AIM – 2006 

 

Áreas 
Empregos por Escolaridade 

Total Analfabeto Fundamental Médio Superior 
Centro Expandido 2.530.787 7.764 674.261 1.131.243 717.519
Zona Sul/Sudeste SP 737.354 2.676 291.613 353.688 89.377
Zona Leste SP 484.479 1.291 146.934 213.728 122.526
Guarulhos 253.964 918 89.540 128.027 35.411
Itaquaquecetuba 30.451 107 12.711 14.292 3.338
Ferraz de Vasconcelos 14.250 85 5.744 6.904 1.517
Poá 40.663 228 14.022 20.821 5.581
Suzano 39.848 135 10.721 23.396 5.594
Mogi das Cruzes 67.306 307 20.086 36.286 10.623
Total AIM 4.199.102 13.511 1.265.632 1.928.385 991.486
Total da RMSP 5.721.804 16.882 1.690.951 2.587.551 1.419.178
% AIM na RMSP 73,39% 80,03% 74,85% 74,53% 69,86%

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, 2006. SEMPLA, 2006 
Obs.: Na contabilidade total dos empregos há uma diferença em alguns municípios e na RMSP por somarem indivíduos ignorados, segundo os dados 
da RAIS, 2006. O total de indivíduos ignorados é de: 68 para Guarulhos; 3 em Itaquaquecetuba; 4 em Mogi das Cruzes; 11 em Poá; 2 em Suzano; 
7.242 na RMSP. 

 
 
8.4.2)  Dinâmica Demográfica 
 
8.4.2.1) Área de Influência Metropolitana 
 
A paisagem urbana da AIM vem passando por dois processos concomitantes: a compactação da 
área edificada pela verticalização nas áreas mais centrais e a expansão territorial da zona 
urbana nas periferias, ou seja, a disseminação do fenômeno das cidades compactas, no qual se 
propõe o adensamento das áreas com infraestrutura já instalada e disponível para atendimento 
de um maior número de habitantes.  
 
Esses processos foram ocorrendo progressivamente do centro e bairros próximos (Santa 
Ifigênia, Santa Cecília, Liberdade, Paraíso, Aclimação) para bairros mais afastados (Penha, 
Mooca, Vila Prudente), com a ocupação dos terrenos baldios, dos “vazios” existentes entre 
loteamentos construídos nas décadas anteriores e mesmo por remembramentos de lotes, 
adensando áreas e estendendo a mancha urbana da capital aos municípios metropolitanos. 
 
Esse padrão radiocêntrico de expansão da cidade resultou em taxas muito altas de crescimento 
das áreas mais periféricas enquanto as áreas centrais assistiram, nas últimas décadas, ao 
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decréscimo ou manutenção de suas populações, indicando um processo de evasão 
populacional e diminuição da densidade demográfica de população residente.  
 
Observa-se, portanto, um movimento de “esvaziamento” populacional absoluto em ritmo 
crescente no tempo e no espaço, se processando a partir dos distritos mais centrais. 
 
Observa-se, em linhas gerais, um certo arrefecimento desse processo de evasão populacional 
dos distritos centrais e uma redução das perdas populacionais de alguns distritos próximos ao 
centro, talvez decorrente das iniciativas do poder público de recuperação dessas áreas, a partir 
da utilização dos instrumentos urbanísticos indicados com a regulamentação da política urbana, 
a partir da aprovação do Estatuto das Cidades (Lei Federal n.10.257/01). Porém, à luz das 
evidências recentes, o padrão radiocêntrico-centrífugo da ocupação do território paulistano, 
delineado nas primeiras décadas do século XX, ainda continua operando.  
 
Cabe aqui destacar que, a utilização destes instrumentos urbanísticos como uma tentativa de 
inversão deste processo de esvaziamento, em alguns locais resulta em um processo de 
valorização destas áreas. De forma que, seguindo o processo histórico da ocupação territorial no 
município, a população de renda mais baixa, que não pode arcar com a valorização fundiária (e 
do aluguel), acabou se deslocando para moradias mais distantes do centro, na periferia, 
ocupando loteamentos populares ou voltando para as favelas e cortiços já existentes nas áreas 
mais centrais do município3.  
 
Essa periferia, além de reter os fluxos migratórios provenientes da cidade de São Paulo – 
acentuando a importância da migração intrametropolitana – passou também a ter maior 
capacidade de retenção de migrantes vindos de outros estados que a própria sede 
metropolitana. A periferia da metrópole de São Paulo tornou-se, portanto, o novo espaço das 
migrações interestaduais, lugar antes reservado à capital do Estado. 
 
Os dados consolidados na Tabela 8.4.2.1-1 elucidam esses movimentos. De acordo com os 
dados apresentados na Tabela 8.4.2.1-1, a AIM concentrava em 2007 cerca de 8,2 milhões de 
habitantes, ou seja, 42% da população metropolitana, tendo apresentado pequeno decréscimo 
de participação quando comparado com 1997, quando era de 44,5%, mas registrando ampliação 
da população a taxas de 1,74% a.a., demonstrando ser uma área ainda com certa dinâmica na 
RMSP. Porém, apresenta comportamentos internos diversos. 
  
Há decréscimos populacionais tanto no centro expandido como na zona sul/sudeste de São 
Paulo e aumentos nas demais áreas mais periféricas. As taxas de crescimento populacional 
tornam-se positivas na medida da maior distância ao centro, desde o extremo leste de São 
Paulo (1,25% a.a.) até os municípios do leste, que apresentam taxas até 12,0% a.a. como em 
Itaquaquecetuba, conforme Tabela 8.4.2.1-1.  
 
Ao analisar os dados apresentados na referida tabela é possível observar que a densidade 
populacional é muito alta na zona leste (12,2 mil hab./km2) e no centro expandido e zona 
sul/sudeste (9,0 mil hab./km2), reduzindo para a metade ou ainda menos, nos municípios do 
leste metropolitano. 

 

                                                           
3 Paulo de Martino Jannuzzi - São Paulo, Século XXI: A Maior Metrópole das Américas. 2004 
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Tabela 8.4.2.1-1 
Evolução da População na AIM 

 

Área 
Total Taxa 

%a.a.

Densidade 
(hab./km2) Taxa 

%a.a. 
1997 2007 1997 2007 

Centro Expandido SP 1.250.749 951.348 -2,70 11.900 9.030 -2,72 
Zona Sul/Sudeste SP 592.812 535.629 -1,01 10.352 9.052 -1,33 
Zona Leste SP 3.467.025 4.113.234 1,72 10.843 12.277 1,25 
Guarulhos 783.358 1.278.919 5,02 2.567 4.003 4,54 
Itaquaquecetuba 116.632 363.798 12,05 1.408 4.392 12,05 
Ferraz de Vasconcelos 95.973 178.496 6,40 3.256 6.013 6,33 
Poá 76.320 107.967 3,53 4.353 6.150 3,52 
Suzano 116.004 283.679 9,35 592 1.380 8,82 
Mogi das Cruzes 273.305 373.127 3,16 377 522 3,30 
Total AIM 6.772.178 8.186.197 1,91 3.685 4.378 1,74
Total da RMSP 15.225.870 19.534.620 2,52 1.910 2.452 2,53 
Participação AIM na 
RMSP 

44,5% 41,9% - - - - 

Fonte: Pesquisa OD 2007 - Metrô/GPM/PML, 2008 

 
 
No mapa “Evolução da Densidade Populacional da AIM” (MSE-BRA-02), apresentado a seguir, 
está espacializada a evolução da Densidade populacional na AIM elaborada para este 
empreendimento. 
 
Ao se analisar o referido mapa destacam-se duas situações: (I) a manutenção da porção 
periférica do mapa, a leste no mapa, que inclui Arujá, Guararema e Suzano, que no período de 
análise não apresentou alteração, ou seja, manteve-se na faixa até 1.000 (hab./km2); (ii) por 
outro lado, duas áreas apresentaram mudanças mais significativas, quais sejam ao norte do 
mapa na área denominada Guarulhos, onde em 1997, parte de sua extensão era classificada na 
faixa de 1.001 até 3.000 (hab./km2), e em 2007 em sua porção oeste houve uma maior 
concentração população, e o aumento da densidade para a faixa de 3.001 até 5.000 (hab./km2).  
 
Outra área, onde se observa a alteração é na área de Itaquaquecetuba, onde em 1997 a maior 
porção territorial estava incluída na faixa até 1.000 (hab./km2) e no período seguinte, em 2007, a 
área apresentou um incremento de população e ficou inserida em duas faixas são elas, a de 
1.001 até 3.000 (hab./km2) e na de 3.001 até 5.000 (hab./km2). 
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INSERIR 
 
“Evolução da Densidade Populacional da AIM” (MSE-BRA-02), 
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8.4.2.2) Área de Influência Indireta - AII 
 
Em 2007 a Área de Influência Indireta - AII abrigava cerca de 2.1 milhões de habitantes, 
conforme dados apresentados na Tabela 8.4.2.1-1, a seguir, distribuídos da seguinte forma: 
 
 na área central moravam 5,1% dessa população, apresentando declínio de 1,20% a.a. 

entre 1997 e 2007; 
 na área pericentral, moravam 21,40% da população e se observou um crescimento 

populacional de 0,38% a.a.; 
 na área intermediária, moravam 36,50% da população e também se observou um 

crescimento de 0,86% a.a.; 
 área a periférica, moravam 37% da população, com crescimento de 0,73% a.a., 

 
 

Tabela 8.4.2.2-1 
Evolução da População e Densidade Demográfica na AII 

 

Distritos 
Total 

Taxa 
Densidade 

1997 2007 1997 2007 
Belém  42.585 36.189 -1,50% 69,38 58,96 
Brás  26.666 22.192 -1,68% 73,00 60,75 
Mooca  63.844 58.777 -0,79% 80,72 74,32 
Subárea Central 133.095 117.158 -1,20% 75,20 66,19 
Água Rasa  86.670 80.981 -0,66% 120,99 113,05 
Tatuapé 77.492 77.216 -0,04% 90,94 90,61 
Vila Maria  258.686 241.268 -0,67% 131,36 122,52 
Vila Prudente  52.743 94.097 7,84% 55,14 98,38 
Subárea Pericentral 475.590 493.562 0,38% 105,82 109,82 
Guarulhos 203.017 174.526 -1,40% 100,52 86,41 
Cangaíba  126.892 149.193 1,76% 91,35 107,40 
Carrão  79.424 73.519 -0,74% 101,56 94,01 
Penha  126.959 120.184 -0,53% 110,46 104,57 
São Lucas  89.899 131.911 4,67% 91,60 134,41 
Vila Formosa  91.410 91.285 -0,01% 123,48 123,31 
Vila Matilde  56.505 99.927 7,68% 63,46 112,23 
Subárea Intermediária 774.106 840.545 0,86% 97,35 105,70 
Aricanduva 91.439 94.287 0,31% 134,35 138,54 
Artur Alvim  155.899 152.849 -0,20% 164,87 161,65 
Cidade Líder  98.651 127.951 2,97% 92,57 120,06 
Ponte Rasa  53.076 49.971 -0,59% 144,87 136,40 
São Mateus  142.231 134.093 -0,57% 145,81 137,46 
Sapopemba  254.922 295.084 1,58% 186,71 216,12 
Subárea Periférica 796.218 854.235 0,73% 147,47 158,22 
Total AII 2.179.009 2.305.500 0,58% 111,09 117,54 

Total RMSP 15.225.870 19.534.620 2,52% 19,11 24,52 
 

24,52 

% AII na RMSP 14,3 11,8 - - - 
Obs. 1: Taxa de Crescimento Anual 
Obs. 2: Densidade Demográfica hab./km2 
Fonte: Pesquisa OD 1997 e 2007 - Metrô/GPM/PML, 2008 

 
 
Entre as localidades que apresentaram maiores perdas populacionais, destacam-se Brás, Belém 
e Guarulhos, com valores acima de 1,50% a.a., conforme registra a Tabela 8.4.2.1-1. Por outro 
lado, aquelas que apresentaram maiores crescimentos foram: Vila Prudente com 7,84% a.a., 
Vila Matilde com 7,68% a.a. e Cidade Líder, com 2,97% a.a. 
 
Estes crescimentos e perdas populacionais refletem também no comportamento das densidades 
demográficas de forma que, observa-se o aumento dos valores absolutos de densidade na 
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medida em que se afasta do centro da cidade: enquanto na área central ela é de 7.036 
hab./km2, ela cresce no sentido da periferia, alcançando, na área periférica 16.177 hab./km2. 
Sapopemba, Artur Alvim e Cangaíba registram as maiores densidades na AII, respectivamente, 
21.612 hab./km2, 18.711 hab./km2 e 17.533 hab./km2. 
 
 
O mapa “Taxa de Crescimento Populacional e Densidade Demográfica na AII” (MSE-BRA-03), 
mostrado a seguir, apresenta o mapeamento da densidade demográfica por zona OD na AII, e a 
taxa de crescimento populacional 1997-2007 nos distritos da AII. 
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INSERIR 
 
“Taxa de Crescimento Populacional e Densidade Demográfica na AII” (MSE-BRA-03), 
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8.4.3)  Condições Sociais 
 
8.4.3.1)  Área de Influência Metropolitana - AIM 
 
 Evolução da Renda 

 
A estrutura espacial básica rádio-concêntrica vigente na metrópole paulista, conforme discutida 
anteriormente, reproduz-se na AIM e como resultado se observa que as camadas superiores 
ocupam as áreas mais centrais, havendo, no entanto, indícios de fragmentação dos espaços das 
elites, que começam a aparecer com maior nitidez a partir de 2000, em enclaves do tipo 
superior, em bairros do vetor leste. 
 
Ainda assim, de acordo com os dados apresentados na Tabela 8.4.3.1-1, a seguir, é possível 
observar que a renda per capita do centro expandido é cerca de 49% mais alta que aquela 
observada na região sul/sudeste de São Paulo e, ainda, 3 vezes maior que a apresentada na 
zona leste e de outros municípios dessa zona, sendo a renda média da AIM cerca de 10% maior 
que a média metropolitana. Destaca-se que o município de Poá é o de menor renda per capita 
na AIM. 
 
A partir dos dados consolidados na Tabela 8.4.3.1-1 observa-se ainda que, com exceção de 
Itaquaquecetuba, as demais áreas e municípios apresentaram decréscimo na renda per capita 
no período analisado (1997/2007), observada também para o conjunto da AIM, que sofreu 
declínio de 2,58% no período em análise. 
 

Tabela 8.4.3.1-1 
Evolução da Renda na AIM 

 

Área 
Renda Média 
per capita (1) 

Taxa 
Renda Média 

Familiar 
Taxa 

1997 2007 %a.a. 1997 2007 %a.a. 
Centro Expandido SP 2.179,96 1.685,69 -2,54  6.883,48  4.453,62  -4,26
Zona Sul/Sudeste SP 1.456,86 1.128,14 -2,52  5.486,27  3.493,44  -4,41
Zona Leste SP 637,93 565,80 -1,19  2.551,16  1.947,93  -2,66
Guarulhos 634,28 558,03 -1,27  2.515,06  1.913,63  -2,70
Itaquaquecetuba 279,28 451,00 4,91  1.392,93  1.687,29  1,94
Ferraz de Vasconcelos 540,95 383,13 -3,39  1.959,81  1.452,16  -2,95
Poá 412,87 376,07 -0,93  1.767,81  1.350,60  -2,66
Suzano 548,92 458,82 -1,78  2.108,91  1.645,30  -2,45
Mogi das Cruzes 821,67 538,84 -4,13  3.144,20  1.838,96  -5,22
AIM 989,79 715,00 -3,20  
RMSP 841,27 647,54 -2,58 3.222,60 2.210,97 -3,70
(1) em R$ Dez 2007 – Ajustado pelo INPC da RMSP 
Fonte: Pesquisa OD 2007 - Metrô/GPM/PML, 2008 

 
 
Os mapas da “Evolução da Renda Média Familiar na AIM” (MSE-BRA-04) e da “Densidade de 
Empregos na AIM” (MSE-BRA-05), conforme apresentados adiante, mostram, respectivamente, 
o mapeamento da renda média familiar por zona OD na AIM, para as situações verificadas em 
1997 e 2007 e a densidade de empregos na AIM. 
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INSERIR 
 
“Evolução da Renda Média Familiar na AIM” (MSE-BRA-04)  
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INSERIR 
 
“Densidade de Empregos na AIM” (MSE-BRA-05), 
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Assim, ao se observar o mapa MSE-BRA-04 para o período de 1997, fica evidenciada a maior 
concentração de renda em duas áreas, quais sejam, no centro expandido e na área sul/sudeste. 
Na área denominada centro expandido, observa-se a variação nas faixas de R($) 2.001 a 3.000, 
de R($) 3.001 a 4.000, de R($) 4.001 a 5.000 e acima de R($) 5.001. O restante da área de 
estudo concentrou-se na faixa até R($) 2.000. 
 
Por outro lado, ao se analisar o mesmo mapa para o período seguinte, 2007, observa-se o 
aumento da renda média no centro expandido e sul/sudeste, principalmente a concentração de 
renda média acima de R($) 5.001, ou seja, mantém-se o processo de crescimento observado no 
período de análise anterior. 
 
Ao se comparar o mapa MSE-BRA-04 com o MSE-BRA-05 é possível identificar que, nas áreas 
de maior concentração de renda encontra-se também a maior densidade de empregos na AIM, 
ou seja, no vetor centro expandido/sul/sudeste, local que a partir da década de 1970 passou a 
concentrar projetos e investimentos em maior escala do poder publico no que concerne a 
infraestrutura e incentivo a ocupação e melhorias. 
 
O principal desdobramento que pode ser observado, a partir desta concentração de renda no 
vetor centro expandido/sul/sudeste, é a queda de renda identificada nas demais áreas o que 
revela um empobrecimento da população. A alta concentração de renda na RMSP é analisada 
no estudo de Sônia Rocha a respeito da pobreza 4 no qual a autora destaca que cerca de 55% 
dos pobres do estado de São Paulo residem na RMSP, o que compreende em torno de 47% da 
população do Estado. Tais resultados indicam uma situação observada a nível nacional, onde 
em regiões mais desenvolvidas do país a pobreza é um fenômeno metropolitano e, como tal, 
deve estar reproduzido na AIM. 
 
Em seu estudo, a referida autora chama a atenção também, para o fato de que o desempenho 
adverso da metrópole paulista na redução da pobreza entre 2003 e 2004 deveu-se a vários 
fatores, com destaque para:  
 

(i) Baixa criação de postos de trabalho – a criação de postos de trabalho na RMSP 
apresentou uma expansão de cerca de 2%, valor este bem aquém da média brasileira; a 
redução do crescimento demográfico contribuiu para que o agravamento da pobreza não 
fosse ainda mais acentuado;  

 
(ii) Evolução desfavorável do rendimento do trabalho – queda de 5,3% do rendimento médio 

dos ocupados em relação a 2003;  
 
(iii) Aumento relativamente forte do custo de vida dos pobres – os valores refletindo a 

estrutura de consumo dos pobres na metrópole e os preços praticados localmente – são 
sempre os mais altos do Brasil, o que é compatível com necessidades e custos mais 
elevados de despesas, tais como habitação, vestuário, transporte e comunicação, na 
metrópole paulista; 

 
(iv) O menor impacto positivo de valores fixados com base em parâmetros nacionais de 

benefícios – tanto os previdenciários e assistenciais, como os associados às 
transferências do programa Bolsa Família – que são menores na metrópole paulista. 

 
Os dados da PNAD 2004 revelaram uma redução da pobreza e da indigência para o país como 
um todo, com exceção da metrópole paulista que tem apresentado uma tendência sustentada de 
agravamento dos indicadores de pobreza enquanto insuficiência de renda. 
 

                                                           
4 Sonia Rocha – Alguns Aspectos relativos à evolução 2003-2004 da pobreza e da indigência no Brasil 
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8.4.3.2)  Área de Influência Indireta - AII 
 
Para a análise das condições sociais na AII são apresentados os dados referentes à renda, 
escolaridade e saúde. 
 
 Renda 

 
Todas as áreas – central, pericentral, intermediária e periférica, e a grande maioria das zonas 
OD que as compõem acusaram alterações na renda média familiar no período entre 1997 e 
2007, conforme registram o Quadro 8.4.3.2-1 e mapa de “Evolução de Renda Média familiar na 
AII” (MSE-BRA-06), ambos apresentados a seguir.  
 

Quadro 8.4.3.2-1 
Evolução da Renda Familiar na AII 

 

Subárea 
Distrito/ 

Município 
Zona OD 

Renda 
Familiar 

Média 1997 

Renda 
Familiar 

Média 2007 

Taxa de 
Crescimento

Central 

Belém 

Belém            3.378,07            2.229,83  -4,07
Belenzinho 

           3.467,63 
           2.925,04  -1,69

Celso Garcia            2.206,69  -4,42
Quarta Parada            3.037,72  -1,31

Brás Bresser            4.257,95            2.130,21  -6,69

Mooca 
Alto da Mooca 4.545,23            3.868,30  -1,60
Mooca            3.469,29            3.037,13  -1,32
Parque da Mooca            5.734,89            4.314,49  -2,81

Pericentral 

Água Rasa 
Água Rasa            3.193,77            2.471,02  -2,53
Regente Feijó 

           3.860,59 
           3.088,26  -2,21

Vila Bertioga            2.089,59  -5,95

Tatuapé 

Chácara do Piqueri 
           3.156,52 

           4.028,63  2,47
Parque São Jorge            3.055,80  -0,32
Gomes Cardim 

           4.090,85 
           3.572,18  -1,35

Tatuapé            3.371,08  -1,92
Vila Maria Parque Novo Mundo            2.988,36            1.963,88  -4,11
Vila Prudente Orfanato            3.943,77            3.388,32  -1,51

Intermediária 

Guarulhos 
Guarulhos            4.361,49            2.972,06  -3,76
Ponte Grande            2.469,02            3.157,21  2,49
Vila Galvão            3.533,97            2.908,28  -1,93

Cangaíba 
Cangaíba            2.292,21            2.040,02  -1,16
Rui Barbosa            2.573,67            1.870,22  -3,14

Carrão 
Vila Califórnia            3.530,08            3.236,89  -0,86
Vila Carrão            3.851,07            2.580,44  -3,92

Penha 
Penha            3.727,06            2.376,21  -4,40
Tiquatira            5.304,01            2.602,83  -6,87
Vila Esperança            3.349,39            2.226,12  -4,00

São Lucas 
Linhas Corrente            1.741,47            2.511,93  3,73
Parque São Lucas            3.259,18            1.751,25  -6,02
Vila Ema            2.746,53            2.315,02  -1,69

Vila Formosa 
Jardim Anália 
Franco 

           5.359,72            3.485,22  -4,21

Vila Formosa            3.617,09            2.448,98  -3,82

Vila Matilde 
Vila Guilhermina            3.610,03            2.729,44  -2,76
Vila Matilde            3.106,04            2.762,28  -1,17

Periférica 

Aricanduva 
Aricanduva            2.334,46            2.368,20  0,14
Sapopemba            2.831,38            2.270,66  -2,18

Artur Alvim Artur Alvim            3.073,45            1.804,83  -5,18

Cidade Líder 
Cidade Lider            2.362,81            2.063,80  -1,34
Parque Savoy            2.529,55            2.118,09  -1,76

Ponte Rasa Ponte Rasa            2.775,58            2.030,83  -3,08



 

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
LINHA 15 – BRANCA / Trecho Vila Prudente ‐ Dutra 

 
CAPÍTULO III 

 

CODIGO: 
RT - 15.00.00.00/1Y1-001 

EMISSÃO:        
10/09/2012 

Folha: 
              454 

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

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

REVISÃO:  
                     B 

 

Subárea 
Distrito/ 

Município 
Zona OD 

Renda 
Familiar 

Média 1997 

Renda 
Familiar 

Média 2007 

Taxa de 
Crescimento

São Mateus 

Cidade IV 
Centenário 

           2.308,81            1.895,37  -1,95

Rio Claro            1.777,82            2.058,49  1,48
São Mateus            2.308,58            1.941,43  -1,72

Sapopemba 

Fazenda da Juta            2.203,92            1.631,67  -2,96
Jardim Colorado            2.119,01            1.805,09  -1,59
Parque Sta 
Madalena 

           2.282,39            1.621,72  -3,36

Teotônio Vilela            1.707,39            1.887,22  1,01
(1) em R$ de Dez 2007 - Deflacionado pelo INPC da RMSP  
Fonte: Pesquisa OD 2007 - Metrô/GPM/PML, 2008 

 
 
Ao se observar a espacialização dos dados consolidados no mapa de “Evolução de Renda 
Média familiar na AII” (MSE-BRA-06), destacam-se os municípios de Guarulhos, Arthur Alvin, 
Sapopemba e São Mateus, como aquelas que não apresentaram alterações entre os períodos 
em análise, as quais, com exceção de Guarulhos permaneceram na faixa mais baixa de renda 
até R$2.000,00 de renda média. 
 
Outras três zonas, Vila Maria, Vila Medeiros e Cangaíba, apresentaram melhoras em pequenos 
trechos, sendo que sua maior extensão territorial permanece na faixa de renda média de R$ 
2.000,00. 
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INSERIR 
 
 “Evolução de Renda Média familiar na AII” (MSE-BRA-06), 
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As pessoas responsáveis pela renda dos domicílios na AII tiveram uma queda na participação 
na RMSP, passando de 19,7% para 15,6%, como registra a Tabela 8.4.3.2-1 para o período de 
referência. Quanto à renda desses responsáveis observa-se no período entre 1991 e 2000, que 
o percentual de sem rendimentos ampliou-se de 5,2% para 9,5%, enquanto aqueles com 
rendimentos até 3 salários mínimos decresceram de 39,2% para 30,3%. Ou seja, a população 
no limite da pobreza diminuiu de 44,4% para 39,8%. Os níveis entre 3 salários mínimos até 10 
salários mínimos permaneceram semelhantes, mas os responsáveis com mais de 10SM tiveram 
um acréscimo, passando de 15% para 17,1%, refletindo os enclaves de alta renda que estão 
surgindo na zona leste. 
 

Tabela 8.4.3.2-1 
Total de responsáveis por domicílio por faixa de renda 

 

Áreas / 
Municípios 

1991 2000 
Respon-
sáveis 

Sem 
rendim. até 3 3 a 5 5 a 10 >10 

Respon
-sáveis 

Sem 
rendim. até 3 3 a 5 5 a 10 >10 

Belém  14.984 581 6.102 2.368 3.059 2.666 11.678 933 2.605 1.826 2.973 3.341

Brás  10.381 512 4.084 1.628 2.334 1.664 8.167 369 2.157 1.531 2.222 1.888

Mooca  21.741 616 6.220 3.021 4.881 6.526 20.629 1.057 3.360 2.813 5.100 8.299

Subárea  
Central 

47.106 1.709 16.406 7.017 10.274 10.856 40.474 2.359 8.122 6.170 10.295 13.528

Guarulhos 139.669 8.492 56.429 28.535 28.079 15.766 192.892 23.417 62.421 37.961 42.252 26.841

Cangaíba  29.803 1.341 12.763 6.240 6.439 2.839 38.393 3.543 12.544 7.925 9.194 5.187

Carrão  24.034 1.027 9.442 4.109 5.307 3.818 22.991 1.450 5.770 3.901 5.820 6.050

Penha  36.896 1.547 14.829 6.691 8.299 5.305 37.451 3.268 10.279 6.526 9.477 7.901

São Lucas  41.211 2.070 16.044 7.935 9.444 5.180 40.861 3.534 11.566 7.859 10.609 7.293

Vila Formosa  26.365 1.359 10.603 4.856 5.581 3.759 27.766 1.469 7.737 5.056 6.837 6.667

Vila Matilde  29.019 815 11.962 5.801 6.578 3.750 29.824 1.847 8.743 5.555 7.907 5.772

Subárea 
Intermediária 

326.997 16.651 132.072 64.167 69.727 40.417 390.178 38.528 119.060 74.783 92.096 65.711

Água Rasa  27.238 1.187 10.128 4.503 6.229 4.824 26.554 1.766 6.648 4.595 6.583 6.962

Tatuapé 24.232 700 6.968 3.279 5.779 7.042 25.791 1.128 4.057 3.123 5.942 11.541

Vila Maria  74.309 3.113 21.157 10.175 14.936 23.956 32.383 2.988 11.036 6.537 7.067 4.755

Vila Prudente  32.124 1.554 12.689 5.631 6.957 5.004 31.187 2.413 8.634 5.807 7.306 7.027

Subárea 
Pericentral 

157.903 6.554 50.942 23.588 33.901 40.826 115.915 8.295 30.375 20.062 26.898 30.285

Aricanduva 24.304 1.555 9.844 4.394 5.133 2.673 26.109 2.423 8.207 4.939 6.581 3.959

Artur Alvim  30.153 1.000 12.495 7.183 7.263 2.100 31.595 3.085 9.656 6.696 8.750 3.408

Cidade Líder  23.297 905 9.950 5.195 5.245 1.787 31.125 3.902 9.464 6.473 7.725 3.561

Ponte Rasa  26.143 1.125 11.192 5.351 5.643 2.728 27.640 829 10.166 5.667 7.113 3.865

São Mateus  36.683 2.648 16.265 7.659 7.397 2.418 41.911 4.481 13.881 8.797 10.461 4.291

Sapopemba  63.186 5.803 26.924 13.064 12.887 3.810 76.110 9.781 28.131 16.637 16.580 4.981

Subárea 
Periférica 

203.766 13.036 86.670 42.846 43.568 15.516 234.490 24.501 79.505 49.209 57.210 24.065

Total AII 735.772 37.950 286.090 137.618 157.470 107.615 781.057 73.683 237.062 150.224 186.499
133.58

9

Total RMSP 3.728.649 193.450 1.457.507 699.218 739.431 588.932 4.994.766 568.619 1.608.909 938.863 1.029.825 848.550 

Participação na 
RMSP 

19,73% 19,62% 19,63% 19,68% 21,30% 18,27% 15,64% 12,96% 14,73% 16,00% 18,11% 15,74%

Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 1991 e 2000 

 
 
 Educação 

 
Embora a participação do ensino infantil e médio da AII na RMSP tenha experimentado um leve 
crescimento, a queda do ensino fundamental foi grande, passando de 54% para 30,2%, com 
declínio na matrícula em 0,57%a.a. entre 2000 e 2006 (Tabela 8.4.3.2-2). Apenas o ensino 
infantil apresentou crescimento nas matrículas na área central, pericentral, intermediária e 
periférica. 
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O ensino fundamental apresentou declínio em todas as áreas, inclusive na periférica, onde a 
população ainda está crescendo. Isto pode refletir tanto o decréscimo de população nas áreas 
mais centrais, como carência de atendimento na área periférica, ou, ainda a regularização da 
matrícula em termos de série e idade, que vem sendo observada na metrópole, e que vem 
diminuindo matrículas nesse nível de ensino. 
 

Tabela 8.4.3.2-2 
Evolução da Matrícula por nível de ensino na AII 

 

Área 
Infantil Fundamental Médio 

2000 2006 Taxa 2000 2006 Taxa 2000 2006 Taxa 
Belém  2.370 2.868 3,23 6.328 6.603 0,71 2.368 1.971 -3,01
Brás  797 1.173 6,65 4.130 4.449 1,25 2.353 1.587 -6,35
Mooca  2.978 3.536 2,90 7.500 6.848 -1,50 4.984 3.648 -5,07
Área Central 6.145 7.577 3,55 17.958 17.900 -0,05 9.705 7.206 -4,84
Água Rasa  3.262 3.555 1,44 11.615 10.466 -1,72 6.928 5.510 -3,74
Tatuapé 4.157 4.833 2,54 14.541 14.468 -0,08 11.153 9.565 -2,53
Vila Maria  5.862 7.071 3,17 17.259 16.604 -0,64 6.246 5.074 -3,40
Vila Prudente  3.972 5.029 4,01 14.662 12.002 -3,28 8.331 5.128 -7,77
Área Pericentral 17.253 20.488 2,91 58.077 53.540 -1,35 32.658 25.277 -4,18
Guarulhos 27.414 58.847 13,58 193.434 208.166 1,23 55.836 53.925 -0,58
Cangaíba  4.204 5.983 6,06 20.676 19.258 -1,18 7.417 5.987 -3,51
Carrão  3.203 3.748 2,65 12.844 10.421 -3,42 3.864 2.562 -6,62
Penha  2.225 5.142 14,98 18.238 15.199 -2,99 11.710 9.205 -3,93
São Lucas  4.295 4.384 0,34 18.714 15.748 -2,84 5.826 3.997 -6,09
Vila Formosa  3.340 3.256 -0,42 10.731 10.354 -0,59 5.386 5.644 0,78
Vila Matilde  3.043 4.672 7,41 17.018 18.692 1,58 7.540 6.811 -1,68
Área 
Intermediária 

47.724 86.032 6,07 291.655 297.838 0,21 97.579 88.131 -1,01

Aricanduva 2.350 2.802 2,98 14.822 13.917 -1,04 4.721 5.303 1,96
Artur Alvim  5.688 6.436 2,08 18.067 15.001 -3,05 6.059 3.433 -9,03
Cidade Líder  4.768 6.712 5,87 17.518 15.984 -1,52 4.744 3.330 -5,73
Ponte Rasa  3.378 4.080 3,20 14.313 12.787 -1,86 3.490 2.577 -4,93
São Mateus  7.154 8.796 3,50 30.720 27.549 -1,80 10.511 8.477 -3,52
Sapopemba  11.126 14.915 5,01 41.855 33.342 -3,72 11.235 7.267 -7,00
Área Periférica 34.464 43.741 4,05 137.295 118.580 -2,41 40.760 30.387 -4,78

Total AII 105.586 
157.83

8 
6,93 504.985 487.858 -0,57 180.702 151.001 -2,95

Total MSP 386.774 
525.47

6 
5,24 936.111

1.613.43
5

9,50 601.271 488.210 -3,41

% AII na RMSP 27,3 30,0 - 54,0 30,2 - 30,0 31,0
      Fonte: Censo Escolar MEC-Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação 

 
 
Como observado para as matrículas, a rede de ensino infantil vem crescendo em todas as áreas 
a taxas altas desde 6,71%a.a. na área central até 10,12%a.a. na intermediária e 7,87%a.a. na 
periférica. 
 
Para o ensino fundamental também está ocorrendo crescimento da rede, embora o declínio da 
matrícula tenha sido acentuado, o que pode refletir que as classes estejam ficando com menor 
carga de alunos ou ainda, atendimento em áreas antes inexistentes. 
 
Para o ensino médio, também com matrículas declinantes, apenas a área central perdeu 
estabelecimentos, as demais apresentando crescimentos modestos que podem significar os 
mesmos fatores que os que estão ocorrendo para o ensino fundamental. 
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Tabela 8.4.3.2-3 
Estabelecimentos Escolares por Nível de Ensino na AII 

 

Área 
Infantil Fundamental Médio 

2000 2006 Taxa 2000 2006 Taxa 2000 2006 Taxa
Belém  29 37 4,14 17 23 5,17 9 6 -6,53 
Brás  4 13 21,71 7 6 -2,54 4 3 -4,68 
Mooca  51 74 6,40 23 32 5,66 10 9 -1,74 
Área Central 84 124 6,71 47 61 4,44 23 18 -4,00
Água Rasa  42 71 9,14 37 40 1,31 11 12 1,46 
Tatuapé 55 89 8,35 44 53 3,15 22 22 0,00 
Vila Maria  56 88 7,82 46 46 0,00 13 14 1,24 
Vila Prudente  43 81 11,13 44 67 7,26 14 16 2,25 
Área Pericentral 196 329 9,02 171 206 3,15 60 64 1,08
Guarulhos 112 425 24,89 243 354 6,47 103 138 5,00 
Cangaíba  22 59 17,87 34 45 4,78 9 11 3,40 
Carrão  38 64 9,08 32 34 1,02 11 10 -1,58 
Penha  57 118 12,89 51 63 3,58 22 24 1,46 
São Lucas  31 41 4,77 45 43 -0,75 9 10 1,77 
Vila Formosa  41 55 5,02 21 36 9,40 10 13 4,47 
Vila Matilde  51 91 10,13 54 67 3,66 16 22 5,45 
Área 
Intermediária 

240 428 10,12 237 288 3,30 77 90 2,63 

Aricanduva 24 33 5,45 26 29 1,84 4 5 3,79 
Artur Alvim  31 52 9,00 27 32 2,87 8 8 0,00 
Cidade Líder  27 48 10,06 34 38 1,87 7 8 2,25 
Ponte Rasa  39 64 8,61 25 34 5,26 6 6 0,00 
São Mateus  54 72 4,91 69 78 2,06 15 21 5,77 
Sapopemba  51 87 9,31 71 77 1,36 13 11 -2,75 
Área Periférica 226 356 7,87 252 288 2,25 53 59 1,80
Total AII 858 1.662 11,65 950 1.197 3,93 316 369 2,62
Total MSP 3.474 5.825 9,00 1.934 4.358 14,50 1.130 1.203 1,05 

                   Fonte: Censo Escolar MEC-Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação 

 
 
 Saúde 

 
As condições de saúde refletidas pela mortalidade infantil na AII mostram que ela vem caindo 
em todas as áreas, sendo, porém, menor na área central (10,9 por mil nascidos vivos), 
aumentando um pouco em direção à área periférica, quando alcança 11,7 por mil nascidos 
vivos, embora sejam números inferiores à média metropolitana em 2007 (12,9). 
 

Tabela 8.4.3.2-4 
Evolução da Mortalidade Infantil na AII 

 

Áreas / Municípios 
Mortalidade 
Infantil 2003

Mortalidad
e Infantil 

2007 
Taxa 

Belém  14,9 13,1 -3,29 
Brás  15,5 14,0 -2,56 
Mooca  6,5 5,7 -3,29 
Área Central 12,3 10,9 -2,98 
Água Rasa  16,1 8,4 -14,87 
Tatuapé 7,8 7,2 -2,21 
Vila Maria  14,3 13,0 -2,21 
Vila Prudente  10,1 8,5 -4,05 
Área Pericentral 13,6 13,1 -0,91 
Guarulhos 15,8 14,0 -3,03 
Cangaíba  19,4 11,8 -11,65 
Carrão  11,6 8,5 -7,65 
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Áreas / Municípios 
Mortalidade 
Infantil 2003

Mortalidad
e Infantil 

2007 
Taxa 

Penha  17,4 16,6 -1,16 
São Lucas  12,9 13,2 0,73 
Vila Formosa  8,0 7,9 -0,35 
Vila Matilde  13,1 12,3 -1,70 
Área Intermediária 14,0 12,0 -3,77 
Aricanduva 13,4 15,3 3,32 
Artur Alvim  16,5 11,8 -8,13 
Cidade Líder  14,6 12,1 -4,56 
Ponte Rasa  12,1 13,1 2,04 
São Mateus  11,2 13,0 3,74 
Sapopemba  14,0 13,6 -0,67 
Área Periférica 13,3 11,7 -3,18 
Média AII ND 12,8 - 
Total RMSP 14,8 12,9 -3,54 

Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretarias Municipais da Saúde. Base Unificada de Nascimentos e Óbitos. 
 
 
O número de leitos hospitalares segue na AII o mesmo movimento de declínio que a RMSP está 
sofrendo, embora com taxas menores (respectivamente -1,7% contra - 2,7%). A área 
responsável por esse declínio é a intermediária, onde São Lucas perdeu 100% dos leitos. Nas 
demais áreas central, pericentral e periférica o número de leitos/1000 habitantes cresceu, 
especialmente nesta última onde alcançou 9,4%a.a.  
 
Este crescimento revela uma carência de leitos na periferia, pois mesmo com esse crescimento, 
a média nessa área – 0,7 leitos por 1000 habitantes – ainda é muito menor que as médias nas 
demais áreas: central (24,8) e pericentral (4,8), ficando próxima da intermediária (0,8). No 
entanto, a média de 2,5 leitos/1000 habitantes é maior que a média de 1,9 leitos/1000 habitantes 
da metrópole. 
 

Tabela 8.4.3.2-5 
Evolução do número de leitos/1000 hab. na AII 

 

Áreas / Municípios 
Leitos por Mil 

Habitantes 2000
Leitos por Mil 

Habitantes 2007
Taxa (%) 

Belém  6,5 19,0 16,5 
Brás  32,4 9,7 -15,8 
Mooca  9,9 8,5 -2,2 
Área Central 22,8 24,4 1,0 
Água Rasa  0,0 0,0 0,0 
Tatuapé 6,3 5,9 -1,1 
Vila Maria  10,5 10,8 0,4 
Vila Prudente  5,2 6,7 3,8 
Área Pericentral 4,5 4,8 0,8 
Guarulhos - 1,5 - 
Cangaíba  0,0 0,0 0,0 
Carrão  1,8 1,5 -2,6 
Penha  1,5 1,5 0,6 
São Lucas  1,1 0,0 -100,0 
Vila Formosa  4,8 0,2 -37,1 
Vila Matilde  1,0 1,1 1,6 
Área Intermediária 1,7 0,8 -10,1 
Aricanduva 0,0 0,0 0,0 
Artur Alvim  0,0 0,0 0,0 
Cidade Líder  0,0 0,0 0,0 
Ponte Rasa  0,0 0,0 0,0 
São Mateus  1,1 2,1 9,5 
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Áreas / Municípios 
Leitos por Mil 

Habitantes 2000
Leitos por Mil 

Habitantes 2007
Taxa (%) 

Sapopemba  0,3 0,7 11,4 
Área Periférica 0,4 0,7 9,4 
AII 2,8 2,5 -1,7 
RMSP 2,3 1,9 -2,7 

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde - Coordenadoria de Epidemiologia e Informação/CEInfo e  Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de 
Saúde/CNES 

 
 
As Unidades Básicas de Saúde (UBS) prestam os cuidados básicos às populações próximas às 
moradias. Tais atendimentos são traduzidos em coeficientes de atendimento, que representam o 
número de atendidos em relação à população do distrito. Na área central da AII, as unidades de 
saúde permaneceram no período e caiu ligeiramente o coeficiente de atendimento, talvez 
porque a maior disponibilidade de serviços de saúde faça que a população se dirija a outros 
centros. 
 
Na área pericentral e intermediária, porém, e especialmente nesta última, diminuiu 
sensivelmente, tanto as unidades de saúde básica, como o coeficiente de atendimento. Não se 
pode afirmar, no entanto, que houve piora na situação de atendimento à saúde, pois podem ter 
sido substituídos ou criados outros tipos de centros de atendimento, tais como as AMAs, mais 
complexos, que estejam retirando demandas dessas unidades. 
 
Na área periférica, no entanto, esses centros básicos sofreram uma sensível ampliação, tanto 
em unidades como em atendimentos, o que faz prever que essas áreas estejam recebendo 
investimentos e estruturas para melhor atendimento à saúde da população. 
 
No conjunto da AII, embora o número de unidades tenha permanecido o mesmo, o coeficiente 
de atendimento decresceu, em decorrência da ampliação da população. 
 

Tabela 8.4.3.2-6 
Evolução das Unidades de Atendimento Básico e Coeficiente de Atendimento 

 

Áreas / Municípios 
2000 2007 Taxa 

Unidades 

Taxa 
Coef. 

Atendim. Unidades Coef. At. Unidades Coef. At. 

Belém  4,0 2,0 3,0 1,5 -4,0 -4,5
Brás  1,0 0,8 1,0 0,7 0,0 -1,2
Mooca  1,0 0,3 2,0 0,6 10,4 10,5
Subárea Central 6,0 1,0 6,0 0,9 0,0 -1,4
Água Rasa  3,0 0,7 3,0 0,7 0,0 -0,1
Tatuapé 3,0 0,8 1,0 0,3 -14,5 -14,6
Vila Maria  6,0 1,1 5,0 0,8 -2,6 -3,4
Vila Prudente  2,0 0,4 3,0 0,6 6,0 5,7
Subárea Pericentral 14,0 0,7 12,0 0,6 -2,2 -3,0
Guarulhos - - - - - -
Cangaíba  3,0 0,4 4,0 0,5 4,2 3,3
Carrão  3,0 0,8 2,0 0,5 -5,6 -5,8
Penha  8,0 1,3 4,0 0,6 -9,4 -9,7
São Lucas  4,0 0,6 5,0 0,7 3,2 2,8
Vila Formosa  5,0 1,1 4,0 0,8 -3,1 -3,4
Vila Matilde  8,0 1,6 4,0 0,8 -9,4 -9,7
Subárea 
Intermediária 

31,0 0,9 23,0 0,7 -4,2 -5,0

Aricanduva 3,0 0,6 3,0 0,6 0,0 -0,5
Artur Alvim  6,0 1,1 6,0 1,0 0,0 -0,7
Cidade Líder  6,0 1,0 6,0 1,0 0,0 -1,0
Ponte Rasa  7,0 1,4 6,0 1,2 -2,2 -2,7
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Áreas / Municípios 
2000 2007 Taxa 

Unidades 

Taxa 
Coef. 

Atendim. Unidades Coef. At. Unidades Coef. At. 

São Mateus  7,0 0,9 8,0 1,0 1,9 0,8
Sapopemba  5,0 0,4 15,0 1,0 17,0 15,9
Subárea Periférica 34,0 0,9 44,0 1,0 3,8 0,8
AII 85,0 0,87 85,0 0,80 - -

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde - Coordenadoria de Epidemiologia e Informação (CEInfo) e Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 
(CNES). 

 
 
 Índice de Vulnerabilidade Juvenil 

 
O Índice de Vulnerabilidade Juvenil foi concebido, em 2002, como proxy dos fenômenos sociais 
associados a maior vulnerabilidade dos jovens, com destaque para três aspectos: deficiências 
educacionais, mortes por homicídio e maternidade na adolescência, dentre os inúmeros e 
complexos fatores atuantes. 
 
Esse índice é utilizado como sinalizador dos espaços territoriais da cidade de São Paulo onde 
esses fenômenos ocorrem com maior intensidade, visando priorizá-los na implementação de 
atividades culturais. 
 
Verifica-se no Quadro 8.4.3.2-2 que o Índice se amplia na medida do afastamento do centro da 
cidade, sendo particularmente alto em Sapopemba, onde estão os grupos de muito alta 
vulnerabilidade. Na área central e pericentral os índices situam-se em grupos de baixa e média 
vulnerabilidade. Na área intermediária estão grupos de média a alta vulnerabilidade, e na área 
periférica de alta a muito alta vulnerabilidade juvenil. 
 

Quadro 8.4.3.2-2 
Índice de Vulnerabilidade Juvenil na AII 

 

Áreas / 
Municípios 

Índice de 
Vulnerabilidade Juvenil

Grupos de 
Risco 

Belém  33 2 
Brás  44 3 
Mooca  24 2 
Área Central - -
Água Rasa  33 2 
Tatuapé 25 2 
Vila Maria  57 4 
Vila Prudente  44 3 
Área Pericentral - -
Cangaíba  55 4 
Carrão  37 2 
Penha  40 3 
São Lucas  46 3 
Vila Formosa  42 3 
Vila Matilde  42 3 
Área Intermediária - -
Aricanduva 51 3 
Artur Alvim  52 3 
Cidade Líder  56 4 
Ponte Rasa  52 3 
São Mateus  62 4 
Sapopemba  67 5 
Área Periférica -- -
Fonte: SEADE – 2000 
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8.4.4)  Mobilidade 
 
8.4.4.1) Área de Influência Metropolitana - AIM 
 
A mobilidade da população pela área de influência metropolitana, na década de 1990 era 
caracterizada pela exclusão em consequência de alguns aspectos, quais sejam: renda, 
escolaridade, estrutura urbana e transportes. 
 
Como resultado desta exclusão, as populações residentes nas zonas periféricas das regiões 
leste, noroeste e sul realizavam cerca de metade do total das viagens diárias realizadas pelas 
pessoas residentes no centro expandido. 
 
Ressalta-se que a baixa mobilidade da população residente nessas áreas é agravada por alguns 
fatores são eles: maiores distâncias percorridas, maiores tempos de viagens, menor frequência 
da oferta, pouca regularidade e baixa flexibilidade de destinos dos transportes coletivos, 
restringindo suas oportunidades de viagens em busca de empregos e serviços. Ou seja, reflexo 
da situação de falta de investimentos na região periférica e incentivos e investimentos no centro 
expandido e vetor norte/sul. 
 
Alguns dos indicadores da mobilidade e condição social na Área de Influência Metropolitana da 
Linha 15 - Branca, são apresentados a seguir, na Tabela 8.4.4.1-1. 
 

Tabela 8.4.4.1-1 
Indicadores de Mobilidade na AIM 

 

Áreas / Municípios População 
Renda Média 

per capita (R$) (1) 
Mobilidade 

1997 2007 1997 2007 1997 2007
Centro Expandido 1.250.749 951.348 2.179,96 1.685,69 4,26 5,45 
Zona Sudeste do MSP 592.812 535.629 1.456,86 1.128,14 2,67 3,20 
Zona Leste do MSP 3.467.025 4.113.234 637,93 565,80 1,66 1,78 
Guarulhos 783.358 1.278.919 634,28 558,03 1,69 1,48 
Itaquaquecetuba 116.632 363.798 279,28 451,00 1,17 1,27 
Ferraz de 
Vasconcelos 

95.973 178.496 540,95 383,13 1,34 1,25 

Poá 76.320 107.967 412,87 376,07 1,76 1,38 
Suzano 116.004 283.679 548,92 458,82 1,97 1,53 
Mogi das Cruzes 273.305 373.127 821,67 538,84 1,91 2,01 
Total AIM 6.772.178 8.186.197 989,79 715,00 2,14 2,21
Total RMSP 15.225.870 19.534.620 841,27 647,54 1,87 1,95 
(1) em R$ Dez 2007 - Deflacionado pelo INPC da RMSP 
Fonte: Pesquisa OD 2007 - Metrô/GPM/PML, 2008 

 
 
Ao se observar os dados apresentados na Tabela 8.4.4.1-1 infere-se que, embora a renda 
média per capita tenha apresentado declínio entre 1997 e 2007 em todas as áreas que 
compõem a AIM, a mobilidade ampliou-se tanto na cidade de São Paulo – centro expandido, 
zona sul/sudeste e zona leste – como em Itaquaquecetuba e em Mogi das Cruzes, situando-se 
em patamares mais elevados que a mobilidade na RMSP como um todo.  
 
Por outro lado, os municípios da zona leste, representados por Guarulhos, Ferraz de 
Vasconcelos, Poá e Suzano, apresentaram uma ampliação de criticidade pois, além de queda 
de renda apresentaram queda na mobilidade, o que evidencia necessidade de um maior número 
de integrações intermunicipais. 
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 Sistema de Transportes 
 
A grande São Paulo tem apresentado problemas de tráfego e de trânsito, provocado em grande 
parte, pela dificuldade de integração de uma malha de transporte metropolitano que atenda 
plenamente sua população, esta, muitas vezes, acaba preferindo o transporte individual em 
detrimento do coletivo, o que provoca como consequência direta um elevado número de 
automóveis utilizados, ampliando assim os prolemas de mobilidade. 
 

− Estrutura Viária  
 
Para atender a necessidade de viagens, seja para trabalho, como para estudo ou lazer, a 
estrutura viária da RMSP apresenta conformação preponderantemente radio-concêntrica, 
resultante da progressiva expansão urbana no entorno do centro histórico, local de origem da 
capital do Estado. 
 
Esta configuração reproduz-se na porção da AIM que se inclui na metrópole, caracterizada pela 
existência dos seguintes eixos principais, conforme mostrados no mapa da “Estrutura Viária da 
AIM” (MSE-BRA-07), apresentado adiante. 
 
(a) Anéis centrais do centro histórico: denominados de Rótula e Contra Rótula, têm como função 
o desvio de tráfego de passagem pelo Centro Histórico. 
 
(b) Corredores radiais com origem nos anéis centrais ou no centro expandido: têm a função de 
ligação do Centro Histórico ou Expandido com os bairros mais periféricos. Incidem na AIM os 
seguintes eixos: (i) av. Guarulhos; (ii) av. Penha de França / Cangaíba; (iii) eixo leste das av. 
Rangel Pestana / Celso Garcia / Amador Bueno da Veiga / São Miguel / Marechal Tito / Estrada 
Santa Isabel; (iv) eixo leste das av. Alcântara Machado / Melo Freire / Conde de Frontin / 
Antonio Estevão de Carvalho / Luis Aires; (v) av. Cons. Carrão / Dezenove de Janeiro / Rio das 
Pedras / Afonso de Sampaio e Souza; (vi) av. Adutora do Rio Claro / Luis Ferreira da Silva / 
Sapopemba; (vii) av. Vila Ema; (viii) av. Sapopemba / Nevada / Rua do Oratório; (ix) av. Ricardo 
Jafet / Prof. Abrão de Morais; (x) av. 9 de Julho / Cidade Jardim / Santo Amaro / João Dias; (xi) 
rua da Consolação / av. Rebouças; (xii) av. Prestes Maia / Tiradentes; (xiii) av. Rio Branco / 
Rudge Ramos; (xiv) av. São João / Francisco Matarazzo; (xv) av. 23 de Maio / Rubem Berta / 
Washington Luis / Interlagos / Robert Kennedy / Guarapiranga / Sen. Teotônio Vilela. 
 
(c) Mini Anel Viário de São Paulo: composto pelas vias marginais dos rios Tietê e Pinheiros e 
pelas avenidas Bandeirantes, Presidente Tancredo Neves, Juntas Provisórias, Prof. Luis Ignácio 
de Anhaia Mello e Salim Farah Maluf, tem a função de interligar rodovias e corredores radiais. 
 
(d) Anel Viário Metropolitano: Além das marginais, este Anel é mais expandido e abarca as 
avenidas, Roque Petroni Junior, Prof. Vicente Rao, Ver. João de Luca, Cupecê, Fabio Eduardo 
Ramos Esquivel, Lions, Prestes Maia, dos Estados, Pres. Costa e Silva, Adélia Chohfi, Ragueb 
Chohfi, e Aricanduva, tendo também a função de interligar rodovias e corredores radiais, 
servindo ainda aos transportes coletivos metropolitanos. 
 
(e) Rodovias com funções metropolitanas: Incidem na AIM as seguintes rodovias: (i) Pres. Dutra; 
(ii) Airton Senna; (iii) Imigrantes; (iv) Helio Schmidt; (v) Fernão Dias. 
 
(f) Trechos de corredores com funções de ligações de corredores radiais ou ligações periféricas, 
tendo configurações concêntricas: Na AIM incidem: (i) Avenida João XXIII / Itaquera / Águia de 
Haia; (ii) Avenida Jacu Pêssego / Nova Trabalhadores: (iii) Rodovia São Paulo Mogi; (iv) Estrada 
Iguatemi /av. Dom João Néri; (v) avenida Nossa Senhora da Lapa / Pio XI / São Gualter; (vi) av. 
Roque Petroni Jr / Vicente Rao / Cupecê; (vii) e pequenos segmentos constituídos por avenidas 
mais centrais tais como Paulista, Brigadeiro Faria Lima, Brasil, Sumaré e Pacaembu. 
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Cabe aqui destacar que este sistema viário é responsável pela absorção de fluxos das 
diferentes esferas, quais sejam, os fluxos locais, os metropolitanos, interestaduais e 
intermunicipais, assim como transportes individuais, coletivos e de cargas, razão pela qual têm 
níveis de serviços não satisfatórios, reflexo do grande volume de tráfego e de caminhões, na 
maior parte desses eixos. Este volume de deslocamentos é decorrência tanto da conurbação 
territorial observada na área, assim como, do acumulo de atividades que necessitam de 
frequentes deslocamentos. Como resultado deste processo, qualquer imprevisto que ocorra 
nesses eixos, por exemplo, colisões, quebras de veículos, acidentes, quebra de semáforos 
apresentam como consequência direta os grandes congestionamentos, comprometendo os 
tempos de viagens, a fluidez e a segurança do tráfego. 
 
Assim, conclui-se que esses eixos apresentam esgotamento crescente da capacidade à medida 
que se aproximam do centro expandido, e alto volume nas áreas mais periféricas. 
 
Diversos problemas podem ser observados nessa estrutura viária, entre os quais, o que 
predomina é a ausência de ligações concêntricas e perimetrais nas regiões periféricas e entre 
municípios, especialmente entre as regiões sul e leste da metrópole, que evitem o afluxo de 
veículos às porções mais centrais. 
 
De forma que, um novo eixo concêntrico de transporte de massa como a Linha 15 vem contribuir 
positivamente para a redução de parte deste problema, com a atração de viagens de transportes 
que antes se dirigiam ao centro pelos principais corredores radiais. 
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INSERIR 
 
“Estrutura Viária da AIM” (MSE-BRA-07) 
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Essa estrutura, com algum nível de deficiência, ocasiona problemas tais como:  
 

(i) Congestionamentos, que acarretam custos sociais, econômicos e ambientais, com maior 
consumo de combustíveis, baixas velocidades e acúmulo de horas despendidas pelas 
pessoas; Maior tempo gasto com os deslocamentos;  

(ii) Aumento dos custos de transportes, pelo maior consumo de combustíveis, tempos de 
viagens, maiores tarifas e necessidade de frotas maiores;  

(iii) Redução da segurança de tráfego, com maior número de acidentes, conflitos entre os 
diferentes tipos de veículos e movimentação de pedestres;  

(iv) Aumento da poluição, pelo aumento dos congestionamentos, com velocidades menores, 
paradas e maior consumo de combustíveis. 

 
Cabe aqui destacar que, a esse sistema viário que atende ao sistema de transportes por ônibus, 
agrega-se o transporte sobre trilhos representado, ao norte da zona leste, pela Linha 3 - 
Vermelha do Metrô e pelas Linhas 11 e 12 da CPTM, que atendem os municípios mais 
periféricos, até Mogi das Cruzes. Porém, toda a porção ao sul da região não conta com esse tipo 
de transporte, tendo que realizar percursos para o norte da região para alcançá-los, e portanto, 
com tempos de viagens mais longas. 
 

− Transportes Coletivos 
 
Conforme observado nas análises apresentadas anteriormente, ocorre a concentração de renda, 
empregos e investimentos principalmente, no vetor centro expandido, sul/sudeste, de forma que 
nesta região concentram-se também os maiores investimentos em transporte público. Ao 
contrário a zona leste do município de São Paulo apresenta entre suas características, uma 
baixa oferta de empregos, quando comparado ao contingente de população residente nesta 
região, gerando necessidade de transporte em direção ao Centro Metropolitano, em especial em 
sua porção centro-sul-sudoeste. Por outro lado, os deslocamentos na Zona Leste são 
preponderantemente por meio de transporte coletivo, fato comprovado pelo poder de atração da 
Linha 3 – Vermelha do Metrô.  
 
Pelo exposto, infere-se que, a Linha 15 - Branca ao ser implantada irá cumprir importante papel 
de articulador do transporte coletivo, ao interceptar praticamente todos os principais eixos de 
deslocamento por este modo da Zona Leste. 
 
A partir da porção sudeste do município, a Linha 15 inicia o conjunto de conexões com eixos de 
transporte coletivo, desde a Linha 10 - Turquesa da CPTM ao sul, que articula grande parte da 
região do ABC. 
 
Ao longo do traçado cruza com parte dos eixos de transportes coletivos, onde passam cerca de 
524 linhas de ônibus municipais e intermunicipais, com frota de 5.903 veículos e 2.722 viagens 
na hora pico da manhã (HPM), conforme dados apresentados na Tabela 8.4.4.1-2, a seguir. 
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Tabela 8.4.4.1-2 
No de Linhas de Ônibus nos Principais Eixos da Zona Leste interceptados pela Linha 15 

 
Principais Eixos de Transporte 

Seccionados pela Linha 15 
Subsistema 

Número de 
Linhas 

Frota 
Viagens 

HPM 

Av. Ibiratama e Zelina 
Municipal 16 191 92 

Intermunicipal 2 22 10 

Av. Prof. Ignácio Anhaia Mello 
Municipal 15 248 103 

Intermunicipal 4 6 4 

Av. Vila Ema e rua do Orfanato 
Municipal 19 288 123 

Intermunicipal 1 10 5 

Av. Sapopemba 
Municipal 19 267 124 

Intermunicipal 1 10 5 

Av. Eduardo Cotching/Regente 
Feijó/Abel Ferreira 

Municipal 19 329 157 

Av. Cons. Carrão 
Municipal 23 333 137 

Intermunicipal 3 20 9 

Av. Aricanduva Municipal 24 386 150 

Rua Tuiutí 
Municipal 18 226 108 

Intermunicipal 1 10 5 

Radial Leste e Estação Tatuapé da 
Linha 3 Metrô 

Municipal 68 794 352 

Intermunicipal 6 37 18 

Radial Leste e Estação Penha da 
Linha 3 Metrô 

Municipal 47 494 229 

Intermunicipal 13 76 38 

Av. Celso Garcia 
Municipal 61 765 290 

Intermunicipal 15 102 48 

Av. Amador Bueno da Veiga Municipal 54 292 233 

 Intermunicipal 6 72 24 

Av. Cangaíba/Gov. Carvalho Pinto Municipal 23 234 133 

Av. Assis Ribeiro 
Municipal 8 92 53 

Intermunicipal 1 2 1 

Av. Penha de França Municipal 27 379 171 



 

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
LINHA 15 – BRANCA / Trecho Vila Prudente ‐ Dutra 

 
CAPÍTULO III 

 

CODIGO: 
RT - 15.00.00.00/1Y1-001 

EMISSÃO:        
10/09/2012 

Folha: 
              468 

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

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

REVISÃO:  
                     B 

 

Principais Eixos de Transporte 
Seccionados pela Linha 15 

Subsistema 
Número de 

Linhas 
Frota 

Viagens 
HPM 

Intermunicipal 30 218 100 

Total - 524 5.903 2.722 

Fonte: Projeto Funcional da Linha 15 com base nos Dados dos ônibus municipais: SPTrans (Abril/08). Dados dos ônibus intermunicipais: EMTU 
(Setembro/07). 

 
 
Considerando que as viagens de ônibus, desde as origens das linhas, têm uma área de 
influência direta constituída por uma faixa de 300m de cada lado do eixo do itinerário, a Linha 15 
- Branca, ao seccionar essas linhas, terá uma área de influência metropolitana, conforme 
ilustrado no mapa “Áreas de Influência das Linhas de Ônibus Interceptadas pela Linha 15” 
(MSE-BRA-08), apresentado a seguir.  
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INSERIR 
 
 
“Áreas de Influência das Linhas de Ônibus Interceptadas pela Linha 15” (MSE-BRA-08) 
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− Viagens 
 
Os problemas no sistema viário e falta de transportes de massa no setor sul da zona leste são 
acusados pelos tempos de viagens na AIM registrados na Tabela 8.4.4.1-3. Verifica-se que, para 
qualquer tipo de viagem, sejam motorizadas, coletivas ou individuais, os tempos se ampliaram 
entre 1997 e 2007, com destaque para as viagens motorizadas que tiveram ampliação de 37%. 
 
As viagens coletivas tiveram pequeno aumento na participação no total de viagens, de 35,0% 
para 37,8% na AIM, ficando pouco acima da média metropolitana. Essa ampliação contou com 
tempos cerca de 8% maiores de tempos de viagens que as ocorridas em 1997. 
 
Para o menor aumento nos tempos de viagens coletivas frente às motorizadas e individuais 
(17% a mais), devem ter concorrido às intervenções realizadas nos sistemas de transportes 
metroferroviários e de corredores de ônibus que servem à metrópole. 

 
Tabela 8.4.4.1-3 

 Viagens e Tempos de Viagens na AIM 
 

Áreas / Municípios 
% de Viagens 

Coletivas 
Tempo Médio de Viagens (min) 

Motorizadas Coletivas Automóvel
1997 2007 1997 2007 1997 2007 1997 2007

Centro Expandido SP 42,5% 45,4% 45 59 71 81 33 38 
Zona Sul/Sudeste SP 37,0% 40,2% 37 54 61 74 27 33 
Zona Leste SP 32,9% 34,3% 33 47 61 64 27 30 
Itaquaquecetuba 24,9% 21,2% 39 52 78 71 43 33 
Guarulhos 29,2% 38,4% 33 49 57 55 27 42 
Poá 17,1% 24,0% 32 51 74 74 35 28 
Ferraz de Vasconcelos 33,1% 32,4% 71 42 108 55 23 29 
Suzano 20,4% 33,2% 29 43 62 53 30 32 
Mogi das Cruzes 26,7% 28,6% 30 43 54 59 26 27 
Total AIM 35,0% 37,8% 38 52 65 70 29 34
Total RMSP 36,5% 36,5% 75 49 61 67 27 31 
Fonte: Pesquisa OD 2007 - Metrô/GPM/PML, 2008 

 
 
8.4.4.2) Área de Influência Indireta - AII 
 
 Estrutura Viária e de Transportes 

 
Entre as vias radiais que organizam a ocupação na zona Leste de São Paulo, há mais de 20 
anos, somente a Radial Leste e a Marginal do rio Tietê têm características geométricas que 
garantem um volume de tráfego adequado para atendimento da demanda. Ambas concentram 
grande número de galpões industriais ou comerciais de grande escala e podem ser 
considerados como corredores de caráter comercial e de serviços. 
 
Outras vias, no entanto, vêm cumprindo este papel mais recentemente. Destacam-se as 
avenidas Aricanduva e Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello, as quais vêm apresentando uma 
crescente especialização de caráter comercial e de serviços. Entretanto, a construção de ambas 
é recente e, embora concentrem grande número de atividades e de pessoas em circulação, 
podem ser considerados como eixos estruturadores em consolidação. 
 
Além das vias de caráter radial, cabe destacar que, a Zona Leste recebe nas proximidades do 
traçado proposto para a Linha 15 - Branca um trecho do anel viário municipal, composto pelas 
vias Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello, Salim Farah Maluf e Marginal do Tietê. 
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Antigas estradas rurais, como as avenidas Sapopemba, Celso Garcia, Conselheiro Carrão e as 
ruas Regente Feijó / Dr. Eduardo Cotching, são vias que ainda concentram grande atividade 
comercial e de serviços de menor escala, além de grande volume de ônibus. Estas atividades 
normalmente estão ligadas à venda a varejo ou serviços de profissionais liberais. 
 
Este arranjo configura uma estrutura bastante clara: vias de caráter radial, especialmente o 
binômio av. Celso Garcia / av. Radial Leste e a av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello, operando 
como eixos de penetração da Zona Leste, apoiados pela Marginal do Tietê. Os dois primeiros 
fazem o papel de estruturadores principais de toda a Zona Leste de São Paulo. O eixo Radial 
Leste apresenta ainda algumas derivações importantes como a Rua dos Trilhos / av. Paes de 
Barros e, mais à frente, a av. Aricanduva. 
 
Complementarmente, eixos de menor relevância, sejam eles antigas estradas rurais ou novas 
avenidas de fundo de vale, fazem o papel de alimentadores dos eixos principais. Não por acaso, 
os eixos radiais organizam as atividades de comércio e serviços em escalas compatíveis com as 
vias. Este caráter não é tão acentuado nas vias perimetrais, como pode ser comprovado pela 
relativa ausência destas mesmas atividades na av. Salim Farah Maluf.  
 
Os equipamentos de grande porte, geralmente Polos Geradores de Tráfego, estão quase 
sempre associados aos eixos de maior capacidade. Neste sentido, observam-se como as 
universidades desta região se implantaram próximas às vias como as avenidas Radial Leste e 
Vereador Abel Ferreira, além da Linha 3 Vermelha, assim como os Shoppings Centers, que se 
implantaram em localizações semelhantes. 
 
A estrutura viária da AII, conforme visualizada no mapa “Estrutura Viária na AII” (MSE-BRA-09), 
mostrado adiante, é fortemente caracterizada por quatro eixos estruturais de interesse 
metropolitano, classificados, pelo Plano Diretor Estratégico do MSP, como de nível 1: 
 
 Eixos viários estruturais e radiais leste-oeste de grande e média capacidade, de maior ou 
menor extensão conforme a continuidade entre eles, desde o norte da zona leste, até o sul, 
destacando-se: 
 

− Avenida Cangaíba; 
− Avenida Gov. Carvalho Pinto / av. São Miguel / av. Marechal Tito; 
− Avenida Celso Garcia / av. Amador Bueno da Veiga / Estrada Mogi das Cruzes; 
− Avenida Alcântara Machado / Melo Freire / Conde de Frontin / Luis Melo /Antonio 

Estevão de Carvalho / Dr. Luis Ayres; 
− Avenida Aricanduva; 
− Avenida Conselheiro Carrão / Rio das Pedras / Mateus Bei; 
− Avenida Sapopemba; 
− Avenida Luis Ignácio de Anhaia Mello. 

 
Ao longo desses eixos foram se implantando comércio e serviços importantes, a maioria deles 
constituindo-se em centralidades lineares e polares da cidade.  
 
 Eixos metroferroviários de grande capacidade: Linha 3 - Vermelha (leste-oeste) do Metrô e 
Linhas 11 e 12 da CPTM, paralelas a eixos viários, que dão acesso da zona leste ao centro da 
cidade; 
 
 Eixo concêntrico do Mini Anel Viário que, na AII, ocupa as avenidas Luis Inácio de Anhaia 
Mello e Salim Farah Maluf, até a Marginal do Tietê; 
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 Eixo concêntrico do Anel Viário Metropolitano que segue as diretrizes das av. Adélia Chohfi 
(vindo do ABCD), continuando pela av. Ragueb Chohfi, onde deflete à esquerda pela av. 
Aricanduva, por onde alcança a Marginal Tietê e também se articula com a av. Radial Leste. 
  
Outros eixos viários, classificados como arteriais de nível 1 e 2 são importantes centros de 
comércio e serviços e, embora com capacidade mais reduzida, abrigam importantes linhas de 
transportes coletivos; eles têm início ou término nos eixos principais anteriores: 
 
 Rua do Orfanato e continuidade na av. Vila Ema, com início na av. do Estado e término na 
av. Sapopemba; 
 
 Rua do Oratório, que se inicia na av. Anhaia Mello e termina na av. Sapopemba, por meio da 
Estrada Casa Grande. Esta rua deflete para o sul e é importante acesso a Santo André; 

 
 Avenida Abel Ferreira, que se inicia na av. Salim Farah Maluf e, pela av. Renata, alcança a 
av. Rio das Pedras; 
 
 Avenida Itaquera e sua continuidade na av. Líder, que se inicia na av. Aricanduva e tem 
término na continuidade da av. Afonso de Sampaio e Souza. 

 
Todos esses eixos conduzem a maior parcela de demandas de transportes coletivos da região 
leste, rumo aos eixos leste-oeste no norte da região, tanto o viário das avenidas Alcântara 
Machado e Celso Garcia, como o Metrô e CPTM, determinando o congestionamento dessas 
linhas e vias. 
 
As muitas linhas de ônibus que transitam nesses eixos principais determinam um carregamento 
de transporte expressivo nas principais avenidas e ruas, como registra o mapa do 
“Carregamento de Transporte Coletivo na AII” (MSE-BRA-10). 
 
Tratam-se assim de viários “alimentadores” dos sistemas de alta e média capacidade que 
passam no norte, sentido leste-oeste, rumo ao centro, embora também conduzam demandas 
para os centros sub-regionais de comércio e serviços. 
 
Isto porque, essa estrutura alimentadora do eixo norte conformou ao longo do tempo vários 
centros sub-regionais – Penha, Mooca, Vila Prudente, Água Rasa, Anália Franco, Belém, 
Tatuapé, Vila Matilde, Artur Alvin, Cidade Líder, São Lucas, Sapopemba, São Mateus, criando 
empregos que retêm parcelas das populações moradoras na zona leste. 
 
Ao seccionar vários desses eixos radiais da zona leste, a Linha 15 Branca captará parcelas das 
demandas que se dirigem ao centro expandido da metrópole, e mesmo ao sudoeste da RMSP 
em busca de empregos, que hoje têm que se dirigir ao centro histórico para depois seguirem aos 
seus destinos. 



 

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
LINHA 15 – BRANCA / Trecho Vila Prudente ‐ Dutra 

 
CAPÍTULO III 

 

CODIGO: 
RT - 15.00.00.00/1Y1-001 

EMISSÃO:        
10/09/2012 

Folha: 
              473 

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

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

REVISÃO:  
                     B 

 

INSERIR 
 
“Estrutura Viária na AII” (MSE-BRA-09) 
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INSERIR 
 
“Carregamento de Transporte Coletivo na AII” (MSE-BRA-10) 
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 Demandas e Ofertas de Transporte Coletivo 
 

− Mobilidade da População 
 
Verifica-se na Tabela 8.4.4.2-1 que a mobilidade na AII apresentou discreto declínio entre 1997 
e 2007, ao contrário do comportamento da metrópole onde esse indicador teve pequeno 
aumento.  
 
O declínio foi determinado pela piora da situação de mobilidade nas áreas intermediária e 
periférica, onde justamente a situação social da população mais exige transportes, enquanto nas 
áreas centrais e pericentrais a mobilidade teve aumento. 
 

Tabela 8.4.4.2-1 
Evolução do Indicador de Mobilidade na AII 

 

Áreas / 
 Municípios 

População 
1997 

População 
2007 

Renda 
Média 

per capita 
1997 

Renda 
Média 

per capita 
2007 

Mobilidade 
1997 

Mobilidade 
2007 

Belém  48.899 32.706 1.039,32 912,55 3,22 -
Brás  16.534 7.182 1.263,12 774,43 6,04 -
Mooca  71.730 58.777 1.277,21 1.294,83 3,83 -
Subárea Central 137.163 98.665 1.190,70 1.130,23 4,08 4,54
Água Rasa  87.307 80.981 999,92 800,84 2,38 -
Tatuapé 81.748 77.216 1.118,82 1.144,64 3,33 -
Vila Maria  38.135 42.069 749,91 580,65 2,22 -
Vila Prudente  35.782 29.270 1.176,85 1.118,95 1,87 -
Subárea Pericentral 242.972 229.536 1.026,76 916,70 2,39 2,84
Cangaíba  109.951 139.112 662,82 569,36 1,4 
Carrão  86.672 73.519 1.011,36 872,99 1,95 
Penha  131.972 120.184 1.213,90 764,84 2,27 
São Lucas  151.839 131.911 663,50 648,84 1,59 
Vila Formosa  88.041 91.285 961,99 837,89 1,86 
Vila Matilde  108.828 99.927 836,71 841,22 2,0 
Subárea 
Intermediária 

910.298 830.464 881,77 733,98 1,82 1,78

Guarulhos 232.995 174.526 993,71 902,74 1,69 
Aricanduva 96.346 94.287 616,72 662,92 1,75 
Artur Alvim  79.996 71.857 772,03 525,85 1,60 
Cidade Líder  71.427 93.829 600,88 599,43 1,60 
Ponte Rasa  54.639 49.971 572,94 685,61 1,36 
São Mateus  128.893 134.093 468,88 558,57 1,6 
Sapopemba  257.330 295.084 466,67 490,75 1,22 
Subárea Periférica 688.631 739.121 545,91 555,40 1,85 1,53
Total AII 1.979.064 1.897.786 817,29 722,65 1,85 1,83
Total RMSP 15.225.870 19.534.620 841,27 647,54 1,87 1,95

              Fonte: Pesquisa OD 2007 - Metrô/GPM/PML, 2008 

 
 
Por sua vez, analisando-se o comportamento do número de automóveis e a taxa de motorização 
na AII, verifica-se na Tabela 8.4.4.2-2 que na área central e pericentral ocorreu um declínio na 
frota de veículos, em função da diminuição da população desses distritos, uma vez que eles 
apresentam populações de renda mais alta e, portanto com maior probabilidade de ter veículo 
próprio. Nas demais áreas intermediária e periférica o aumento dos automóveis ocorreu, mas 
em bases muito pequenas, assim como a taxa de motorização. 
 
O declínio na área central e pericentral, associado às rendas mais baixas das áreas 
intermediária e periférica, contribuiu para a redução do número de automóveis na AII como um 
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todo, que passou de uma participação na frota da RMSP de 16,7% para 13,3%. Isto representou 
taxas negativas de 0,74% a.a. na frota e 0,23% a.a. na taxa de motorização. Este aspecto 
demonstra a importância dos transportes coletivos no atendimento à população da AII. 
 

Tabela 8.4.4.2-2 
Evolução da Taxa de Motorização 

 

Áreas/ Distritos 
1997 2007 

Taxa de 
Crescimento Anual 

Automóveis 
Taxa de 

motorização 
Automóveis

Taxa de 
motorização

Automóveis 
Taxa de 

motorização 
Belém  9.102 9 7.863 8 -1,36% 1,30
Brás  4.107 4 4.245 4 0,33% 2,70
Mooca  20.170 20 17.084 17 -1,53% 0,33
Subárea Central 33.379 33 29.192 10 -1,25% 1,10
Água Rasa  23.553 24 18.422 18 -2,18% -1,69
Tatuapé 26.214 26 21.835 22 -1,67% -1,25
Vila Maria  49.742 50 38.459 38 -2,27% 1,52
Vila Prudente  24.522 25 25.186 25 0,27% 2,07
Subárea 
Pericentral 

124.031 124 103.901 26 -1,62% -0,73

Guarulhos 90.903 91 45.679 46 -4,98% -3,08
Cangaíba  18.257 18 24.072 24 3,19% 0,11
Carrão  21.292 21 17.253 17 -1,90% -0,46
Penha  30.589 31 24.744 25 -1,91% -1,18
São Lucas  29.446 29 30.643 31 0,41% 1,82
Vila Formosa  21.690 22 24.607 25 1,34% 0,90
Vila Matilde  23.316 23 26.732 27 1,47% 2,24
Subárea 
Intermediária 

235.493 235 193.730 28 -1,77% -0,76

Aricanduva 16.161 16 18.617 19 1,52% 1,64
Artur Alvim  23.841 24 26.609 27 1,16% -0,73
Cidade Líder  14.870 15 21.357 21 4,36% 1,33
Ponte Rasa  9.348 9 9.120 9 -0,24% 0,65
São Mateus  23.003 23 24.250 24 0,54% 0,13
Sapopemba  38.024 38 53.136 53 3,97% 2,00
Subárea Periférica 125.248 153.089 153 2,22% 1,14
Total AII 518.151 518 479.913 480 -0,74% -0,23
Total RMSP 3.092.247 3.600.682 1,64% -0,96
% AII na RMSP 16,75 - 13,3 - - -
Fonte: Pesquisa OD 2007 - Metrô/GPM/PML, 2008 

 
 

− Oferta de Transporte Público 
 
Para analisar os dados referentes à oferta de transporte público são apresentados dados do 
sistema metroferroviário e do sistema de ônibus municipal e intermunicipal. 
 
O sistema metro-ferroviário apresenta para a seguinte oferta atual: 
 
 Linha 3 - Vermelha: com 22,0 km de extensão e 18 estações, esta linha conta com 42 

trens (pico da manhã), com 101 segundos de intervalo no pico da manhã e um tempo de 
volta de 71 minutos. Esta oferta garante 43 mil lugares na hora pico por sentido, 
considerando uma ocupação de 4 passageiros em pé por m2. No entanto, dados de 2009 
apontam para um carregamento no trecho crítico da ordem de 68 mil passageiros / hora / 
sentido, lotação quase 60% superior e equivalente à média de 6,3 passageiros em pé por 
m2; 
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 Linha 2 - Verde:  com 14,7 km já construídos e com 14 estações, esta Linha conta com 
20 trens (pico da manhã), com 132 segundos de intervalo no pico da manhã. Esta oferta 
garante um carregamento de 38 mil passageiros / hora / sentido;  

 
 Linha 11 - Coral: da CPTM, formada por dois trechos distintos: (i) Luz – Guaianazes 

(Expresso Leste), com 24,0 km de extensão e sete estações, desenvolve velocidade 
comercial de 45 km/h e possui um intervalo de seis minutos na hora pico da manhã; (ii) 
Guaianazes – Estudantes, com 26,8 km de extensão e nove estações, também 
desenvolve 45 km/h de velocidade comercial e possui um intervalo de nove minutos na 
hora pico da manhã; 

 
 Linha 12 - Safira: (Brás – Calmon Viana) da CPTM, com 38,8km de extensão e 13 

estações, desenvolve 39 km/h de velocidade comercial e possui um intervalo de oito 
minutos na hora pico da manhã. 

 
A oferta das atuais linhas do sistema metroferroviário será substancialmente ampliada com o 
Programa Expansão SP, em implantação, mediante a modernização do sistema de sinalização, 
que possibilitará a operação com intervalos menores entre trens; a ampliação da frota, que 
permitirá a efetiva operação com intervalos menores entre trens, aumentando a oferta de trens e 
de lugares nos horários de pico. 
 
Em relação ao sistema de ônibus, primeiramente são apresentados os dados do sistema 
municipal de São Paulo, onde se verifica que o mesmo é organizado em oito áreas, destas três 
são responsáveis pelo atendimento da Zona Leste do município, são elas: áreas 3, 4 e parte da 
área 5. 
 
Considerando os dados referentes a essas três áreas, a rede de ônibus municipal inclui 497 
linhas, 3.135 viagens na hora pico manhã e 5.732 veículos em operação, representando 
aproximadamente 39% da rede municipal como um todo. 
 
O serviço de ônibus municipal que intercepta a diretriz da Linha 15 Branca totaliza 236 linhas, 
1.310 viagens na hora pico manhã e 3.014 veículos, representando 19% das linhas do sistema 
municipal, 16% das viagens na hora pico manhã e 20% da frota operante no município de São 
Paulo. 
 
Em relação ao sistema de ônibus intermunicipal que intercepta a diretriz da Linha 15 Branca 
chega-se a um total de 44 linhas, 134 viagens na hora pico manhã e 291 veículos, 
principalmente na ligação do município de Guarulhos com a região da Penha. 
 

− Demanda atual 
 
O total de viagens realizadas na AII cresceu 35,7% entre 1997 e 2007, como registra a Tabela 
8.4.4.2-3, um pouco abaixo da média metropolitana de 36,5%. Mas os tempos de viagem 
aumentaram de forma expressiva, decorrente dos problemas de congestionamento na cidade: o 
tempo médio das viagens motorizadas aumentou 67,8%, das coletivas 25,5% e das individuais 
41%. 
 
O menor aumento nas viagens coletivas deve ser derivado da melhoria na rede metro-ferroviária 
na região, assim como da implantação de corredores de ônibus, medidas que não conseguiram, 
mesmo assim, reduzir esse tempo de deslocamento. 
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Tabela 8.4.4.2-3 
Viagens e Tempo de Viagens por Tipo na AII 

 

Áreas / Municípios 

% de 
Viagens 

Coletivas 
1997 

% de 
Viagens 

Coletivas 
2007 

Tempo Médio de Viagens (min)
Motorizadas Coletivas Automóvel

1997 2007 1997 2007 1997 2007 

Belém  44,3% 51,0% 21 56 32 70 15 42
Brás  52,2% 46,5% 55 54 79 63 36 45
Mooca  35,4% 41,9% 39 51 67 72 29 29
Subárea Central 40,9% 45,2% 32 54 51 70 38 23
Água Rasa  24,2% 28,0% 21 43 42 60 16 25
Tatuapé 40,7% 43,6% 19 48 31 66 13 30
Vila Maria  32,6% 19,9% 37 55 74 75 27 35
Vila Prudente  22,5% 26,6% 28 48 56 68 26 28
Subárea Pericentral 32,2% 33,5% 23 47 42 65 29 17
Guarulhos 31,3% 43,5% 22 45 37 58 17 32
Cangaíba  31,6% 37,2% 29 48 53 63 25 33
Carrão  31,0% 34,2% 31 50 56 73 23 26
Penha  37,0% 35,9% 31 41 50 57 24 25
São Lucas  30,4% 26,0% 30 52 57 66 21 38
Vila Formosa  27,7% 30,5% 27 44 53 61 19 27
Vila Matilde  27,4% 35,1% 28 44 58 56 20 31
Subárea Intermediária 31,3% 33,2% 30 46 54 62 30 22
Aricanduva 28,3% 31,1% 29 45 53 63 23 27
Artur Alvim  38,3% 30,9% 33 41 57 57 33 26
Cidade Líder  29,0% 35,2% 27 44 51 62 21 26
Ponte Rasa  37,1% 39,6% 33 40 60 57 22 23
São Mateus  29,1% 33,7% 31 42 56 57 26 26
Sapopemba  30,8% 33,1% 31 49 60 68 29 31
Subárea Periférica 31,1% 33,4% 30 45 56 62 28 26
Total AII 32,5% 35,7% 28 47 51 64 22 31
Total RMSP 36,5% 36,5% 75 49 61 67 27 31

            Fonte: Pesquisa OD 2007 - Metrô/GPM/PML, 2008 

 
 
As viagens totais (motorizadas e não motorizadas) com origem na AII representam 9,5 milhões 
de passageiros por dia útil, conforme atualização da pesquisa OD para o ano de 2007. Este 
valor corresponde a 30% das viagens totais da RMSP. 
 
O Quadro 8.4.4.2-1 e a Figura 8.4.4.2-1, consolidados a seguir, apresentam a divisão modal das 
viagens, por modo agregado (coletivo, individual e a pé), para as áreas de influência direta e 
indireta, para a Zona Leste, para o Município de São Paulo e o total da RMSP. 
 
Partindo dos valores observados para a RMSP, que apresentam relativo equilíbrio na 
participação dos três modos agregados, a Zona Leste conta com predominância das viagens a 
pé (39%), o que reduz a participação das viagens individuais (27%). 
 
Estes valores são reflexos das características socioeconômicas da população residente nesta 
região. De fato, contando com uma renda média inferior à média metropolitana, e considerando 
a forte correlação entre renda e mobilidade, e renda e escolha modal, a região apresenta o perfil 
de maior quantidade de viagens por modo não motorizado e o de menor quantidade de viagens 
por modo motorizado individual. 
 
Por outro lado, os dados referentes à AID (Área de Influência Direta) apresentam 
comportamento oposto, com menor incidência de viagens não motorizadas e maior participação 
das viagens motorizadas individuais, que superam em 30% a média do Município de São Paulo 
(44% para 33%).  
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Quadro 8.4.4.2-1 

Divisão Modal das Viagens Produzidas na AIII 
 

Modo 
Influência 

Direta (AID) 
Influência direta e 
Indireta (AID – AII) 

Zona Leste São Paulo RMSP 

Coletivo 32% 31% 33% 36% 33% 

Individual 44% 28% 27% 33% 32% 

A pé 24% 41% 39% 31% 34% 
Fonte: Projeto Funcional da Linha 15 

 
 
 

 
Fonte: Projeto Funcional da Linha 15 

 
Figura 8.4.4.2-1: Divisão modal das viagens produzidas na AII 

 
 
 
Considerando os diversos sistemas de transporte coletivo na região, a demanda transportada é 
apresentada no Quadro 8.4.4.3-2. 
 

Quadro 8.4.4.3-2 
Demanda transportada na AII (MDU - Média Dia Útil) 

 

Sistema Demanda (MDU) 
(mil passageiros) 

% sobre total Sistema 

Metrô – Linha 3 Vermelha 808,8 46% da rede Metrô 
CPTM – Linha 11 Coral 390,0 24% da rede CPTM 
CPTM – Linha 12 Safira 137,0 9% da rede CPTM 
Ônibus municipal (Zona Leste) 3.414,2 41% da SPTrans 
Ônibus municipal (Diretriz L2) 1.795,2 22% da SPTrans 
Ônibus intermunicipal (Diretriz L2) 110,8 41% da EMTU 

Fonte: Projeto Funcional da Linha 15 
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8.4.4.3) Área de Influência Direta - AID 
 
 Sistema Viário 

 
A Zona Leste de São Paulo é, reconhecidamente, uma região carente de um sistema viário 
estrutural. Entre as vias radiais que organizam a ocupação naquela região, somente a Radial 
Leste e a Marginal do Rio Tiete têm características geométricas que garantem um volume de 
tráfego adequado para atendimento da demanda. Ambas concentram grande número de 
galpões industriais ou comerciais de grande escala e podem ser consideradas como corredores 
de caráter comercial e de serviços. 
 
Outras vias, no entanto, vêm cumprindo este papel mais recentemente. Destacam-se as 
avenidas Aricanduva e Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello, que tem apresentado uma crescente 
especialização de caráter comercial e de serviços.  
 
Alem das vias de caráter radial, cabe destacar que a Zona Leste recebe nas proximidades do 
traçado proposto para a Linha 15 – Branca, um trecho do anel viário municipal, representado 
pelas vias Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello, Salim Farah Maluf e Marginal do rio Tietê. 
 
De fato, antigas estradas rurais, como as avenidas Sapopemba, Celso Garcia, Conselheiro 
Carrão e a Rua Regente Feijó/Av. Dr. Eduardo Cotching, são vias que ainda concentram grande 
atividade comercial e de serviços de menor escala, alem de grande volume de ônibus. Estas 
atividades normalmente estão ligadas a venda no varejo ou serviços de profissionais liberais. 
 
As vias de caráter radial, especialmente o binômio Av. Celso Garcia / Av. Radial Leste e a Av. 
Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello, operam como eixos de penetração da zona Leste, apoiados 
pela Via Marginal do Tietê. Os dois primeiros fazem o papel de estruturadores principais de toda 
a Zona Leste de São Paulo. O eixo Radial Leste apresenta ainda algumas derivações 
importantes como a Rua dos Trilhos/Av. Paes de Barros e, mais a frente, a Av. Aricanduva, 
conforme ilustra a Figura 8.4.4.3-1. 
 
Ao norte da Marginal do Tietê destacam-se como principais corredores, as rodovias dos 
Trabalhadores e Presidente Dutra, as avenidas Guilherme Cotching, Conceição, Julio Buono e 
Edu Chaves. Complementarmente, eixos de menor relevância, sejam eles antigas estradas 
rurais ou novas avenidas de fundo de vale, fazem o papel de alimentadores dos eixos principais. 
Não por acaso, os eixos radiais organizam as atividades de comércio e serviços em escalas 
compatíveis com as vias. 
 
Este caráter não é tão acentuado nas vias perimetrais, como pode ser comprovado pela relativa 
ausência destas mesmas atividades, como na Av. Salim Farah Maluf. Diante deste cenário, é 
fácil perceber que o traçado da Linha 15 - Branca caracteriza-se pela intersecção dos eixos 
radiais, o que faz com que as futuras estações sejam nós de um sistema de mobilidade muito 
mais amplo que apenas o atendimento de uma demanda de vizinhança na Área de Influência 
Direta. (Projeto Funcional do Metrô, 2011) 
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                         Fonte: Projeto Funcional do Metrô, 2011 

 
Figura 8.4.4.3-1 - Sistema Viário Estrutural na Área de Influência Direta. 

 
Por se tratar de uma linha metroviária com características concêntricas, a Linha 15 – Branca 
atravessa vários eixos viários importantes da zona leste. Na Vila Prudente, os eixos da rua do 
Orfanato e Av. Vila Ema se juntam no espaço da Praça Ana Maria, onde será construída a 
Estação Orfanato. São vias de tráfego intenso, que poderão se integrar ao sistema metroviário. 
 
Na Mooca, o eixo da Av. Sapopemba, também importante em termos de transportes coletivos, 
atravessa a linha metroviária no local onde será construída a Estação Água Rasa. Na divisa 
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entre Mooca e Aricanduva, dois importantes eixos – Av. Ver. Abel Ferreira e Dr. Eduardo 
Cotching – atravessam a linha, no local onde será construída a Estação Anália Franco, que se 
constituirá em ponto de transferência. 
 
Em Aricanduva, a Av. Dr. Eduardo Cotching atravessa a linha metroviária no local onde será 
construída a Estação Vila Formosa. Também em Aricanduva/Carrão, a Estação Guilherme 
Giorgi situada na rua homônima, ficará a duas quadras da Av. Cons. Carrão, que atravessa 
perpendicularmente a linha metroviária. 
 
Na divisa entre Aricanduva e Penha, a Av. Aricanduva, importante eixo de transportes da zona 
leste, atravessa a linha metroviária no local onde será construída a estação e o terminal 
Aricanduva.  
 
Na Penha, serão três os eixos de transportes importantes para a zona leste, que serão 
atravessados: a Av. Radial Leste, na Estação Penha; a Av. Coronel Rodovalho, Dr. Cantinho e 
Penha de França e sua continuidade na Av. Amador Bueno da Veiga, na Estação Penha de 
França; e a Av. Gov. Carvalho Pinto, situada junto à nova Estação Tiquatira. Esta estação situa-
se na Av. Gabriela Mistral, importante eixo de ligação para a zona leste e Guarulhos. 
 
Verifica-se assim que a estrutura de transportes poderá ser alterada pela Linha 15, uma vez que 
ela poderá captar demandas dos transportes públicos por ônibus que trafegam nesses eixos 
viários, direcionando-os com menor tempo de percurso, para os destinos que a rede metroviária 
permite, tanto no centro como ao norte, oeste, sul, sudeste e sudoeste do município de São 
Paulo. 
 
Para uma melhor compreensão do sistema viário no entorno das estações e dos poços de 
ventilação e saída de emergência, a seguir será realizada a apresentação individual de cada 
uma destas estruturas, como forma de se verificar os impactos que poderão ser ocasionados por 
esta adição. 
 

− Estação Vila Prudente 
 
A conexão da Linha 15 - Branca com a Linha 2 - Verde, esta última já existente e em operação, 
se dará a partir da Estação Vila Prudente, para esta integração não será necessário se proceder 
com desapropriações. O entorno viário e a população desta localidade (residente ou não) já 
convive com este sistema de transporte metroviário 
 
Destaca-se como importante eixo viário lindeiro da esta Estação Vila Prudente, a Av. Prof. Luis 
Ignácio de Anhaia Melo (sistema viário estrutural – subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba), a 
qual possui um grande fluxo de veículos em suas quatro faixas de rolamento em cada sentido, 
permitindo a conexão entre a região leste e sudeste do município de São Paulo, além de outras 
interconexões passíveis de serem executadas a partir dela. 
 
Ao lado da Estação Vila Prudente destaca-se a Rua Itamambuca (ao norte da Prof. Luis Ignácio 
de Anhaia Melo) e a Rua Regente Feijó (ao sul) as quais permitem a travessia desta avenida e o 
acesso à estação, assim como a Rua Ibitirama. Como vias paralelas, ao Norte, tem-se a Rua 
Cavour e Fidélis Papini, ordenando o tráfego local e ao sul, a Rua José dos Reis. 
 
Nas proximidades da estação merece evidência também, as avenidas Paes de Barros, Dr. 
Francisco Mesquita e Presidente Wilson, importantes eixos viários de ligação com a região 
sudeste e ABC paulista, respectivamente. 
 
A Figura 8.4.4.3-2 e as Fotos 8.4.4.3-1 e 8.4.4.3-2 a seguir apresentam parte do sistema viário 
de entorno desta estação. 
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Figura 8.4.4.3-2 - Sistema Viário de entorno da Estação Vila Prudente 

 

Foto 8.4.4.3-1 – Sistema viário estrutural - Av. Prof. 
Luis I. A. Melo, fluxo grande de veículos, quatro 
faixas de rolamento em cada sentido, permite a 
conexão entre a região leste e sudeste do município 
de São Paulo. 

Foto 8.4.4.3-2 – Rua lbitirama, na confluência com a 
Av. Prof. Luis Ignácio de Anhaia Melo, travessia que 
se configura num ponto de congestionamento local. 

 
 

− Poço Cananéia  
 
As obras deste Poço poderão causar transtornos à vizinhança residencial, pois as ruas próximas 
(quadrilátero das ruas Fidélis Papini, Cananéia, Américo Vespucci e Falchi Gianini) são todas 
vias coletoras (subprefeitura de Vila Prudente/Sapopemba), de mão única e deverão ser 
utilizadas pelos veículos de obras. Nesse quadrilátero, além das moradias assobradadas, há 3 
edifícios residenciais e um condomínio residencial fechado. 
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Por se tratar de um poço de ventilação e saída de emergência, este e os outros apresentados na 
sequência deste estudo, localizados entre as estações, terão os impactos restritos a fase de 
implantação do empreendimento, com toda a gama de veículos, máquinas e pessoas que o 
acessarão nesta etapa. 
 
As Fotos 8.4.4.3-3 e 8.4.4.3-4, apresentadas na sequência, representam estas informações, 
assim como a Figura 8.4.4.3-3, adiante (esta também demonstrando o sistema viário de entorno 
da Estação Orfanato). 
 

Foto 8.4.4.3-3 – Rua Cavour, via coletora de sentido 
único, AID deste futuro poço. 

Foto 8.4.4.3-4 – Rua Cananéia, esquina com Falchi 
Gianini, vias coletoras de sentido único, próximo a 
área do poço. 

 
− Estação Orfanato 

 
Os acessos a esta estação situam-se nas ruas do Orfanato, esquina com Rua do Oratório e na 
Praça Ana Maria, ponto de confluência dessas ruas e também da Av. Vila Ema, vias arteriais 
pertencentes ao sistema viário estrutural do município de São Paulo (subprefeitura de 
Sapopemba/Vila Prudente). Pela sua localização estratégica do ponto de vista dos fluxos e da 
dinâmica urbana, essas vias caracterizam-se pela presença de atividades comerciais e de 
serviços com escala de abrangência de vizinhança e de bairro, relativa verticalização, 
comparada ao entorno imediato, além de demanda de estacionamento ao longo de calhas com 
larguras pouco generosas.  

 
A movimentação de pedestres é grande nessa Praça de confluência do sistema viário, pelo 
acesso ao comércio e serviços existentes no entorno, especialmente o alunado da Escola 
Estadual Prof. Julia Pantoja, situada a uma quadra desse entroncamento. 

 
Na Rua do Orfanato convergem linhas de ônibus que vêm do leste, desde a Av. Sapopemba, e 
de sudeste, desde a Av. Vila Ema, juntando-se na esquina da Rua Oratório com a Orfanato e 
seguindo por esta em direção ao centro, cruzando a Av. Paes de Barros, a Linha 10 da CPTM 
no Viaduto Pacheco Chaves, o Rio Tamanduateí, e chegando à região do Ipiranga. Observa-se, 
portanto, que se trata de um eixo de deslocamento importante para a região sudeste da zona 
leste, que vem sendo paulatinamente substituída em suas funções pela Av. Prof. Luiz Inácio de 
Anhaia Mello, sem, no entanto, deixar de cumprir papel relevante para o transporte de 
passageiros e usos de serviços. 
 
O entorno é marcado por um arruamento bastante regular, caracterizado por ruas retas e 
interseções em ângulos de 90°, formando quadras com dimensões variáveis: de 80m a 150m, 
com ruas que não ultrapassam 16m de largura, entre alinhamentos prediais. Apenas a Av. Vila 
Ema insere-se obliquamente no padrão retangular das quadras. Esta configuração, de vias 
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perpendiculares, tem a característica de diminuir a maioria dos percursos horizontais e dar 
máxima flexibilidade ao sistema de circulação, facilitando o acesso lindeiro à estação.  
 
A Figura 8.4.4.3-3 (a qual engloba também parte do sistema viário do Poço Cananéia) e as 
Fotos 8.4.4.3-5 e 8.4.4.3-6 apresentadas a seguir demonstram, parte do sistema viário de 
entorno desta futura estação. 
 

 
Figura 8.4.4.3-3 - Sistema Viário de entorno da Estação Orfanato e Poço Cananéia 

 
 

Foto 8.4.4.3-5 – Rua do Orfanato, esquina com 
Francisco Polito, AID desta estação. 

Foto 8.4.4.3-6 – Av. Vila Ema, sentido Salim Farah 
Maluf, ponto de congestionamento para a realização 
desta travessia, mão dupla, com duas faixas de 
rolamento de cada lado. 

− Poço Madri 
 
As obras deste poço de ventilação e saída de emergência poderão causar transtornos a 
vizinhança residencial, uma vez que, mesmo com a proximidade da Av. Salim Farah Maluf 
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(sistema viário estrutural), na confluência com a Rua Madri, onde se situa esta estrutura, há 
muitas residências na localidade. 
 
Além das vias citadas anteriormente merecem destaque ainda, a Rua do orfanato, ao norte do 
poço e a Rua Málaga, situada ao sul do mesmo, totalizando assim, as principais vias que 
poderão ser utilizadas pelos veículos e maquinários que acessarão esta obra, com os impactos 
restritos a fase de implantação do empreendimento. 
 
A Figura 8.4.4.3-4 e as fotos 8.4.4.3-7 e 8.4.4.3-8 a seguir apresentam parte do entorno deste 
futuro poço. 

 
Figura 8.4.4.3-4 - Sistema Viário no entorno do Poço Madri 

 

Foto 8.4.4.4-7 – Rua Madri, via local de mão dupla. Foto 8.4.4.4-8 – Rua do Orfanato, via arterial de mão 
dupla, AID deste poço. 



 

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
LINHA 15 – BRANCA / Trecho Vila Prudente ‐ Dutra 

 
CAPÍTULO III 

 

CODIGO: 
RT - 15.00.00.00/1Y1-001 

EMISSÃO:        
10/09/2012 

Folha: 
              487 

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

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

REVISÃO:  
                     B 

 

− Estação Água Rasa  
 
A área apresenta arruamento bastante irregular, fruto de remanescentes da abertura das 
avenidas Sapopemba e Adutora do Rio Claro (sistema viário estrutural, subprefeitura de 
Aricanduva), em meio a ocupações mais antigas. Assim, as quadras são irregulares e 
alongadas, gerando falta de conexões do sistema viário do entorno.  
 
A quadra alongada ao norte, delimitada pela Rua Lavínia Ribeiro e Av. Sapopemba / Adutora 
Rio Claro, tem mais de 300m de extensão, dificultando as possibilidades de interação entre a 
Vila Diva e a área mais ao sul dessas avenidas, onde há comércio e serviços. Ou seja, enquanto 
a Av. Sapopemba garante algum nível de mobilidade no sentido leste-oeste, há obstáculos no 
sentido norte-sul.  
 
Esta situação atual imprime condições muito severas de acesso aos pedestres. Os usuários de 
transporte coletivo, por exemplo, ao desembarcarem num dos lados da Av. Adutora Rio Claro, 
têm dificuldade para chegar ao outro lado. 
 
Os fluxos de deslocamento se dividem em dois: um no sentido da Av. Salim Farah Maluf e da 
Av. Marginal do Rio Tietê e outro seguindo pela Rua do Orfanato até a altura do bairro do 
Ipiranga. 
  
A quadra em forma de meia lua que poderá ser desapropriada para a estação é conformada 
pelas avenidas Sapopemba e Adutora Rio Claro, e desempenha o papel de “ilha” de tráfego. Ela 
recebe o fluxo veicular que vem da Rua do Orfanato, transpõe a Av. Salim Farah Maluf, segue 
pelas ruas Montesina, Itiuba e Maximiano, até chegar à Av. Sapopemba; além, é claro, do 
próprio volume veicular que segue pela Av. Sapopemba. 
 
A Figura 8.4.4.3-5 e as Fotos 8.4.4.3-9 e 8.4.4.3-10 a seguir demonstram, em parte, este 
sistema viário. 
 

 
Figura 8.4.4.3-5 - Sistema Viário no entorno da Estação Água Rasa 


