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Foto 8.4.4.3-9 – Bifurcação, à esquerda, Av. 
Sapopemba e a direita, Av. Adutora Rio Claro, 
sistema viário estrutural, Estação Água Rasa. 

Foto 8.4.4.3-10 – Av. Sapopemba em detalhe, 
canteiro central elevado neste trecho, AID da 
Estação Água Rasa. 

 
 

− Poço Cestari 
 
Este poço deverá se localizar na Rua Eng. Cestari, entre as ruas Plácido de Castro, Carnaíba e 
José Peixoto, numa localidade de predomínio residencial, nas proximidades da Av. Ver. Abel 
Ferreira, eixo arterial importante de acesso ao bairro Anália Franco e divisor deste bairro 
residencial. Todas as ruas do entorno imediato são de mão dupla e poderão ser impactadas 
pelas atividades de obras, durante a implantação desta estrutura. 
 
Trata-se de um entorno imediato com tráfego local, não se verificou pontos de 
congestionamento nesta localidade.  A Figura 8.4.4.3-6 e as Fotos 8.4.4.3-11 e 8.4.4.3-12 a 
seguir representam o entorno viário da área de implantação deste futuro poço. 

 
Figura 8.4.4.3-6 - Sistema Viário no entorno do Poço Cestari 
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Foto 8.4.4.3-11 – Confluência, à esquerda, Rua 
Plácido de Castro e a direita, Engenheiro Cestari. 

Foto 8.4.4.3-12 – Rua Eng. Cestari, mão dupla, 
tráfego local. 

 
 

− Estação Anália Franco 
 
A localização desta estação se dá em local cujas três formas de arruamento convergem para 
uma área conformada pelas avenidas Regente Feijó, Eduardo Cotching, Ver. Abel Ferreira e 
Montemagno (as três primeiras, no entorno da estação, pertencem ao sistema viário estrutural – 
subprefeitura de Aricanduva), além das ruas transversais Jorge Bittar, Santiago Rodrigues, Eng. 
Cestari e Ápio Cláudio. 
 
As duas primeiras vias são responsáveis pela conexão entre a região de Vila Formosa com a 
Av. Salim Farah Maluf; enquanto a Av. Montemagno faz a ligação da região da Av. Sapopemba 
com Av. Regente Feijó. Este conjunto de vias é considerado parte do sistema viário estrutural 
pelo Plano Diretor Estratégico e pelos Planos Regionais. 
 
Trata-se de uma conformação viária irregular, em que os quarteirões não possuem uma simetria 
aparente, acompanhando o viário local, regido pelas principais vias citadas anteriormente e que 
garantem a fluidez do tráfego da região, embora em muitas travessias apresentam-se pontos de 
congestionamentos locais. 
 
A Figura 8.4.4.3-7 e as fotos 8.4.4.3-13 e 8.4.4.3-14 apresentadas a seguir demonstram, parte 
do sistema viário de entorno desta futura estação. 
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Figura 8.4.4.3-7 - Sistema Viário no entorno da Estação Anália Franco 

 

Foto 8.4.4.3-13 – Av. Ver. Abel Ferreira, três faixas de 
rolamento em cada sentido. Fonte Google Earth, 
2012. 

Foto 8.4.4.3-14 – Av. Regente Feijó, três faixas de 
rolamento em cada sentido, com uma ou duas faixas 
adicionais de conversão em determinados pontos. 
Fonte Google Earth, 2012. 

 
− Poço Coxim 

 
As obras deste Poço se darão em área predominantemente residencial, embora na Av. Dr. 
Eduardo Cotching (sistema viário estrutural, subprefeitura de Aricanduva) verifique-se também 
ocupações comerciais e de serviços, próximo a Praça Coxim, onde deverá ser implantada esta 
estrutura. 
 
O entorno deste poço, além de se localizar de fronte a este importante eixo viário (Av. Dr. 
Eduardo Cotching) que permite a interconexão com outras vias de acesso a diversas regiões da 
capital, possui também um sistema viário local de formato irregular que atende aos moradores e 
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usuários da região, tal com as vias Bimbarra e Curupá ao Norte e, Aratuípe e Da. Vitória Speers 
ao Sul da área do futuro poço. 
 
A Figura 8.4.4.3-8 e as fotos 8.4.4.3-15 e 8.4.4.3-16 a seguir representam o entorno viário da 
área do futuro poço. 
 

 
Figura 8.4.4.3-8 - Sistema Viário no entorno do Poço Coxim 

 

Foto 8.4.4.3-15 – Av. Dr. Eduardo Cotching, sistema 
viário estrutural em frente à Praça Coxim. 

Foto 8.4.4.3-16 – Rua Aratuípe, sistema viário local, 
AID deste poço. 

 
 

− Estação Vila Formosa 
 
A urbanização da região da futura estação é característica de “bairro jardim”, marcado pelo 
arruamento acompanhando a topografia do terreno, com vias curvas, entre as quais a Av. Dr. 
Eduardo Cotching constituindo o principal eixo, ao qual chegam às demais vias sinuosas do 
bairro.  
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Embora esta situação gere ambientes urbanos preservados do tráfego de passagem, nessa 
avenida, em frente à futura estação, há três aproximações de vias de sentido duplo de 
circulação (ruas Tauandé, Catuquina e Praça Santo Anastácio), vias coletoras – subprefeitura de 
Aricanduva, num trecho de pouco mais de 100m de extensão, o que produz movimentos 
perigosos, como conversões à esquerda; veículos são obrigados a esperar no meio da via para 
realizar a conversão e a configuração horizontal da avenida não favorece a visibilidade, o que 
resulta em dificuldades para a travessia de pedestres, no local em frente à futura estação. O 
acesso norte da estação facilitará a travessia dessa avenida e oferecerá melhores condições de 
segurança no trecho. 
 
A avenida é praticamente a única possibilidade de circulação ininterrupta nesta região, com o 
que ela organiza não somente a circulação, mas também as atividades econômicas de uma 
grande área predominantemente habitacional. As outras vias do entorno, por seu traçado, se 
prestam apenas à circulação local. Há grande demanda por vagas de estacionamento e uma 
forte presença do transporte coletivo, inclusive trólebus. 
 
A Figura 8.4.4.3-9 e as fotos 8.4.4.3-17 e 8.4.4.3-18 apresentadas a seguir demonstram, parte 
do sistema viário de entorno desta futura estação. 
 

 
Figura 8.4.4.3-9 - Sistema Viário de entorno da Estação Vila Formosa 
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Foto 8.4.4.3-17 – Av. Dr. Eduardo Cotching, sistema 
viário estrutural, próximo a área prevista para a 
estação Vila Formosa. 

Foto 8.4.4.3-18 – Rua Tauandê, na confluência com a 
Eduardo Cotching, via de duplo sentido. 

  
 

− Poço Elza Delphino 
 
As obras deste poço de ventilação e saída de emergência se darão entre duas vias ocupadas 
predominantemente por moradias unifamiliares, Rua Elza Delphino Ribeiro e Rua Henrique 
Ribeiro, as quais, ao Norte confluem com a Rua Visc. De Balsemão e, ao Sul, devido ao formato 
triangular do quarteirão, permanece com a toponímia de Rua Elza D. Ribeiro (vias coletoras e 
vias locais – subprefeitura de Aricanduva). 
 
Além das vias citadas anteriormente, merecem destaque ainda na região, as ruas Bailique, 
Antonio Carlos Martin e Zodíaco ao Norte, esta última cruzando para a região ao Sul do poço, 
onde se localizam também, a Praça Cáceres. Estas vias estas deverão se conformar nas 
principais rotas a serem utilizadas pelos veículos e maquinários que acessarão esta obra, cujos 
impactos se restringirão a fase de implantação do empreendimento. 
 
A Figura 8.4.4.3-10 e a Foto 8.4.4.3-19 a seguir representam a principal via de acesso à área 
deste futuro poço. 
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Figura 8.4.4.3-10 - Sistema Viário no entorno do Poço Elza Delphino 

 

 
Foto 8.4.4.3-19 – Rua Visconde de Balsemão, 
principal via de acesso à área deste poço. 

 
 
 

− Estação Guilherme Giorgi 
 

A Av. Guilherme Giorgi (Foto 8.4.4.3-20), onde se localizará a futura estação, é uma típica via 
coletora e, como tal, apresenta algumas características particulares: presença de comércio de 
interesse local e de pequenas dimensões, mão dupla de circulação de veículos, demanda por 
estacionamento na via e alimentação constituída por vias que servem a uma área restrita. 

 
O arruamento do entorno da futura estação é uma trama quadriculada que favorece a 
acessibilidade do entorno, em particular para modos não motorizados. Este tipo de urbanização 
produz constantes interseções e, com a tendência ao aumento do volume de tráfego e possível 
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adensamento da área, é possível que a circulação viária da região tenha que ser reformulada, 
adotando sistemas binários para o tráfego veicular. 
 
Dentre as principais vias que confluem para a Av. Guilherme Giorgi se destacam a Rua do 
Córrego ao norte da estação e Rua Atlântida, ao sul, ambas permitirão o tráfego de veículos e 
de pedestres que acessarão esta estação. 
 
A Figura 8.4.4.3-11 ilustra o sistema viário de entorno desta estação. 
 

 
Figura 8.4.4.3-11 - Sistema Viário no entorno da Estação Guilherme Giorgi 

 
 

 
Foto 8.4.4.3-20 – Av. Guilherme Giorgi, principal via 
de acesso à área desta estação e para onde conflui 
o sistema viário local. 
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− Poço João Prioste 
 
Este poço de ventilação e saída de emergência se situará em uma região cuja ocupação possui 
padrão misto, com residências e atividades de comércio e serviços, os quais poderão ser 
afetados pelos transtornos trazidos para a implantação desta estrutura. 
 
A localização deste poço, na Av. Guilherme Giorgi, bem próximo a esquina da Rua João Vieira 
Prioste, tem como outras importantes vias que comporiam a quadra nesta localidade, as ruas  
Lutécia e Renato Rinaldi, constituindo-se nas principais vias que poderão ser utilizadas pelos 
veículos e maquinários que acessarão esta obra, com os impactos restritos a fase de 
implantação do empreendimento, tratando-se de vias coletoras e vias locais – subprefeitura de 
Aricanduva. A Figura 8.4.4.3-12 e as Fotos 8.4.4.3-21 e 8.4.4.3-22 apresentadas a seguir 
demonstram, parte do sistema viário de entorno deste poço. 
 

 
Figura 8.4.4.3-12 - Sistema Viário no entorno do Poço João Prioste 

 

Foto 8.4.4.3-21 – Av. Guilherme Giorgi, esquina com 
Rua João Vieira Prioste, em frente à área do futuro 
poço. 

Foto 8.4.4.3-22 – Rua Lutécia, via paralela a Av. 
Guilherme Giorgi, constituindo em opção de tráfego 
para a região. 
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− Estação Nova Manchester 
 
O eixo viário composto pelas vias Conselheiro Carrão, 19 de Janeiro, Rio das Pedras e Mateo 
Bei é o primeiro eixo de ligação existente entre os bairros dos distritos no extremo Sudeste do 
município de São Paulo, como São Mateus, Sapopemba, São Rafael e Iguatemi. Exatamente 
por ser o eixo de ligação mais antigo, desenvolveu atividades econômicas surgidas em função 
da movimentação de passagem para o Centro Metropolitano. 
 
Esta estação se localiza na esquina da Av. Conselheiro Carrão (Figura 8.4.4.3-13 e Foto 8.4.4.3-
23) com a Av. Guilherme Giorgi (a primeira caracterizada como sistema viário estrutural e a 
segunda, via coletora – subprefeitura de Aricanduva), a qual inclusive após a transposição da 
primeira passa a ser denominada de Av. Osvaldo Gomes Barreto. Perfazendo as três mais 
importantes vias de entorno desta estação e se constituindo naquelas que absorverão a maior 
carga de veículos que buscarão o acesso à mesma. 
 
O entorno imediato da área de implantação da Estação Nova Manchester é marcado por 
quadras de formato regular formando uma trama retilínea, diferentemente do que se verifica nas 
quadras subsequentes, com formatos arredondados a leste e nordeste desta localidade. 
 

 
Figura 8.4.4.3-13 - Sistema Viário de entorno da Estação Nova Manchester 
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Foto 8.4.4.3-23 – Av. Cons. Carrão, sistema viário 
estrutural de entorno da estação Nova Manchester, 
duas faixas de rolamento em cada sentido. 

 
 

− Poço Julio Colaço 
 
Este poço de ventilação e saída de emergência se localiza na Rua Júlio Colaço (Figura 8.4.4.3-
14 e Foto 8.4.4.3-24), próximo à esquina da Rua Silveira Bueno, cuja ocupação de entorno é 
predominantemente residencial. Além destas vias compõem o sistema viário local, a Rua 
Jericinó, ao Sul e a Rua Morávia, Tamaindé e a Av. Aricanduva ao Norte. 
 
Estas vias citadas (coletoras e locais, com exceção da Av. Aricanduva e Rua Julio Colaço – 
sistema viário estrutural – subprefeitura da Penha) se constituirão nas principais rotas a serem 
utilizadas pelos veículos e maquinários que acessarão esta obra, cujos impactos se restringirão 
a fase de implantação do empreendimento. 
 

 
Figura 8.4.4.3-14 - Sistema Viário de entorno do Poço Julio Colaço 
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Foto 8.4.4.3-24 – Rua Julio Colaço, sistema viário 
estrutural, duas faixas de rolamento em cada 
sentido. 

  
 

− Estação Aricanduva 
 
O eixo viário composto pela Av. Aricanduva foi implantado mais recentemente, ao longo do leito 
do rio de mesmo nome. Construída com seção viária mais generosa, chegando a apresentar em 
alguns trechos cinco faixas por sentido (três expressas e duas locais). 
 
Existem dois importantes eixos de circulação no sentido leste-oeste (Av. Aricanduva, lindeira a 
esta estação e Conselheiro Carrão – estação anterior – Nova Manchester, distantes cerca de 
700m entre elas) e um no sentido norte-sul, que atravessam a região (pontilhão da Av. Júlio 
Colaço de travessia da Av. Aricanduva, única conexão nesse sentido), chegando até a Av. 
Radial Leste e à Estação Penha do Metrô. Esta característica faz com que a área da futura 
estação desempenhe o papel de nó articulador, realizando a conexão de vias de escala urbana 
e até mesmo metropolitana, como a Av. Radial Leste, Conselheiro Carrão e Aricanduva. 
 
É em razão disto que a interseção entre a Rua Júlio Colaço e Av. Aricanduva (sistema viário 
estrutural – subprefeitura da Penha) constitui hoje um problema de tráfego na região. Trata-se 
do ponto de convergência de um número considerável de trajetórias. Ao grande volume de 
tráfego se associa a pequena disponibilidade de espaço viário e a proximidade de interseções, 
gerando filas de veículos. 
 
Esta característica determina uma vocação para a região da futura estação como de ponto de 
transferência de passageiros de transporte coletivo, particularmente com a perspectiva de 
implantação de um corredor segregado de transporte coletivo da SPTrans, tirando partido da 
capacidade da Av. Aricanduva e sua grande extensão. Neste caso, este corredor operando 
associado ao corredor Conselheiro Carrão fará da futura Estação Aricanduva um importante 
ponto de transferência de passageiros.  
 
A Figura 8.4.4.3-15 (a qual apresenta também o entorno viário do Poço Soares Neiva) e as fotos 
8.4.4.3-25 e 8.4.4.3-26 apresentadas a seguir demonstram, parte do sistema viário de entorno 
desta futura estação. 
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Figura 8.4.4.3-15 - Sistema Viário de entorno da Estação Aricanduva e do Poço Soares 
Neiva 
 

Foto 8.4.4.3-25 – Visada da Rua Julio Colaço para o 
cruzamento com a Av. Aricanduva, ponto de 
congestionamento local. 

Foto 8.4.4.3-26 – Av. Aricanduva, 3 faixas de 
rolamento expressas e duas faixas locais, em 
ambos os sentidos, em alguns pontos ocorre 
estreitamento ou alargamento de pista. 

 
 

− Poço Soares Neiva 
 
Este poço de ventilação e saída de emergência se localiza na Rua Ten. Cel. Soares Neiva (Foto 
8.4.4.3-27 e Figura 8.4.4.3-15, mostrada acima), próximo à esquina da Rua Moisés Marx, cuja 
ocupação de entorno é predominantemente residencial. Além destas vias, compõem o sistema 
viário local, as avenidas Ibiúna, Vieira Pinto e Aricanduva, ao Sul e as ruas Edgar de Souza e 
Dr. Suzano Brandão, ao Norte, além de diversas vias que as transpõem de Leste para Oeste, 
conformando um sistema viário retilíneo nas imediações desta estrutura. 
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Estas vias se constituirão nas principais rotas a serem utilizadas pelos veículos e maquinários 
que acessarão esta obra, cujos impactos se restringirão a fase de implantação do 
empreendimento e na maior parte se constituem em vias coletoras e vias locais inseridas na 
região administrativa da subprefeitura da Penha. 
 

 
Foto 8.4.4.3-27 – Rua Ten. Cel. Soares Neiva, 
sistema viário de atendimento local. 

 
 

− Estação Penha  
 
A Estação Penha da Linha 15 - Branca será implantada ao lado e sob a Estação Penha da Linha 
3 - Vermelha existente, integrando esses espaços e linhas, e compartilhando o Terminal de 
Ônibus situado ao norte da Linha, na Rua Alvinópolis, e o Terminal Sul, que se alcança desde o 
lado norte da estação por passarela subterrânea sob a Av. Radial Leste. Futuramente será 
implantada também a Estação Penha da Linha 11 da CPTM, integrando todos esses espaços. 

 
Assim, os obstáculos representados pela linha da CPTM, Rua Alvinópolis e Av. Radial Leste são 
atravessados por passarela contínua e transversal à linha da CPTM e Radial Leste, sendo 
elevada no lado norte e subterrânea no lado sul. Dado o entroncamento rodo-metro-ferroviário 
existente, a expectativa é de que o entorno urbano não sofrerá impactos significativos, além do 
período de obras. (Projeto Funcional, 2011) 
 
Os usuários da nova estação que se dirigirem a mesma por meio de automóvel particular, 
deverão fazê-lo, sobretudo, pela Rua Alvinópolis e Radial Leste. 
 
As Fotos 8.4.4.3-28 e 8.4.4.3-29 a seguir representam essas principais vias, assim como a 
Figura 8.4.4.3-16. 
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Figura 8.4.4.3-16 - Sistema Viário de entorno da Estação Penha 

 

Foto 8.4.4.3-28 – Rua Alvinópolis, via de acesso à 
Estação Penha. 

Foto 8.4.4.3-29 – Radial Leste, um dos principais 
eixos viários de acesso a Zona Leste de São Paulo. 

 
 

− Poço Padre João 
 
Este poço de ventilação e saída de emergência se localiza na Rua Padre João (pertencente ao 
sistema viário estrutural da subprefeitura da Penha), rua em que a ocupação se dá 
predominantemente, por residências unifamiliares e por um edifício de apartamentos situado ao 
lado do local do futuro poço. Esta via, no trecho em que abrigará esta estrutura, é marcada por 
uma forte declividade (Foto 8.4.4.3-30). 
 
O sistema viário local é composto pelas vias Santo Antero, ao Sul, e a Oeste da Padre João; 
Matusalém Matoso e Betari, a Oeste; Travessa Manuel Vicente da Silva Lima, a Leste, em 
quadras de predomínio residencial, constituídas por um formato irregular nas imediações desta 
obra. Estas vias se constituirão nas principais rotas a serem utilizadas pelos veículos e 



 

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: 
              503 

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

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

REVISÃO:  
                     B 

 

maquinários que a acessarão, cujos impactos se restringirão a fase de implantação do 
empreendimento e com exceção da Rua Padre João, as demais se constituem em vias coletoras 
e vias locais – subprefeitura da Penha. 
 
A Figura 8.4.4.3-17 apresenta o sistema viário de entorno deste Poço. 
 

 
Figura 8.4.4.3-17 - Sistema Viário de entorno do Poço Padre João 

 

 
Foto 8.4.4.3-30 – Rua Padre João, sistema viário 
estrutural onde será implantado o poço, em trecho 
residencial, grande declividade. 

 
 

− Estação Penha de França 
 
A Estação Penha de França está localizada na Praça Micaela Vieira, na confluência das vias 
Amador Bueno da Veiga, Padre João e Dr. João Ribeiro. Além da localização junto a estas 
importantes vias, destacam-se ao norte da futura estação a Av. Penha de França e a Rua 


