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Caquito importantes eixos de atendimento a população local e de interconexões com vias de 
acesso regional e municipal. 
 
A localização viária desta estação entre duas das mais importantes vias da região (Penha de 
França e Amador Bueno da Veiga) permite inferir que ambas se constituirão naquelas que 
deverão absorver a maior carga de veículos que buscarão acesso a esta estação, durante a fase 
de operação do empreendimento. 
 
O entorno imediato da área de implantação da Estação Penha de França é marcado por 
quadras de formato irregular, tal qual se observa nas quadras subsequentes. As vias Padre João 
e Amador Bueno da Veiga estão inseridas no sistema viário estrutural da subprefeitura da 
Penha, enquanto as demais são classificadas como vias coletoras e locais nesta mesma região 
administrativa.  A Figura 8.4.4.3-18 e as fotos 8.4.4.3-31 e 8.4.4.3-32 apresentadas a seguir 
demonstram, parte do sistema viário de entorno desta futura estação. 
 

 
Figura 8.4.4.3-18 - Sistema Viário de entorno da Estação Penha de França 

 

Foto 8.4.4.3-31 – Rua Padre João, visada para a Av. 
Amador Bueno da Veiga, sistema viário de entorno 
da futura estação. 

Foto 8.4.4.3-32 – Rua João Ribeiro, na confluência 
com a Praça Micaela Vieira, entorno viário da 
estação. 
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− Poço Carlos Meira 
 
Este poço de ventilação e saída de emergência se localiza na rua de mesmo nome (Figura 
8.4.4.3-19 e foto 8.4.4.3-33), próximo à esquina da Rua Rodovalho Júnior, cuja ocupação de 
entorno é predominantemente residencial, embora também se verifiquem outros usos, 
principalmente o de comércio e de serviços. O Cruzamento dessas duas vias é marcado por um 
tráfego intenso e pela grande circulação de veículos pesados (ônibus e caminhões). 
 
Além destas vias, compõem o sistema viário local, as vias Henrique Souza Queiróz a Oeste, 
Padre Benedito de Camargo, ao Sul; Gabriela Mistral a Leste e Mario de Castro ao Norte, 
conformando um sistema viário retilíneo, porém de dimensões irregulares, nas imediações desta 
estrutura. 
 
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. As vias Rodovalho Júnior, Gabriela Mistral e Padre Benedito de Camargo 
estão inseridas no sistema viário estrutural da subprefeitura da Penha, enquanto as demais vias 
se constituem em vias coletoras e vias locais. 
 

 
Figura 8.4.4.3-19 - Sistema Viário de entorno do Poço Carlos Meira 
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Foto 8.4.4.4-33 – Rua Carlos Meira, visada para 
Rodovalho Júnior mais adiante, ponto de 
congestionamento local. 

 
 

− Estação Tiquatira 
 
A Estação Tiquatira está localizada nas proximidades do entroncamento das vias Gabriela 
Mistral e Governador Carvalho Pinto (antiga Avenida Tiquatira), vias pertencentes ao sistema 
viário estrutural – subprefeitura da Penha, junto à nova estação da CPTM e a cerca de 300 
metros da marginal do rio Tietê. 
 
O Entorno viário desta futura estação é marcado por vias de grande circulação, com o tráfego 
intenso de veículos particulares e de caminhões que buscam o acesso à via marginal e as 
rodovias que podem ser acessadas naquela região, como a Ayrton Senna da Silva e Rodovia 
Presidente Dutra. 
 
Já o entorno imediato apresenta como vias de acesso à estação, além daquelas citadas 
anteriormente, também, as vias Mário de Castro, Henrique de Souza Queiroz, Carlos Meira, ao 
Sul e ruas Cedral e Guapiara, a Leste, Natal Basile e Vd. Domingos Franciulli Netto, a Oeste, 
vias coletoras e locais. 
 
Trata-se de uma região de entorno com ocupação predominantemente residencial de baixo 
padrão, com conjuntos habitacionais populares e em algumas habitações precárias presentes 
nesta localidade.  
 
A Figura 8.4.4.3-20 e as fotos 8.4.4.3-34 e 8.4.4.3-35 apresentadas a seguir demonstram, parte 
do sistema viário de entorno desta futura estação. 
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Figura 8.4.4.3-20 - Sistema Viário de entorno da Estação Tiquatira 

 

Foto 8.4.4.3-34 – Av. Gabriela Mistral, sistema viário 
estrutural com duas faixas de rolamento em cada 
sentido, junto à área da futura estação. 

Foto 8.4.4.3-35 – Av. Gov. Carvalho Pinto (antiga 
Tiquatira), sistema viário estrutural do entorno da 
futura estação. Fonte Google Earth. 

 
 

− Poço Basuca 
 
Este poço de ventilação e saída de emergência se localiza numa região marcada pela marginal 
do rio Tietê a Oeste e pela linha da CPTM a Leste, o acesso à área pode ser feito a partir da 
marginal, seguindo-se em direção a confluência da Rua Basuca com a Nicolas Jardim 
(classificadas como vias locais – subprefeitura da Penha), sendo este o ponto viário de melhor 
referência para este local, assim como, o próprio hipermercado em que, aos fundos, se situa 
esta estrutura. 
 
A Figura 8.4.4.3-21 e as fotos 8.4.4.3-36 e 8.4.4.3-37 apresentadas a seguir demonstram, parte 
do sistema viário de entorno deste poço de ventilação e saída de emergência. 
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Figura 8.4.4.3-21 - Sistema Viário de entorno do Poço Basuca 

 

Foto 8.4.4.3-36 – Marginal Tietê - sentido interior, 
hipermercado, em que o poço se localiza aos 
fundos. 

Foto 8.4.4.3-37 – Rua Nicolas Jardim, próximo à área 
selecionada para o poço. 

 
 

− Estação Paulo Freire 
 
Esta estação, situada após a travessia do rio Tietê, se localiza junto à via marginal deste rio, a 
Leste, bem como, junto a Av. Educador Paulo Freire a Oeste, estas duas vias se constituirão 
naquelas que receberão todo o fluxo de veículos particulares e transporte coletivo que buscarão 
o acesso a esta nova estação. 
 
O Entorno imediato desta estação, portanto, se configura por aquelas duas vias citadas, para 
acessá-las, o sistema viário lindeiro é composto principalmente pelas vias Josefina Leme 
Zamataro a Norte e por um complexo sistema viário irregular a Oeste entre a rodovia presidente 
Dutra e a área desta estação.  
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Este sistema viário de entorno encontra-se na região administrativa da subprefeitura de Vila 
Maria / Vila Guilherme e se constitui de vias locais e coletoras, com exceção da Marginal do rio 
Tietê, enquadrada no sistema viário estrutural. 
 
A Figura 8.4.4.3-22 e as fotos 8.4.4.3-38 e 8.4.4.3-39 a seguir apresentam parte do sistema 
viário de entorno desta estação. 
 

 
Figura 8.4.4.3-22 - Sistema Viário de entorno da Estação Paulo Freire 

 

Foto 8.4.4.3-38 – Marginal Tietê, visada para Viaduto 
Imigrante Nordestino, sistema viário estrutural de 
entorno desta futura estação. 

Foto 8.4.4.3-39 – Av. Educador Paulo Freire, 
continuação da Rodovia Fernão Dias, entorno da 
estação. 
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− Pátio Paulo Freire 
 
O Pátio de estacionamento e manutenção de trens Paulo Freire se localiza lindeiro a estação de 
mesmo nome, portanto o sistema viário compreende os mesmos aspectos relatados 
anteriormente e a maior parte das vias mencionadas. 
 
Este Pátio se localiza junto a junto a Av. Educador Paulo Freire a Leste, a qual pode ser 
acessada pela marginal do rio Tietê, a partir da via local situada ao lado do viaduto Domingos 
Franciulli Netto. A partir da Rodovia Presidente Dutra, pode-se acessar a área do pátio, pela rua 
Sargento Rodoval Cabral Trindade, e na sequência pela Rua da Baracela. A Oeste merece 
destaque a Rua Pedro Taques Pires, que margeia a área em estudo. 
 
A Figura 8.4.4.3-23 e as fotos 8.4.4.3-40 e 8.4.4.3-41 apresentadas a seguir demonstram, parte 
do sistema viário de entorno deste pátio de estacionamento e manutenção de trens. 
 

 
Figura 8.4.4.3-23 - Sistema Viário de entorno do Pátio de Estacionamento e Manutenção 
de Trens Paulo Freire 
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Foto 8.4.4.3-40 – Rua Pedro Taques Pires, a qual 
margeia a área do pátio a Oeste. 

Foto 8.4.4.3-41 – Rodovia Fernão Dias e Presidente 
Dutra aos fundos (viaduto), sistema viário de 
entorno deste futuro pátio. 

 
 
 

− Poço Cabo Quevedo 
 
Este poço de ventilação e saída de emergência se localiza após a travessia da rodovia 
Presidente Dutra, a norte da mesma, próximo à confluência da Rua Cabo Luis Gomes de 
Quevedo. Contudo para se acessar o local de implantação deste poço, deve-se seguir pela 
rodovia pres. Dutra até a Rua Cb. João Fagundes Machado, para a qual se tem a saída por esta 
rodovia. 
 
Além destas vias, compõem o sistema viário local, as vias Alcides de Oliveira a Norte e José 
Jerônimo de Mesquita a Leste, conformando uma trama de dimensões irregulares, nas 
imediações desta estrutura. 
 
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. 
 
A Figura 8.4.4.3-24 e a Foto 8.4.4.3-42 apresentam o mais importante acesso a área deste poço 
e seu sistema viário de entorno. 
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Figura 8.4.4.3-24 - Sistema Viário de entorno do Poço Cabo Quevedo 

 

 
Foto 8.4.4.3-42 – Rua Cabo João Fagundes 
Machado, acesso a partir da Rod. Pres. Dutra (aos 
fundos), as duas vias mais importantes para o 
acesso à área deste poço. 

 
− Estação Dutra 
 

A Estação Dutra localiza-se no entroncamento das avenidas Conceição, Rua Soldado 
Alcebíades Bobadilha da Cunha, Al. Osmar Cortes Claro e Al. Alcides de Oliveira, próximo à 
divisa de município de São Paulo e Guarulhos. 
 
A Av. Conceição, onde se localizará a futura estação, pertencente ao sistema viário estrutural da 
Subprefeitura de Vila Maria / Vila Guilherme, apresenta comércio de interesse local e de 
pequenas dimensões, mão dupla de circulação de veículos, com duas faixas de rolamento de 
cada lado e alimentação constituída por vias que servem a uma área restrita. 
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O arruamento do entorno da futura estação se conforma em uma trama com formatos 
irregulares, produzindo constantes interseções e, com a tendência ao aumento do volume de 
tráfego e possível adensamento da área. Com exceção da Av. Conceição, as outras vias se 
constituem em locais e coletoras. 
 
Dentre as principais vias que confluem para a Av. Conceição e para o entorno da estação se 
destacam a Av. das Cerejeiras, Rua Sd. José Vivanco Solano, Av. Mal. Argolo Ferrão, além da 
proximidade (400 metros) da Rodovia Presidente Dutra, de onde poderá ser acessada a estação 
por veículos particulares advindos, por exemplo, do município de Guarulhos. 
 
A Figura 8.4.4.3-25 e a Foto 8.4.4.3-43 a seguir demonstram parte do sistema viário de entorno 
desta futura estação. 
 

 
Figura 8.4.4.3-25 - Sistema Viário de entorno da Estação Dutra 

 

 
Foto 8.4.4.3-43 – Alameda Alcides de Oliveira (aos 
fundos), esquina com Osmar Cortes Claro, sistema 
viário de entorno desta futura estação. 



 

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: 
              514 

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

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

REVISÃO:  
                     B 

 

 
− Poço João de Oliveira 

 
Este poço de ventilação e saída de emergência se localiza na praça de mesmo nome, próximo à 
esquina da Rua Natal Martinetto e Av. Conceição, cuja ocupação de entorno é 
predominantemente residencial, embora também se verifiquem outros usos, principalmente o de 
comércio e de serviços.  
 
Além destas vias, compõem o sistema viário local, as vias São Delfino e Professor Castro Júnior 
ao Norte (Figura 8.4.4.3-26 e Foto 8.4.4.3-44), Joaquim Fonseca Saraiva Filho a Oeste, Correia 
Barbosa, ao Sul; conformando um sistema viário de dimensões irregulares, nas imediações 
desta estrutura. 
 
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, assim como mencionado para os demais poços de ventilação e saída de 
emergência apresentados anteriormente. 

 
Figura 8.4.4.3-26 - Sistema Viário de entorno do Poço João de Oliveira 

 



 

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: 
              515 

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

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

REVISÃO:  
                     B 

 

 
Foto 8.4.4.3-43 – Av. Prof. Castro Júnior, lindeira a 
área de implantação deste poço. 

 
 
 
 Sistemas de Transportes 

 
As informações apresentadas neste item foram obtidas junto ao Projeto Funcional do Metrô 
(dezembro de 2011) de onde foram extraídas e adaptadas para a apresentação deste tema, 
como forma de mensuração do caráter integrador desta Linha 15 - Branca. 
 
A Linha 15 – Branca, durante sua fase de operação permitirá a conexão com outras linhas de 
metrô, com linhas da CPTM, bem como, com o sistema de ônibus municipal e intermunicipal, 
este último, principalmente para o município de Guarulhos. 
 
O sistema metro-ferroviário é constituído pela Linha 2-Verde, com 14,7 km de extensão e 14 
estações; Linha 3-Vermelha, com 22,0 km de extensão e 18 estações e duas linhas da CPTM, a 
Linha 11-Coral formada por dois trechos distintos: Luz-Guaianazes (Expresso Leste) com 24,0 
km de extensão e sete estações e Guaianazes-Estudantes, com 26,8 km de extensão e nove 
estações e; a Linha 12 – Safira, com 38,8 km de extensão e 13 estações. 
 
O sistema de ônibus é composto por linhas municipais, gerenciadas pela SPTrans (Município de 
São Paulo), e por linhas intermunicipais, gerenciadas pela EMTU (Guarulhos, neste caso). O 
serviço de ônibus municipal que intercepta a diretriz da conexão da Linha 15-Branca, com a 
Linha 2-Verde e com a Linha 3 - Vermelha totaliza 217 linhas, 1176 viagens na hora pico manhã 
(HPM). 
 
O sistema de ônibus intermunicipal que intercepta a diretriz da conexão da Linha 15-Branca com 
a Linha 3 - Vermelha totaliza 88 linhas, 328 viagens na hora pico manhã, principalmente na 
ligação do município de Guarulhos com a região da Penha e centro expandido. 
 
Cabe destacar a importância da integração com o sistema de ônibus na configuração final da 
conexão da Linha 15 - Branca, com as Linhas 2 - Verde e 3 - Vermelha. De fato, considerando 
como área de influência de uma linha de ônibus aquela determinada por uma distância de 300 
metros do eixo da linha, a diretriz adotada para a conexão desta Linha intercepta um conjunto de 
linhas de ônibus que atende grande parte da Zona Leste do município de São Paulo. 
 
A ligação Vila Prudente e Dutra intercepta diversos eixos importantes de transporte coletivo do 
sistema ônibus, começando pela Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello e passando pelos eixos 
representados pelas vias Vila Ema/Orfanato, Sapopemba, Ver. Abel Ferreira/Regente Feijó, Dr. 
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Eduardo Cotching, Conselheiro Carrão, Aricanduva, Radial Leste, Penha de França, Gabriela 
Mistral, Marginal Tietê e as rodovias Dutra, Airton Senna e Fernão Dias. Estas vias atendem a 
praticamente toda a Zona Leste do município de São Paulo e municípios da RMSP como 
Guarulhos, Mairiporã, Itaquaquecetuba, Arujá etc. 
 
Em termos de atendimento lindeiro, a configuração final da ligação Linha 15 - Branca / 2 - Verde 
/ 3 - Vermelha atenderá a diversos bairros deste setor da Zona Leste do município, em termos 
de origem de demanda, e atenderá ao eixo da Av. Paulista, em termos de destino de viagens. 
Esta conexão, por apresentar configuração perimetral, interceptando praticamente todos os 
corredores de ônibus da Região Leste, induz a uma concepção de integração diferente da 
adotada para as linhas de metrô radiais. 
 
As linhas atuais 1 - Azul e 3 - Vermelha apresentam traçados radiais, em direção ao Centro 
Metropolitano. A configuração da Linha 2 – Verde com a interligação para a Linha 15-Branca 
passa a exercer duas funções: radial em relação ao Centro Expandido; e perimetral, 
interceptando diversos corredores radiais. As linhas 4 - Amarela e 5 - Lilás, também apresentam 
a característica de traçado radial em relação ao Centro Expandido. 
 
Em termos de conceito de integração com o sistema ônibus, as linhas radiais exercem a função 
de “Linha Tronco”, como a espinha dorsal de uma espinha de peixe, ou seja, as linhas de 
ônibus, que antes da inauguração da linha de metrô, realizavam a ligação entre os bairros e o 
centro, passariam a integrar na primeira estação em que ocorre o contato. 
 
Assim, em casos de linhas de metrô com traçado radial, o modelo de integração é o de 
secionamento das linhas de ônibus radiais com itinerário concorrente, nas estações mais 
adequadas. Neste modelo, há necessidade de se implantar estruturas que permitam o adequado 
funcionamento do processo de integração entre linhas de ônibus e a linha de metrô, 
normalmente configuradas como terminais de integração. No caso específico da conexão Linha 
15 - Linha 3, com seu desenvolvimento perimetral, não é possível a aplicação plena do conceito 
de integração utilizado para o caso das linhas radiais. 
 
De fato, o traçado proposto intercepta diversos eixos radiais, uns em pontos já próximos dos 
destinos finais das linhas ou da integração com a rede de trilhos, e outros em pontos mais 
afastados. Assim, não há um modelo único de integração a ser adotado. Tanto o modelo de 
passagem sem secionamento, como o modelo com secionamento e utilização de área 
específica para integração, devem ser aplicados. 
 
A rede de linhas de ônibus apresenta característica distinta em cada eixo de conexão com a 
Linha 15 - Branca. Alguns eixos são utilizados por linhas de maior frequência, que servem 
normalmente aos grandes conjuntos habitacionais da Zona Leste, enquanto outros eixos 
apresentam maior quantidade de linhas de menor densidade, que servem a bairros menores, 
intermediários entre o centro metropolitano e os grandes conjuntos habitacionais. 
 
A relação a seguir aponta um resumo dos critérios considerados para a elaboração das 
propostas de integração com o sistema de ônibus: 
 
 Dependendo do ponto de encontro dos ônibus com a Conexão Linha 15 – Linha 3, ainda 

existem destinos entre este local e a estação da Linha 3 – Vermelha, ou seja, alguns 
passageiros não têm como destino a rede metroviária, sendo necessário manter o atual 
itinerário; 

 
 Ao se avaliar a possibilidade de secionamento ou retorno de viagens nas estações da 

Linha 15 - Branca, é preciso verificar a quantidade de viagens na hora pico de cada linha 
e as possibilidades do usuário adotar outra linha. Por exemplo, sugerir o retorno de 10 
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viagens na hora pico de uma linha com 20 viagens pode ser viável, enquanto propor o 
retorno de uma viagem numa linha com três é inviável; 

 
Caso a opção por retorno parcial de viagens seja adotada, os critérios para definir as linhas e as 
viagens são os seguintes: 
 
 Operação de retorno apenas em linhas com oito ou mais viagens na hora pico manhã; 

 
 Para as linhas dentro do critério anterior, foi adotado um retorno de 50% das viagens 

atuais, com arredondamento para baixo. 
 
No caso de locais com previsão de implantação de infraestrutura visando o secionamento de 
linhas, como as Estações Aricanduva, Penha, Tiquatira, Paulo Freire e Dutra, foram adotados 
dois critérios: 
 
 Secionamento de linhas com destino nas estações da Linha 1 – Azul, Linha 3 – 

Vermelha; 
 
 Parcela das viagens das linhas radiais, configurando retornos operacionais; 

 
A seguir, as propostas de integração para cada estação da Linha 15-Branca, considerando os 
elementos citados anteriormente. 
 

− Estação Orfanato 
 
A Estação Orfanato está localizada no cruzamento das vias Cananéia e Dr. Sanareli, a um 
quarteirão da confluência das vias Vila Ema e Orfanato. Neste local existem hoje 19 linhas 
municipais, oferecendo um total de 119 viagens na hora pico e uma linha intermunicipal (2 
ônibus/hora), totalizando 20 linhas com frequência de 121 on/h. 
 
As linhas radiais encontram-se próximas ao seu destino final, em sua maioria, o Terminal 
Parque Dom Pedro II e destinos na “Rótula”, no Centro Metropolitano, reduzindo a atratividade 
da integração com a rede metroviária. Por outro lado, as linhas alimentadoras estão a certa 
distância das estações da Linha 3 – Vermelha, possuindo ainda muitos destinos intermediários 
de interesse para o usuário, como os bairros da Mooca, Água Rasa e destinos próximos às 
próprias estações da Linha 3 – Vermelha. Desta forma, a proposta para esta estação não prevê 
a implantação de terminal ou área para retorno de viagens. A infraestrutura proposta para esta 
estação é a implantação de baia para operação de embarque/desembarque nos pontos 
próximos da estação. 
 

− Estação Água Rasa 
 
A Estação Água Rasa está localizada na Av. Sapopemba, nas proximidades das vias São 
Maximiano, Caxiúna, e na região da confluência entre as vias Sapopemba e Orfanato. Neste 
local existem hoje 16 linhas municipais oferecendo um total de 84 viagens na hora pico. Em 
comparação com a Estação Orfanato, a Estação Água Rasa tem maior distância para os 
destinos finais no Centro Metropolitano, justificando uma parcela de integração dos usuários das 
linhas radiais. 
 
As linhas alimentadoras também já se encontram mais próximas de seus destinos, nas estações 
da Linha 3 – Vermelha, permitindo uma antecipação de integração ao sistema metroviário neste 
local. Em função disso, propõe-se a implantação de uma estação de transferência para as linhas 
de ônibus, propiciando conforto aos usuários integrados. A estação de transferência será 
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implantada no centro da via, com retificação do eixo da Av. Sapopemba e deverá prever espaço 
para retorno de linhas de ônibus.  
 
Um dos acessos da Estação Água Rasa será construído na plataforma central desta estação de 
transferência. Quatro linhas que trafegam nas proximidades desta estação utilizam a Rua Dr. 
Gabriel de Resende, não estando, portanto, diretamente ligadas a ela. 
 
Prevê-se assim a integração das 16 linhas, que somam 84 ônibus na hora pico manhã. A 
proposta de integração não preconiza o secionamento de linha, mas sim a operação de retornos 
operacionais. Lembrando que o estudo específico de secionamento e/ou retorno de viagens 
cabe ao órgão gestor responsável pelo serviço (SPTrans ou EMTU). O presente estudo adotou o 
seguinte critério para sugestão das linhas e da quantidade de viagens na hora pico com retorno: 
 
 Operação de retorno apenas em linhas com oito ou mais viagens na hora pico manhã; 

 
Para as linhas dentro do critério anterior, foi adotado um retorno de 50% das viagens atuais, 
com arredondamento para baixo. Seguindo este critério, foram identificadas cinco linhas (3134, 
3141, 4729, 5141 e 574J), com o total de 22 viagens HPM retornando da Estação Água Rasa. 
 

− Estações Anália Franco e Vila Formosa 
 
As estações Anália Franco e Vila Formosa devem ser consideradas em conjunto, já que as 
linhas de ônibus que passam pela primeira, em sua maioria, passam também pela segunda, 
localizada um pouco mais a leste. 
 
A Estação Anália Franco está localizada na Rua Ápio Cláudio, entre as vias Regente Feijó e Ver. 
Abel Ferreira, nas proximidades da confluência entre as vias Dr. Eduardo Cotching e Regente 
Feijó, enquanto a Estação Vila Formosa está localizada na Av. Dr. Eduardo Cotching, defronte a 
Rua Tauandé, nas proximidades da confluência das vias Dr. Eduardo Cotching e Acuruí. 
 
Pela localidade da Estação Anália Franco trafega hoje 12 linhas, oferecendo um total de 96 
viagens na hora pico/sentido, enquanto pela Estação Vila Formosa passam 16 linhas, 
oferecendo um total de 132 viagens na hora pico/sentido. 
 
As duas linhas com maior oferta de viagens na hora pico da manhã na Estação Vila Formosa 
são linhas com origem no Terminal Vila Carrão, com destinos Praça da Sé (15 viagens hora 
pico) e Metrô Tatuapé (20 viagens na hora pico). Observando a posição do Terminal Carrão, os 
caminhos mais diretos para o Centro Metropolitano e para a Linha 3 – Vermelha são a Av. 
Conselheiro Carrão (ou Av. Aricanduva) e Radial Leste (ou Av. Celso Garcia). O fato de estas 
linhas trafegarem pela Av. Dr. Eduardo Cotching mostra que sua função é muito mais de 
atendimento local/regional do que radial/metropolitano. 
 
O fato de que a implantação da Estação Vila Formosa exigirá uma reconfiguração viária, em 
função da complexidade de interseções na região, e a quantidade de viagens elevada (132 
veículos/hora), apontam para a implantação de uma estação de transferência para o sistema de 
ônibus junto da Estação Vila Formosa. 
 
Na Estação Vila Formosa, não está prevista a operação de retornos operacionais. No entanto, o 
projeto de reconfiguração viária do entorno deve prever espaço físico para este tipo de operação 
no futuro. 
 
No caso da Estação Anália Franco, lembrando que as linhas, em sua maioria, passaram antes 
pela Estação Vila Formosa, a expectativa é de que a maior parte da integração ocorra naquela 
estação. 
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Da mesma forma que no caso da Estação Orfanato, a proposta para a Estação Anália Franco é 
a operação de ponto de parada com baia de embarque/desembarque, sem necessidade de 
implantação de terminal ou estação de transferência. 
 

− Estações Guilherme Giorgi e Nova Manchester  
 
Em razão das características específicas, há a necessidade de avaliação conjunta entre as 
Estações Guilherme Giorgi e Nova Manchester, pois possuem diretriz semelhante. A Estação 
Guilherme Giorgi está localizada na avenida de mesmo nome, entre as vias do Córrego e 
Atlântica. Próximo a este local trafegam apenas duas linhas de ônibus municipal com frequência 
de 22 on/h, não havendo, portanto, integração com o sistema ônibus. Porém, as simulações de 
demanda indicam grande volume de passageiros lindeiros. 
 
A Estação Nova Manchester está localizada na Av. Guilherme Giorgi com Av. Cons. Carrão, cujo 
local atualmente é atendido por 26 linhas de ônibus municipal com frequência de 144 on/h e 
duas linhas intermunicipais com frequência de 7 on/h, totalizando 28 linhas com frequência de 
151 on/h, todas trafegando pela Av. Conselheiro Carrão. 
 
Por outro lado, as linhas operando pelo eixo das vias Conselheiro Carrão, 19 de Janeiro, Rio das 
Pedras e Mateo Bei atendem prioritariamente os destinos ao longo destas vias e nas 
proximidades das estações da Linha 3 – Vermelha do Metrô, como as estações Penha, Carrão e 
Tatuapé. 
 
Como o prolongamento da Linha 2 – Verde intercepta este eixo de maneira perpendicular, a 
maioria dos usuários não será atendido nem em sua origem, nem em seu destino de viagens. 
Desta forma, apesar da elevada quantidade de linhas e viagens na hora pico trafegando pela Av. 
Conselheiro Carrão, entende-se que a Nova Manchester não terá como principal função a 
integração com usuários do sistema de ônibus. 
 
Com isso, para as estações Guilherme Giorgi e Nova Manchester está prevista apenas uma 
adequação dos pontos de parada mais próximos das estações, com separação de baia para 
operação de embarque/desembarque, e implantação de sinalização adequada para pedestres 
no trajeto de integração com a estação. 
 

− Estação Aricanduva 
 
A Estação Aricanduva está localizada na Av. Aricanduva entre as vias Cel. Soares Neiva e 
Rodeio. Próximo a este local existem hoje 21 linhas municipais, oferecendo um total de 115 
viagens na hora pico. 
 
A Av. Aricanduva tem sido utilizada pelo sistema de ônibus, para a operação de linhas de 
características semi-expressas, com destino no Centro Metropolitano e acesso às estações da 
Linha 3 – Vermelha do Metrô. Estes serviços semi-expressos operam embarques nos bairros de 
maior densidade de demanda, trafegam pela Av. Aricanduva praticamente sem operar 
embarque/desembarque, e voltam a operar normalmente nos trechos finais das linhas. 
 
Assim, de uma maneira geral, os bairros de maior densidade de demanda, como os grandes 
conjuntos habitacionais, possuem linhas para o Centro Metropolitano e para as estações da 
Linha 3 – Vermelha do Metrô pela Av. Aricanduva, visando atrair os usuários com estes destinos 
específicos. 
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Existe projeto da SPTrans para implantação de corredor de ônibus na Av. Aricanduva, 
consolidando a função de ligação rápida para o Centro Metropolitano e rede metroviária por esta 
avenida, e especializando o eixo da Av. Conselheiro Carrão como articulação com destinos 
locais e regionais. 
 
No caso da Av. Aricanduva, a função de integração da Estação Aricanduva se restringirá a parte 
do atendimento dos bairros mais a leste do município, como Cidade Líder, José Bonifácio, 
Itaquera, Guaianazes, e outros, que futuramente serão atendidos pela extensão da linha 6 – 
Laranja de São Joaquim até Cidade Líder, ocorrendo uma diminuição acentuada da integração 
na Estação Aricanduva. 
 
A proposta para a Estação Aricanduva é de implantação de uma estação de integração com o 
sistema de ônibus, integrando as linhas setoriais e intersetoriais que utilizam o corredor 
Aricanduva. As linhas com frequência abaixo de 8 on/h serão mantidas inalteradas e 
futuramente irão integrar na Estação Cidade Líder da Linha 6. Para as linhas com frequência 
igual ou maior que 8 on/h, serão seccionadas em 50% da frequência com arredondamento para 
baixo. Desta forma serão atendidos os usuários que se destinam além desta estação e com 
interesse de integração, principalmente, nas estações da Linha 3. 
 
As linhas que se enquadram nos critérios acima definidos totalizam 7 com frequência de 28 on/h 
(309T, 309T-22, 3720, 3765, 3773, 3775 e 4120) com origem no eixo da Av. Aricanduva. 
 

− Estações Penha, Penha de França e Tiquatira 
 
Em razão de características específicas, também neste caso, a análise foi realizada de forma 
conjunta, abrangendo as estações Penha, Penha de França e Tiquatira. 
 
A Estação Penha é a mesma atualmente em operação na Linha 3 – Vermelha. Próximo a este 
local existem hoje 42 linhas municipais oferecendo um total de 211 viagens na hora pico e 9 
linhas intermunicipais com 35 viagens na hora pico, totalizando 51 linhas (246 on/h). 
 
A existência das estações Penha de França e Tiquatira, mais ao norte, e Aricanduva, mais ao 
sul, permite que os usuários de ônibus se integrem com a rede metroviária antes de chegar à 
Estação Penha. 
 
A Estação Penha de França está localizada na Pça. Micaela Vieira, na confluência das vias 
Amador Bueno da Veiga e Pe. João e Dr. João Ribeiro. Passando em frente ao local da estação 
existem hoje 92 linhas, oferecendo um total de 417 viagens na hora pico. 
 
A Estação Tiquatira está localizada nas proximidades do entroncamento das vias Gabriela 
Mistral e Gov. Carvalho Pinto, junto à nova estação da CPTM. Passando em frente ao local da 
futura estação existem hoje 53 linhas, oferecendo um total de 225 viagens na hora pico. Destas, 
32 linhas são municipais com frequência de 157 on/h e 21 linhas são intermunicipais com 
frequência de 68 on/h. 
 
Para as estações Penha, Penha de França e Tiquatira requer-se uma reflexão conjunta. Neste 
caso, trata-se da rede de ônibus que atende prioritariamente aos bairros da porção da Zona 
Leste localizada entre o eixo metro-ferroviário e o limite do município de São Paulo com o 
município de Guarulhos, além dos serviços intermunicipais que atendem aos municípios de 
Guarulhos, Arujá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano e Mogi das Cruzes. 
Esta rede de transporte por ônibus se desenvolve em busca dos destinos Centro Metropolitano, 
de preferência via o centro da Penha, e o eixo metro-ferroviário. Assim, praticamente todos os 
bairros possuem linhas de ônibus para estes dois destinos, além do centro da Penha, 
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normalmente de passagem. O sistema intermunicipal procura uma conexão mais adequada com 
o sistema metro-ferroviário, se possível com acesso ao polo regional da Penha. 
 
Esta tendência histórica de construção da rede de ônibus provocou uma grande concentração 
de linhas no centro da Penha, local com exiguidade de oferta viária, causando enormes 
dificuldades de gestão do trânsito e de baixa produtividade do sistema de ônibus, em função das 
baixas velocidades, principalmente para os usuários com destino no Centro Metropolitano ou na 
Av. Celso Garcia. 
 
Para este trecho, os principais elementos a serem destacados são os seguintes: 
 
 Implantação de um terminal de integração nas proximidades da interseção das vias Gov. 

Carvalho Pinto e Gabriela Mistral, no mesmo local previsto para implantação de estação 
da CPTM, no projeto de remodelação da Linha 12 – Safira, e da Estação Tiquatira, da 
Linha 15-Branca do metrô; 

 
 Operação de linhas alimentadoras e troncais com origem nos bairros a leste do 

entroncamento das vias São Miguel e Gov. Carvalho Pinto, pela Av. Gov. Carvalho Pinto, 
reduzindo a utilização da Av. Amador Bueno da Veiga às linhas locais, de acesso ao polo 
regional da Penha; 

 
 Implantação de um novo sistema viário para o Corredor de Ônibus às margens da linha 

12 – Safira, articulando a Av. Celso Garcia, próximo à Av. Aricanduva até a Av. Gov. 
Carvalho Pinto, portanto transferindo o eixo de atendimento da demanda que hoje se dá 
pelo centro da Penha. Esta reformulação permitirá um novo arranjo das linhas de ônibus, 
garantindo melhor utilização dos espaços viários através da especialização de funções: 

 
 Av. Gov. Carvalho Pinto assume a função de suporte para as linhas cujos usuários 

demandam o Centro Metropolitano ou destinos ao longo da Av. Celso Garcia; 
 
 Av. Amador Bueno da Veiga assume a função de suporte para as linhas cujos usuários 

demandam o polo regional da Penha e linhas com origem em bairros próximos e destino 
no Centro Metropolitano e Av. Celso Garcia; 

 
 A integração do sistema de ônibus com o sistema metro-ferroviário deve ser dividida 

entre as estações Penha e Tiquatira, através das vias Radial Leste e Amador Bueno da 
Veiga, para a Estação Penha, e Gov. Carvalho Pinto, para a Estação Tiquatira; 

 
 Especialização da Estação Penha de França como local de origem/destino final, evitando 

ao máximo a ocorrência de integração com o sistema de ônibus, em função da 
exiguidade de espaço viário e da natureza de local histórico, com meio ambiente urbano 
controlado. 

 
Desta forma, para a Estação Penha, a proposta é a preservação dos atuais locais de integração 
(terminais norte e sul), utilizando as áreas disponíveis para remanejamento de linhas a partir das 
novas funções definidas anteriormente. Considerando a relação de linhas sugeridas para 
integração nas novas Estações de Integração Aricanduva e Tiquatira, a Estação Penha terá uma 
redução de linhas operando como alimentadoras. No Terminal Penha haverá uma redução de 
12 linhas, sendo 3 municipais (27 viagens HPM) e 9 intermunicipais (35 viagens HPM), 
totalizando 62 viagens no HPM. 
Estas linhas passarão a operar na Estação de Integração Tiquatira. Nas proximidades da 
Estação Penha passarão a operar 39 linhas, com 177 viagens na hora pico. Destas linhas, 18 
serão alimentadoras do Terminal Penha do Metrô (94 viagens na hora pico), enquanto 21 linhas 
(83 viagens na hora pico) passam em frente, na Av. Radial Leste. 
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A Estação Penha de França deve ser especializada como uma estação para destinos finais, ou 
seja, atendimento das demandas locais. Os usuários de transporte coletivo com destinos além 
Penha, como o Centro Metropolitano, Av. Celso Garcia e rede metro-ferroviária, devem ser 
direcionados, através de linhas de ônibus, para as estações metroviárias da Penha e Tiquatira, 
que exercerão a função de locais de integração de viagens. Assim, a proposta para a Estação 
Penha de França é a operação de pontos de parada nas proximidades, com adoção de baias 
para operação de embarque/desembarque. Neste ponto de parada operarão apenas linhas de 
passagem, considerando a reformulação da rede de linhas que deverá ser feita. 
 
Operam nas imediações da Estação Penha de França 92 linhas com frequência de 417 on/h. 
Considerando que 20 destas linhas sejam remanejadas para a futura estação de transferência 
Tiquatira, o fluxo previsto para o local é de 72 linhas, com 354 viagens na hora pico manhã. 
 
Note-se que o número de linhas e a quantidade de viagens na hora pico ainda é muito elevado, 
reforçando a necessidade de um redesenho da rede atual de linhas, de modo a redirecionar as 
mesmas para os terminais Tiquatira e Penha Metrô. 
 
A proposta para a Estação Tiquatira é a implantação de uma estação de integração intermodal 
para as linhas municipais e intermunicipais. Operam nas proximidades da estação 53 linhas de 
ônibus, representando 225 viagens na hora pico manhã, sendo 21 linhas intermunicipais (68 
viagens HPM) e 32 linhas municipais (157 viagens HPM). 
 
Mais uma vez considerando que a definição da rede de linhas alimentadoras é atribuição dos 
órgãos gestores envolvidos (SPTrans e EMTU), foram identificadas possíveis linhas para 
seccionamento no Terminal Tiquatira: 10 linhas intermunicipais com frequência de 41 on/h com 
destino atual para as estações Penha e Brás da Linha 3; e 7 linhas municipais com frequência 
de 43 on/h com destino atual para o centro expandido e estações da Linha 3. 
 

− Estações Paulo Freire e Dutra 
 
Também neste caso, a análise foi realizada de forma conjunta, abrangendo as estações Paulo 
Freire e Dutra, localizadas no trecho após a transposição do Rio Tietê. 
 
A Estação Paulo Freire está estrategicamente localizada na Av. Paulo Freire, entre o 
entroncamento das rodovias Fernão Dias / Dutra e Airton Senna /Marginal do Tietê. Na sua área 
de abrangência circulam 65 linhas intermunicipais da EMTU com frequência de 238 on/h 
oriundas dos municípios de Guarulhos, Itaquaquecetuba, Arujá, Suzano, Mogi das Cruzes, 
Mairiporã e Santa Isabel que utilizam as rodovias Dutra e Airton Senna, e destinam-se 
principalmente para as estações Armênia e Tietê da Linha 1 - Azul. 
 
Praticamente toda demanda atendida por estas linhas desloca-se até o ponto final das mesmas. 
Parte desta demanda integra-se no sistema metroviário e parte tem como destino final o centro 
expandido. Com isso, deverá ser implantado terminal de ônibus urbano para atender 30 linhas 
com frequência de 89 on/h. As demais linhas continuarão a atender a demanda ao longo dos 
corredores, evitando a transferência compulsória dos usuários que não integrarão ao sistema 
metroviário. 
 
Outro aspecto relevante é a necessidade de disponibilizar espaço para estacionamento de 
automóveis e ônibus fretado que utilizam as rodovias Fernão Dias, Dutra e Airton Senna para 
atendimento da demanda oriunda dos municípios localizados ao norte e nordeste do Estado de 
São Paulo e demais estados que fazem a ligação por meio dessas rodovias. 
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A Estação Dutra localiza-se no entroncamento da Avenida Conceição e Alcebíades Bobadilha 
da Cunha, próximo à divisa do município de Guarulhos. Nas proximidades da estação passam 
atualmente 21 linhas de ônibus com frequência de 151 on/h, que atendem os bairros Parque 
Novo Mundo, Jaçanã, Vila Sabrina, e outros (18 linhas com frequência de 145 on/h), e do 
município de Mairiporã (3 linhas com frequência de 6 on/h) que têm como principal destino as 
linhas 1 e 3 do Metrô e centro expandido da cidade. 
 
O atendimento da área de abrangência considerada para esta estação é de linhas alimentadoras 
que deverão atender ao terminal previsto anexo à estação. Das linhas municipais, sete serão 
seccionadas (59 on/h), outras três terão parte da frequência seccionada (14 on/h) e 2 linhas 
intermunicipais (4 on/h) com destino à Estação Tietê também serão seccionadas na Estação 
Dutra, totalizando 12 linhas com frequência de 77 on/h. 
 
A concepção para implantação dos terminais nas estações Paulo Freire e Dutra visa a 
racionalizar a circulação de veículos, reduzindo o volume de ônibus que se deslocam para áreas 
centrais, contribuindo para a maior fluidez do trânsito. 
 
A seguir é apresentado Quadro 8.4.4.3-1 com o resumo da proposta de integração com as 
linhas de ônibus municipais e intermunicipais no entorno das estações. 
 
  Quadro 8.4.4.3-1 

Proposta de Integração Linha 15 – Branca 
com sistema de ônibus no entorno das estações 

 
ESTAÇÃO TIPO DE INTERVENÇÃO FREQ.HPM 

Orfanato Baia para ponto de passagem 121 
Água Rasa Estação de transferência com retorno operacional 62 
Anália Franco Baia para ponto de passagem 96 
Vila Formosa Estação de transferência sem retorno operacional 132 
Guilherme Giorgi Baia para ponto de passagem 22 
Nova Manchester Baia para ponto de passagem 151 
Aricanduva Terminal de integração 87 
Penha Terminal de integração (existente) 185 
Penha de França Baia para ponto de passagem 354 
Tiquatira Terminal de integração 84 
Paulo Freire Terminal de integração 89 
Dutra Terminal de integração 77 

                          Fonte: Projeto Funcional, 2011 

 
A Figura 8.4.4.3-27, a seguir, mostra o traçado da Linha 15 - Branca, com as linhas de ônibus 
atuais em cada estação e a proposta de integração. 
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Fonte: Projeto Funcional, 2011 

 
Figura 8.4.4.3-27 - Linhas de ônibus atuais em cada estação e a proposta de integração. 
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8.4.5)  Estrutura Urbana 
 
8.4.5.1) Área de Influência Metropolitana 
 
A estrutura urbana, configurada com base na estrutura viária da metrópole que acompanhou a 
expansão da população e de atividades econômicas, se apresenta altamente concentrada no 
centro histórico e expandido e se diluindo na medida do distanciamento desses polos. 
  
Uma proxy de tal situação encontra-se na densidade de centralidades polares e lineares, onde 
se concentram comércio e serviços e, consequentemente, empregos, visualizada no mapa das 
“Centralidades Polares e Lineares na AIM” (MSE-BRA-11), verificando-se que ela se dilui em 
meio a áreas residenciais, na medida do distanciamento do centro. 
 
Assim, num raio de cerca de 3 km do centro histórico e no centro expandido, concentra-se o 
maior número de centralidades polares - Armênia, Barra Funda, Clínicas, Consolação, Trianon, 
Jardins, Brigadeiro, Paraíso, Liberdade e Cambuci - assim como centralidades lineares nas 
avenidas Cruzeiro do Sul, Francisco Matarazzo, Consolação, 9 de Julho, Augusta, Brig. Luis 
Antonio, Paulista, Vergueiro, com maior número na zona oeste da cidade. 
 
Depois dessa distância, num raio de cerca de 10 km do centro, os centros polares são mais 
esparsos, mas ainda se concentram no centro expandido, tanto na zona oeste da cidade, como 
Perdizes, Pompéia, Lapa, Vila Madalena, Cerro Corá, Vila Leopoldina, Panamericana e 
Pinheiros, como na zona sul – Vila Olímpia, Moema, Santa Cruz, Praça da Árvore, São Judas, 
Cursino, Sacomã e Ipiranga. Na zona leste, comparecem apenas os centros polares da Mooca, 
Vila Prudente, Belém, Tatuapé, Água Rasa e Anália Franco, além da Vila Maria, ao norte. 
Comparecem também mais centros lineares, representados entre outras, pelas vias Pompéia, 
Pacaembu, Teodoro Sampaio, Rebouças, Santo Amaro, Jabaquara, Ricardo Jafet e Cursino. 
 
Depois dessa distância, os centros polares surgem mais espaçados e ao longo de eixos viários: 
no eixo da av. Celso Garcia e em sua continuidade, surge a Penha, Ermelino Matarazzo, Águia 
de Haia, Jacu Pêssego, São Miguel e Itaim Paulista; ao longo dos eixos metroviários da zona 
leste, Vila Matilde, Artur Alvin, Itaquera, Lajeado, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Mogi das 
Cruzes; ao longo da av. Cons. Carrão e sua continuidade, os centros polares de Cidade Líder, 
Shopping Aricanduva, Iguatemi, Cidade Tiradentes, São Mateus, São Rafael; ao longo da av. 
Prof. Luis Ignácio de Anhaia Mello, São Lucas e Sapopemba; ao longo do eixo metroviário sul, 
Jabaquara e Americanópolis; ao longo da av. Santo Amaro e sua continuação, Brooklin, 
Joaquim Nabuco e Largo Treze; ao longo da Marginal Pinheiros, Morumbi, Transamérica e 
Socorro; ao longo da av. Francisco Morato, Butantã, Vila Sonia e Campo Limpo; e ao longo da 
estrada de Itapecerica, João Dias, Capão Redondo e Jardim Ângela. 
 
Por fim, mais periféricos à AIM, vêm os centros urbanos dos municípios de Guarulhos, 
Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes. 
 
Esse modelo espacial da metrópole requer uma infraestrutura de transportes que integre as 
atividades dispersas no território metropolitano e crie polos articuladores locais. Os polos 
metropolitanos - definidos como localizações que articulam funções urbanas locais e 
metropolitanas associadas ao transporte público de massas - têm papel decisivo na estruturação 
de um novo território metropolitano. A Linha 15, ao implantar a maioria das estações junto aos 
centros polares já identificados pelo Plano Estratégico de São Paulo, concorre para a 
consolidação desses polos metropolitanos. 
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INSERIR 
 
“Centralidades Polares e Lineares na AIM” (MSE-BRA-11) 
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8.4.6)  Uso e Ocupação do Solo 
 
O processo de ocupação da área de inserção deste empreendimento na sua área de influência 
estruturou-se, inicialmente, por meio de pequenos núcleos isolados, Penha e Vila Prudente 
especialmente, que foram se expandindo rumo ao centro e a leste. 
 
Nas palavras de Washington Luís (in AZEVEDO, 1945), até o primeiro quartel do século XVIII, a 
cidade de São Paulo “ocupava a área contida pelo colégio dos Jesuítas, pelos conventos de São 
Bento, São Francisco e Carmo; além dessa área, as casas iam rareando, já apareciam as 
chácaras, os sítios, as fazendas”.  
 
Nas últimas décadas do século XVII, foi erguida capela junto à foz do rio Aricanduva, em torno 
da qual se formou um pequeno povoado que originou o bairro da Penha. 
 
“A nova localidade tornou-se rapidamente um centro de peregrinação em São Paulo, talvez o 
mais movimentado na cidade até meados do século XIX. Trilhas e picadas interligavam a Penha 
às cabeceiras do Aricanduva e ao centro da cidade”. 
 
Essa situação perdura até o último quartel daquele século, quando ocorre o desenvolvimento 
econômico do planalto paulista em decorrência da expansão do café, da multiplicação das vias 
férreas e da entrada do imigrante europeu, sobretudo o italiano (o recenseamento de 1890 
demonstra a duplicação da população em vinte anos). A cidade passa a se expandir e, para 
leste, surgem os bairros do Pari, Brás e Mooca. O bairro da Penha, antes isolado, passa a ser 
considerado subúrbio da capital paulista, para, nas primeiras décadas do século XX, ganhar 
status de bairro periférico. Nota-se, assim, que a ocupação da zona leste se inicia mais 
fortemente ao longo do eixo da via férrea leste-oeste, ao norte da AII. 
 
No entanto, a via férrea ao longo do Tamanduateí, aliada à expansão dos veículos, que passam 
a ocupar lugar de destaque nos deslocamentos, determinou uma maior acessibilidade também à 
região sudeste da AII. Esta acessibilidade, favorecida pela fartura de terras com preços 
acessíveis, atraiu os contingentes de operários e populações em busca de empregos em novas 
atividades industriais e de serviços que surgiram a sudeste.  
 
A região da Vila Prudente é resultado dessa expansão industrial paulistana para sudeste. Foi 
durante muito tempo um núcleo isolado à margem do Tamanduateí, como uma espécie de 
subúrbio ligado ao centro por uma linha de bondes. Com a industrialização do Brás, Mooca e 
Belém, tornou-se inevitável a procura de terras na direção leste e sudeste. O bairro de Vila 
Prudente foi fundado no final do século XIX, quando a cidade de São Paulo vivia o auge das 
transformações decorrentes do desenvolvimento da lavoura cafeeira, da implantação das 
estradas de ferro e da imigração europeia, principalmente a italiana.  
 
A Figura 8.4.6-1 apresenta os Limites da Cidade de São Paulo e sua expansão, no período 
compreendido entre 1874 e 1945. 
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preto) 

 
Figura 8.4.6-1 – Limites da Cidade de São Paulo e sua expansão, período 1874-1945. 
 
 
A vizinhança da Estação Ferroviária do Ipiranga, a instalação da indústria de chocolates Falchi, 
em 1882, e vários loteamentos operários, deram início ao seu desenvolvimento, sendo fundada 
em 1890 pelo então presidente Prudente de Morais, ao qual deve seu nome. Várias outras 
indústrias se instalaram - cerâmicas, tecelagens de seda, papel - atraindo migrantes de origens 
diversas, que passaram a constituir a classe operária local. Os pioneiros, além de venderem 
terrenos, transformam o bairro em vila fabril, com comércio desenvolvido, fábricas, escolas e 
residências (BRUNO, 1994).  
 
A Favela de Vila Prudente, produto dessas migrações e das carências de infraestruturas data de 
1940. A produção era escoada através de uma linha de troles puxados a burros, que ia de Vila 
Prudente até a estação da estrada de ferro do Ipiranga.1 
 
A progressiva instalação de infraestruturas urbanas nessas porções de Vila Prudente, mais 
próximas ao centro, levou ao encarecimento das terras e ao processo contínuo de migração de 
populações de baixa renda para as áreas mais periféricas da zona leste: Sapopemba, São 
Mateus e Cidade Tiradentes. 
 
A partir dos anos 1940 a ampliação do uso do automóvel e a expansão da atividade imobiliária 
foram responsáveis também pela ocupação de áreas não vinculadas à ferrovia, como principal 
eixo de ocupação da Zona Leste. A partir deste período torna-se relevante também o transporte 
por ônibus. Neste caso, o modo sobre pneus é responsável pelo surgimento dos chamados 
“subúrbios loteamentos”, o que reforça a ocupação de áreas não alcançadas pelo sistema sobre 
trilhos. 
 

                                                           
1 “A História de Nossa Gente. Vila Prudente e sua história”, exposição organizada pelo Colégio João XXIII. 
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Cabe ressaltar que nem sempre se tratava da ligação direta com o centro, mas em muitos 
casos, a rede de transporte por ônibus era responsável pelo deslocamento até uma estação de 
trem, operando como modo complementar de um sistema estrutural sobre trilhos. 
 
A Penha, por exemplo, era ponto de transbordo de linhas que tinham origem no município de 
Guarulhos e em bairros como São Miguel, Vila Matilde, entre outros; portanto já se consolidando 
na função que desempenha ainda hoje. 
 
Outros bairros também tinham esta função de maneira um pouco mais discreta, como é o caso 
da Mooca (linha para Vila Zelina), Tatuapé (linha para Vila Carrão), Belém (linha para Vila 
Formosa). Nestes casos, em que o núcleo urbano foi se constituindo como ponto de transbordo, 
consolidam-se os chamados “subúrbios-estação”. 
 
Na década de 1960, tem início da construção da avenida Radial Leste e na década de 70 a 
implantação da linha Leste-Oeste do metrô. Essas duas calhas de circulação sobre rodas e 
sobre trilhos são implantadas junto à ferrovia, no mesmo fundo de vale, consolidando 
definitivamente a direção Leste-Oeste como o principal eixo estruturador da Zona Leste de São 
Paulo2. 
 
Essa estruturação em torno de um forte eixo na direção Leste-Oeste, que liga o centro à 
periferia próxima e distante, reflete os investimentos na periferia, basicamente em sistema viário 
e transportes, que servem para mover a população trabalhadora da cidade-dormitório para os 
espaços de trabalho. 
 
Durante décadas a região foi se urbanizando progressivamente, acompanhando o crescimento 
acelerado da população paulistana, com os maiores índices de crescimento demográfico do 
município, notadamente da população de baixa renda.  
 
Mas o grande incentivador da ocupação das porções periféricas da zona leste foi o poder 
público, com a aquisição, a partir da década de 1970, de grandes glebas destinadas a conjuntos 
habitacionais de porte, que conformaram os “bairros dormitórios” que hoje caracterizam a região, 
como registra a Figura 8.4.6-2. Àquela época, o Plano Metropolitano de Desenvolvimento 
Integrado (PMDI) recomendava a expansão da malha metropolitana para os eixos leste e oeste 
da cidade, como os mais propícios à ocupação urbano-industrial. 
  

                                                           
2 Reestruturação Urbana da Metrópole Paulista: a Zona Leste como Território de Rupturas e Permanências – Rachel Rolnik-2000 
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Figura 8.4.6-2 – Conjuntos Habitacionais implantados na Zona Leste 

 
 
8.4.6.1) Área de Influência Indireta - AII 
 
Para efeito do diagnóstico do tema “uso e ocupação do solo” a AII foi subdividida em quatro 
tipologias de territórios, em decorrência de funções urbanas distintas que neles ocorrem: 
 
 Área Central – Nesta área concentra-se comércio e serviços metropolitanos, além de áreas 

industriais antigas ao longo das vias férreas, algumas desativadas, cuja tendência é de 
perda de população residente; 

 
 Área Peri-Central - Nesta área também se concentra comércio e serviços de âmbito regional, 

além de áreas industriais, também com tendência de perda de população residente; 
 

 Área Intermediária – Embora contendo centros regionais de comércio e serviços, nessas 
áreas predominam usos residenciais horizontais de média e baixa densidade, com tendência 
de perda ou manutenção da população residente; 
 

 Área Periférica – Com características de cidades dormitório no contexto do MSP e RMSP, 
ainda com crescimento da população residente. Trata-se de área de expansão da cidade, 
ainda há muitos terrenos vazios e grande parte do território ainda não está cadastrada na 
prefeitura para efeito de impostos, constituindo, formalmente, áreas rurais ou com 
loteamentos irregulares. 

 
O modelo centro-periferia, embora tenha sido reforçado pela presença da implantação do 
terciário avançado no quadrante Sudoeste do MSP, é insuficiente para dar conta dos processos 
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de transformação sócio-territorial que estão ocorrendo na metrópole. Destaca-se por um lado, a 
homogeneização da abrangência territorial do comércio – ampliado pelas redes de franquias, 
shopping centers e hipermercados; e, por outro, pelo avanço da verticalização nas periferias. 

 
Assim, algumas tendências de transformações no uso e ocupação do solo merecem destaque 
nesta porção da Zona Leste3. 
 
a) Permanência do esvaziamento residencial dos “bairros centrais” 
 
Bairros centrais do município de São Paulo, tais como Brás e Mooca, vêm perdendo população, 
assim como bairros periféricos a eles, como Vila Prudente, Vila Formosa, Água Rasa. Esse fato 
representa um paradoxo comparando a infra-estrutura neles instalada a outros que 
apresentaram crescimento populacional no mesmo período. Os casos mais exemplares dessas 
dinâmicas pressupõem a concomitância de três fenômenos: queda no número de moradores, 
diminuição no número de domicílios alugados e surgimento de uma nova dinâmica imobiliária 
com recentes lançamentos imobiliários. 
 
b) Substituição de padrão socioeconômico e funcional em bairros consolidados 
 
Tatuapé, Jardim Anália Franco, Vila Prudente, bairros consolidados, vêm vivenciando um forte 
processo de substituição do estoque construído através da verticalização residencial. Tal 
mudança, intensificada na década de 1980, é acompanhada, muitas vezes, de um movimento 
de substituição da população de menor poder aquisitivo por moradores de maior renda. A 
transformação é acompanhada também pela instalação de atividades de comércio e serviços 
especializados. Lançamentos mais populares de unidades com 2 dormitórios se espalham em 
diversas áreas da cidade, alcançando a periferia mais próxima onde desponta uma paisagem de 
verticalização. Trata-se de uma dinâmica habitacional nova nos setores intermediários da Zona 
Leste (Belém, Mooca, Tatuapé, Água Rasa, Penha, Vila Formosa, Vila Prudente) que, a 
exemplo do centro expandido, também estão perdendo residentes.  
 
c) Expansão de grandes centros comerciais populares 
 
A estratégia de massificação propiciou a criação de shoppings paulistanos em áreas com 
populações de menor poder aquisitivo, como é o caso do Shopping Aricanduva (inaugurado em 
1991, hoje com 330 lojas), do Shopping Metrô Tatuapé (1997, 372 lojas), e mesmo de médio 
porte, como o Shopping Penha (1992, 219 lojas). Tais centros comerciais revigoram as 
centralidades regionais, criando empregos e reduzindo a necessidade de acesso a áreas mais 
centrais. 
 
d) Surgimento de polo de alta renda 
 
O Jardim Anália Franco e a Praça Sílvio Romero, no Tatuapé, estão no epicentro da emergência 
de um polo de alto padrão de qualidade única na ocupação da Zona Leste, constituindo uma 
“centralidade emergente”. A partir de 1986 o Tatuapé deixou de ser ponto final do metrô, com a 
retirada de um grande tráfego de ônibus e do expressivo comércio de camelôs da região. Isso 
propiciou o primeiro boom imobiliário na região, através de construtoras locais.  
 
Com isso, constituiu-se um mercado imobiliário mais forte, com a elevação geral dos preços dos 
terrenos. A partir da forte intervenção do mercado imobiliário, verifica-se um novo crescimento 
do Jardim Anália Franco, que conta hoje com 50 mil habitantes, cuja média da renda familiar é 
63% acima da média da Grande São Paulo, com dezenas de edifícios residenciais de alto 
padrão, em geral de 3 a 4 dormitórios. O Shopping Anália Franco dialoga com esse enclave de 

                                                           
3 LUME-FAUUSP 
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várias formas, constituindo, apesar das razoáveis proporções, um shopping de vizinhança 
voltado preferencialmente à clientela local, de alto poder aquisitivo. Embora esse bairro seja o 
mais significativo da zona leste nesse padrão, observa-se o surgimento de condomínios de alto 
padrão, horizontais e verticais, espraiados pela área. 
 
e) Perspectivas de promoção urbana através de instrumento urbanístico – operações urbanas 
 
As operações urbanas são um instrumento de intervenção urbanística coordenado pelo poder 
público municipal, visando à transformação estrutural de áreas específicas da cidade. Envolve, 
em princípio, a participação de moradores, proprietários e investidores privados. Exige a 
contrapartida em função da flexibilização dos índices e características de parcelamento, uso e 
ocupação do solo e subsolo. Visa também à reorganização de setores urbanos com valor 
histórico nos quais a dinâmica imobiliária é inexpressiva. Até o momento os resultados são 
controversos do ponto de vista urbanístico para as operações urbanas mais antigas, enquanto 
as duas incidentes na AII – Celso Garcia e Amador Bueno, ainda não instituídas por lei 
específica – apresentam potencial para se tornarem dinâmicas urbanas de grande alcance. 
 
f) Impacto dos projetos de infraestrutura em escala metropolitana 
 
A expansão de grandes infraestruturas urbanas, com ênfase nos sistemas de transporte de 
massa e na mobilidade na zona leste, seja com a CPTM ou Metrô e Corredores de Ônibus, traz 
como impacto positivo sobre o território sua capacidade de gerar a continuidade urbana. Seus 
aspectos negativos se relacionam, sobretudo, com as alterações do preço da terra quando 
incidem sobre zonas habitadas por moradores com baixo poder aquisitivo.  
 
8.4.6.2)  Área de Influência Direta - AID 
 
Este estudo de uso e ocupação do solo na AID da Linha 15 - Branca busca apresentar, 
sobretudo, as áreas em que ocorrerá interferência em superfície, destacando-se assim, o 
entorno das estações e de seus acessos, dos poços de ventilação e saídas de emergência, bem 
como do pátio de estacionamento e manutenção de trens a ser implantado próximo à Estação 
Paulo Freire, demonstrando a tipologia de ocupação, parcelamentos do solo e conexões 
urbanas lindeiras a estas futuras estruturas.  
 
Neste relatório busca-se demonstrar as características atuais da área de estudo e de seu 
entorno, no que se refere às categorias de paisagem ali existentes, evidenciando que tipo de 
ocupação tem sido verificado naquela porção territorial do município em que se localizará o 
empreendimento a ser licenciado. 
 
Este relatório apoia-se, também, em dados extraídos e produzidos a partir de interpretação de 
aerofotografias, imagens de satélite, mapas e cartas. Os procedimentos utilizados para a 
definição do uso e ocupação do solo consistem na demarcação de unidades espaciais 
existentes na gleba e em seu entorno, conformando-se em definições das categorias de análise. 
(Paes, 2011) 
 
Para esta etapa, o trabalho de campo embasará a análise e a consequente apresentação dos 
aspectos destacados acima, os quais serão ilustrados por fotografias, que permitirão uma 
melhor compreensão dos usos atuais na área de influência direta deste empreendimento. Assim, 
a apresentação do entorno de cada estação, poço e do pátio de estacionamento e manutenção 
de trens será realizada, por meio dos dados primários, verificados na sequência deste item.  
 
Os dados obtidos em campo e os materiais cartográficos são analisados de forma integrada, 
objetivando a confecção do mapa de uso e ocupação do solo, bem como a descrição das 
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categorias de uso. Para a identificação das categorias de análise, considera-se uma área ideal, 
onde as características principais possam ser representadas territorialmente. (Paes, 2011) 
 
As categorias de uso, ou simplesmente os tipos de ocupação do solo verificados na AID deste 
empreendimento serão apresentados, a partir de parcelas do solo em que estes possam ser 
representados territorialmente, essas categorias foram assim classificadas: 
 
 Uso Predominante Residencial 

 
 Residencial Horizontal – área onde predomina a ocupação por uso residencial cujas 

moradias são de um ou dois pavimentos, tipo casa ou sobrado. A ocorrência de edifícios 
isolados nessa área foi, em geral, mapeada.  

 
 Residencial Vertical – área onde predomina a ocupação por uso residencial cujas 

moradias são constituídas por edifícios que abrigam domicílios do tipo apartamento. 
Nesta classe estão inseridos também os condomínios verticais e os conjuntos 
habitacionais verticais. 

 
 Misto (residencial horizontal e vertical) – área onde o uso residencial é constituído tanto 

pelo padrão horizontal quanto pelo vertical. 
 
 Área em ocupação – área arruada com aproximadamente 10% de ocupação, podendo 

estar dentro da área urbanizada, na periferia ou isolada. É caracterizado por um conjunto 
de arruamento, podendo ser geométrico ou irregular, sobre solo com ou sem cobertura 
vegetal. 

 
 Habitação precária – assentamento habitacional precário, tipo autoconstrução, com 

presença de infraestrutura básica: arruamento, drenagem pluvial, abastecimento de 
água, coleta regular de lixo, iluminação pública e equipamentos básicos de saúde e 
educação, porém, geralmente desprovido de rede de coleta de esgoto e de lotes 
regularizados. 

 
 Favela – assentamento habitacional, geralmente em área invadida, sem divisão regular 

de lotes, nem infraestrutura urbana (arruamento, drenagem, rede de esgoto e coleta de 
lixo), mas com abastecimento clandestino de água e luz. As moradias são feitas por 
autoconstrução, podendo ser de alvenaria ou madeira.  

 
 Uso Predominante Comercial/Serviço 

 
 Comércio e serviços – área onde predomina a ocupação por uso comercial e/ou de 

serviços, os quais podem ser de caráter diário (gêneros de primeira necessidade), 
ocasional e/ou excepcional (diversificado ou especializado). Esse comércio pode ter 
caráter varejista ou atacadista e estar localizado nas proximidades das áreas residenciais 
ou em determinados setores destas, como em vias/centros comerciais. 

 
 Uso Predominante Industrial 

 
 Indústria – área localizada dentro ou fora da área urbanizada, podendo ser constituída 

segundo distrito / agrupamento ou em unidade dispersa. Caracteriza-se pela presença de 
grandes edificações, pátio de estacionamento ou mesmo de indústrias de pequeno porte, 
com facilidade de acesso, em geral localizadas próximas às grandes avenidas, rodovias 
e ferrovias.  
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 Mineração – área de extração mineral e seu entorno (movimento de terra, cavas, 
edificações) que sofreu efeito desta atividade. (na Região Metropolitana de São Paulo é 
realizada a céu aberto para praticamente todos os minérios e seu desenvolvimento). 
Caracteriza-se pela remoção da cobertura vegetal e corte de relevo. 

 
 Uso Misto 

 
 Residencial horizontal/comércio e serviço – área de uso misto de residências, comércios 

e prestadores de serviços, com padrão horizontal. 
 
 Residencial vertical/comércio e serviços – área de uso misto de residências, comércios e 

prestadores de serviços, com padrão vertical. 
 
 Residencial, comercial, serviços, industrial etc. – são todas as áreas onde coexistem 

vários tipos de uso (residencial, comercial, serviços, industrial etc.) e para as quais não 
há indicação de utilização específica. 

 
 Equipamentos Sociais e de Serviços 

 
 Parque – são áreas que estão sob as diretrizes de legislação ambiental de âmbitos 

municipal, estadual ou federal. 
 
 Praça e área verde urbana – praça é qualquer espaço público urbano livre de edificações 

e que propicie convivência e/ou recreação para seus usuários. Pode ter ou não 
vegetação. Área verde urbana é um local dentro da área urbana, onde há o predomínio 
de vegetação arbórea com extensão maior que as praças e jardins públicos. Possui 
função ecológica, estética ou de lazer.  

 
 Educação, saúde, esporte, lazer e cultura – são áreas destinadas às instalações 

(infraestruturas) de educação, saúde, cultura, esporte, lazer e similares podendo ser 
públicas ou privadas. 

 
 Institucional – área de propriedade pública destinada à instalação de equipamento social 

ou comunitário. Foi considerado: polícia rodoviária, guarda-civil, defesa e segurança 
nacional, delegacia, complexo penitenciário, fórum, órgãos de administração pública 
federal, estadual e municipal, entre outros. 

 
 Institucional Especial – considera-se como uso especial: igreja, templo, seminário, centro 

socioeducativo, lar de idosos e cemitério.  
 
 Infraestrutura 

 
 Infraestrutura – área que abriga instalação de equipamento como abastecimento de 

água, serviço de esgoto, energia elétrica, telecomunicação e outros de interesse público. 
 
 Viário – traçado de vias públicas constituído por vielas, ruas, avenidas e etc. 

 
 Uso Não-Urbano 

 
 Vegetação antrópica - vegetação caracterizada pela presença de gramíneas, 

constituindo uma cobertura quase contínua, deixando alguns trechos de solo descoberto. 
Espaçadamente poderão ocorrer pequenos subarbustos e, raramente, arbustos. 
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 Mata / capoeira – área onde pode ocorrer fragmento de vegetação com formações 
secundárias de porte arbóreo. Pode também ser classificado como capoeira, neste caso, 
caracteriza-se pela presença de espécies que ocupam espontaneamente as áreas 
devastadas, apresentando gramíneas e indivíduos isolados com porte herbáceo até 
arbóreo. 

 
 Solo exposto – solo que se encontra sem cobertura vegetal ou área onde ocorre 

exposição do solo devido à ação de processos erosivos ou pela ação de terraplanagem. 
  
O “Mapa do Uso e Ocupação do Solo na AID” (MSE-BRA 12), apresentado no Volume IV – 
ANEXOS (Produtos cartográficos), consolida e ilustra o mapeamento do uso e ocupação do solo 
na AID em escala 1:20.000, destacando o traçado da linha, as estações, o sistema viário, com o 
nome das principais vias e os tipos de uso e ocupação predominantes, tal como demonstrado, 
servindo de complemento aos dados primários obtidos em trabalho de campo.  
 
Apresenta-se e descreve-se, a seguir, o uso e ocupação do solo atual verificado no entorno de 
cada estação, poço de ventilação e saída de emergência e do pátio de estacionamento e 
manutenção de trens. 
 
Contudo, pode-se inferir, que as estações é que se conformarão na estrutura externa que 
poderá atrair e acarretar em alteração do uso do solo atual, no entorno do local em que as 
mesmas serão implantadas, bem como podendo se transformar num indutor de modificações de 
usos, a partir de sua implantação, com a atração de novas atividades econômicas, ou de novos 
usos residenciais, tal como, impulsionando uma possível verticalização. 
 
 Entorno da Estação Vila Prudente 

 
Na Estação Vila Prudente haverá a conexão da Linha 15 - Branca com a Linha 2-Verde, esta 
última já existente e em operação, sendo que para esta integração não será necessário executar 
desapropriações. 
 
Trata-se de uma localidade densamente urbanizada, que tem na Av. Prof. Luis Ignácio de 
Anhaia Melo seu mais importante eixo viário. O entorno desta estação é marcado por uma 
diversidade de ocupações e usos do solo, dentre os quais se destacam o uso residencial 
horizontal e vertical, distanciando-se desta avenida principal. Os usos relacionados às atividades 
econômicas de comércio, serviços e industrial, este último de forma dispersa e em glebas 
isoladas, concentram-se na própria avenida e em suas imediações. Não obstante, esses usos, 
muitas vezes se dão em uma mesma quadra, na qual se verifica ocupações bem dispares umas 
das outras, abrigando usos diversos em pequenas porções territoriais. 
 
A localidade ao sul da Estação Vila Prudente se configura na porção que apresenta grandes 
áreas ocupadas pelo uso residencial horizontal, com poucos usos verticais isolados, nesta 
região, o uso comercial e de serviços busca atender a esta população residente. Destacam-se 
por último, na paisagem local, os pilares do monotrilho que estão sendo implantados na Av. Prof. 
Luis I. Anhaia Melo.  
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Na porção ao norte da estação, além dos usos mistos representados por residencial horizontal, 
vertical, comércio e serviços, merece destaque na Praça Centenário de Vila Prudente, os 
equipamentos sociais, a Unidade Básica de Saúde – UBS Vila Prudente e o Centro de 
Educação Infantil Dom Décio Pereira. As Fotos 8.4.6.2-1 a 8.4.6.2-4 representam os usos 
verificados nesta AID. 
 

Foto 8.4.6.2-1 – Av. Prof. Luis I. Anhaia Melo, usos 
comerciais e de serviços, pilares do monotrilho em 
implantação. 

Foto 8.4.6.2-2 - Uso residencial horizontal, 
predominante ao Sul da Estação Vila Prudente. 

 

Foto 8.4.6.2-3 – Unidade Básica de Saúde Vila 
Prudente, localizada na Praça Centenário de Vila 
Prudente. 

Foto 8.4.6.2-4 – Centro de Educação Infantil Dom 
Décio Pereira, situado na mesma praça. 

 
 
 Entorno do Poço Falchi Gianini 

 
O local de implantação deste futuro poço, na rua de mesmo nome, possui declividade rumo às 
ruas Cananéia e Orfanato, ao norte, e Rua Fidélis Papini, ao sul. O entorno é marcado pelo uso 
residencial horizontal, tomado por habitações de sobrados de padrão médio. Nesse quadrilátero, 
além das moradias assobradadas, há também alguns edifícios residenciais isolados e um 
condomínio residencial fechado.  
 
Entre as ruas Falchi Ginani e Américo Vespucci, a uma quadra ao sul do local do Poço, o 
Colégio Civitatis ocupa grande parte da quadra, com frente para ambas as ruas. Este poderá se 
constituir em ponto sensível quanto a impactos das obras, no que se refere a ruídos, poeiras e 
movimentação de maquinário e veículos. 
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Trata-se de um entorno predominantemente residencial horizontal, verificando-se 
secundariamente, os usos residencial vertical e misto (residencial horizontal e comércio e 
serviços, voltados, sobretudo ao atendimento dos moradores locais). As Fotos 8.4.6.2-5 e 
8.4.6.2-6 ilustram esta ocupação. 
 

Foto 8.4.6.2-5 - Vista da Rua Cananéia, uso 
residencial horizontal, vertical (aos fundos) e 
comercial. 

Foto 8.4.6.2-6 - Vista da Rua Falchi Gianini, uso 
residencial horizontal. 

 
 
 Entorno da Estação Orfanato  

 
A distribuição dos usos no entorno imediato da nova estação direciona para o uso comercial e 
serviços, concentrando atividades de natureza local, além de agências bancárias, supermercado 
e lojas de veículos, de caráter um pouco mais abrangente. Da Rua do Orfanato para o norte, 
predominam usos comerciais e de serviços; para o sul, usos residenciais, tanto nas vias 
paralelas, como na Rua Cananéia, ou nas perpendiculares, ruas Assupa, Dr. Sanarelli e Piancó, 
onde a presença de comércio é esporádica.  
 
Merecem destaque três grandes equipamentos sociais, o Orfanato das Meninas, o Colégio 
Estadual Profa. Julia Macedo Pantoja e a Igreja São Carlos.  Do ponto de vista do parcelamento, 
predominam lotes menores que 200m² e 8m de testada. Ao norte da Rua do Orfanato, no 
entanto, há lotes com maiores testadas, provavelmente devido a remembramentos de lotes para 
usos comerciais.  
 
A AID da futura Estação Orfanato é predominantemente horizontal. A faixa comercial ao longo 
da Rua do Orfanato é composta basicamente por imóveis com um pavimento, enquanto o 
entorno residencial é formado por sobrados, que utilizam todo o potencial construtivo dos 
pequenos lotes. No restante da AID, entorno mais distante da estação, verificam-se grandes 
porções territoriais ocupadas por usos residenciais horizontais e em menor medida, os usos 
residenciais verticais. 
 
As Fotos 8.4.6.2-7 a 8.4.6.2-10 ilustram a ocupação na AID desta estação. 
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Foto 8.4.6.2-7 - Vista do encontro das ruas Orfanato, 
Oratório e Dr. Sanarelli, usos comerciais. 

Foto 8.4.6.2-8 - Vista da Rua do Orfanato, esquina 
com Francisco Pólito, usos mistos: comercial, 
residencial horizontal e vertical aos fundos. 

 

Foto 8.4.6.2-9 – Rua do Orfanato, usos comerciais. Foto 8.4.6.2-10 – Escola Profa. Julia M. Pantoja, Rua 
Cananéia, esquina com Francisco Pólito. 

 
 
 Entorno do Poço Madri 

 
Este poço se localizará em área circunvizinha as ruas Madri, Murcia e Av. Salim Farah Maluf, 
trata-se de uma localidade predominantemente residencial horizontal, mesmo com a 
proximidade desta avenida e com grande circulação de veículos intrínseca a ela, que poderia 
afastar possibilidades de moradias no local. 
 
Verificam-se também, áreas mistas, cujas residências se misturam aos comércios e serviços, 
estes predominantes na supracitada avenida. 
 
As Fotos 8.4.6.2-11 e 8.4.6.2-12 apresentadas a seguir ilustram o uso predominantemente 
residencial horizontal existente na região. 
 


