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8.4)  Caracterização e Análise do Meio Socioeconômico 
 
8.4.1)  Caracterização da Dinâmica Demográfica 
 
8.4.1.1) Área de Influência Indireta – AII 
 
 
 Aspectos Metodológicos 

 
Conforme apresentado no Item 8.1 – Definição Territorial das Áreas de Influência do 
Empreendimento, a delimitação da AII considerou as zonas de pesquisa OD - 2007 
(METRÔ/SP) que serão influenciadas indiretamente pelo empreendimento, com destaque para 
os aspectos do transporte público.  
 
A pesquisa origem e destino 2007 (OD-2007), de responsabilidade da Companhia do 
Metropolitano de São Paulo – METRÔ/SP, foi desenvolvida com a colaboração de técnicos 
cedidos pela EMPLASA, CPTM, SPTrans e CET - São Paulo. Nesta pesquisa o município de 
São Paulo foi regionalizado em 320 zonas de pesquisa, com a denominação sub-região Centro 
da RMSP.  
 
De acordo com o METRÔ/SP (2008:07), “uma característica importante da Pesquisa Origem e 
Destino é que ela permite a localização espacial da população, dos empregos, das matrículas 
escolares e das origens e destinos das viagens realizadas pela população nas suas atividades 
diárias, na Região Metropolitana de São Paulo. Na Pesquisa Origem e Destino 2007 essas 
variáveis, além de serem agregadas por zonas, foram também georreferenciadas”. 
 
Em estudo a respeito da estrutura intraurbana do município de São Paulo a partir da análise 
espacial, Ramos (2002:48), afirma que “além dos dados relativos à mobilidade, a pesquisa OD 
do METRÔ de São Paulo, também levanta dados sobre as características socioeconômicas da 
população. A abrangência da pesquisa e a competência com que é realizada, tornam a 
Pesquisa OD uma importante fonte de dados, já utilizada em vários estudos sobre a metrópole 
paulistana durante estas quatro décadas”. 
 
Pode-se dizer que a pesquisa OD do METRÔ/SP é uma fonte direta de dados socioeconômicos, 
em nível censitário (domiciliar), consequência do fato de que nesta pesquisa são levantadas 
informações socioeconômicas como escolaridade, renda e faixas etárias da população residente 
por domicílios (RAMOS, 2002). 
 
Portanto, a pesquisa OD 2007 possui credibilidade, periodicidade e confiabilidade de 
informação, bem como precisão espacial. Considerando que a referida pesquisa abrange toda 
RMSP, os universos de pesquisa da AII e AID deste estudo de impacto ambiental estão 
totalmente contemplados, possibilitando a compreensão de aspectos socioeconômicos atuais, 
incluindo demografia, renda, emprego e escolaridade desta população, assim como diversas 
questões sobre mobilidade pendular (produção e atração de viagens, motivo de viagem, meio de 
transporte e etc.). 
 
Em relação aos critérios para delimitação das zonas de pesquisa, a OD 2007 considerou os 
seguintes pontos: comparabilidade com o zoneamento da OD-RMSP 1997, compatibilidade com 
os limites de municípios, dos distritos no município de São Paulo e também os limites dos 
setores censitários de 2000 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
 



 

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
LINHA 6 – LARANJA / Trecho São Joaquim ‐ Brasilândia 
 

CAPÍTULO III 

 

307CODIGO: 
RT-6.00.00.00/8N4-001 

EMISSÃO: 
                          31/10/2011 

Folha: 
             

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

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

REVISÃO:  
               B 

 

O METRÔ/SP disponibiliza em formato digital (MapInfo), os limites georreferenciados dos 
polígonos das zonas de pesquisa. Cada zona de pesquisa (polígono) possui um código que é 
correlato a um banco de dados com diversas variáveis socioeconômicas e de deslocamento 
pendular. O Cartograma 8.4.1.1-1 apresenta os limites territoriais, a localização e os códigos de 
cada zona de pesquisa que foram consideradas para o diagnóstico da AII do meio 
socioeconômico. 
 
As zonas de pesquisa OD 2007 foram agrupadas em centralidades com o intuito de facilitar a 
leitura dos atributos socioeconômicos da AII. Este agrupamento foi realizado após a 
identificação preliminar do padrão de uso e ocupação do solo da AII. Para tanto, essa 
regionalização considerou inicialmente a morfologia urbana identificada no estudo Unidades de 
Informações Territorializadas – UITs, elaborado pela EMPLASA (2008).  
 
No Quadro 8.4.1.1-1 estão listados os códigos das zonas de pesquisa OD 2007 que compõem a 
AII e as respectivas centralidades, apresentando também a área territorial destas centralidades 
e do total da AII. 
 
 

Quadro 8.4.1.1-1  
 Zonas de Pesquisa por centralidades na AII 

 

Centralidade 
Zonas de 
Pesquisa

Área 
Territorial 

(km²) 
Perus 118 23,60 

113 
114 Jaraguá 
115 

28,73 

111 
110 
112 
109 

São Domingos / Pirituba 

108 

31,73 

101 
102 
103 
104 
105 
106 

Vila Leopoldina / Alto da 
Lapa 

107 

8,60 

100 
99 
97 
98 
90 
91 
93 

Barra Funda / Lapa 

92 

14,56 

89 
88 
86 
83 
84 
85 

Perdizes 

87 

6,33 
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Centralidade 
Zonas de 
Pesquisa

Área 
Territorial 

(km²) 
33 
34 
30 
32 
31 
78 
73 
28 
29 
25 
26 

Consolação / Bela Vista 

27 

7,65 

57 
56 
55 
49 

Vila Mariana 

52 

4,65 

23 
24 
22 
21 

Liberdade 

20 

3,67 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
35 
36 

Sé / Santa Cecília 

37 

8,22 

134 
135 
136 
137 

Casa Verde / Limão 

132 

16,17 

125 
124 Freguesia do Ó 
123 

11,08 

122 
121 
120 

Brasilândia 

119 

21,12 

138 
139 
140 
143 
142 

Cachoeirinha / Mandaqui 

141 

26,79 

Total da AII 212,90 
Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2007 (OD-2007) – 
Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ/SP) 
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Conforme mencionado, o Cartograma 8.4.1.1-1 a seguir, ilustra a AII e as zonas de pesquisa OD 
2007, destacando da legenda as centralidades previamente identificadas. 
 

 
Cartograma 8.4.1.1-1 

Composição da AII – Zonas de Pesquisa OD 2007 e centralidades previamente definidas 
para o diagnóstico da AII 

 
 
O estudo da dinâmica demográfica foi desenvolvido inicialmente pela contextualização da 
dinâmica demográfica do município de São Paulo, utilizando-se informações disponibilizadas 
pelo SEADE (2000) por meio do Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da Cidade de São Paulo, 
elaborado em parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho, com o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e com apoio da Fundação João Pinheiro-MG. 
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Sempre que possível, as variáveis e indicadores estarão espacializadas em cartogramas, que 
são elaborados a partir da correlação do dado (variável e indicador) com o SIG – Sistema 
Geográfico de Informação. Os cartogramas são formas de representação gráfica que têm como 
propósito ampliar o conhecimento da AII a partir da distribuição geográfica das variáveis e 
indicadores, permitindo avaliar diversas temáticas sob a perspectiva espacial. A elaboração 
desses cartogramas seguiu os métodos da cartografia temática, conforme organizado por 
Martinelli (2003). 
 
 Contextualização demográfica do município de São Paulo 

 
O município de São Paulo está inserido na RMSP, formada por 39 municípios, onde se encontra 
50% da população do estado de São Paulo. A EMPLASA considera que, de cada 10 brasileiros 
1 (um) mora na RMSP. Portanto, pode-se dizer que a AII encontra-se na região metropolitana 
mais populosa e povoada do país. 
 
O município de São Paulo é considerado o mais populoso do país, com 11 milhões de 
habitantes, sendo parte expressiva da RMSP, uma das maiores regiões metropolitanas do 
mundo, abrigando em 2010, 20,1 milhões de habitantes. O contingente demográfico do 
município correspondia a 56% da população residente na RMSP e 27% do total do estado 
(SEADE, 2010). 
 
Apesar disso, o Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da Cidade de São Paulo apresenta dados 
que demonstram que o ritmo anual de crescimento da população (TGCA – Taxa Geométrica de 
Crescimento Anual) da capital paulista esta em queda desde a década de 80, cuja taxa média 
passou de 1,1% para 0,9%, nos anos 90.  
 
No período de 2000 a 2005, a TGCA foi estimada em 0,6%. Este quadro atual “resulta de várias 
transformações pelas quais têm passado os elementos determinantes da dinâmica demográfica 
de São Paulo, como a queda da fecundidade, a redução dos níveis de mortalidade, o aumento 
da esperança de vida e o progressivo envelhecimento da população, cujos impactos geram 
novas demandas em variadas esferas do setor público, além da redução dos saldos 
migratórios.” (SEADE, 2010). Além desses fatores pode-se citar a desconcentração industrial 
iniciada no município de São Paulo na década de 70, que impulsionou o crescimento das 
cidades do entorno da capital paulistana, e consequentemente a migração de parcela da 
população para estas cidades, refletindo na diminuição da TGCA do município. 
 
Estas alterações na demografia do município vão incidir sobre diversos aspectos do 
desenvolvimento e funcionamento da sociedade, como por exemplo, o caso do acelerado 
processo de envelhecimento constatado na metrópole, ocasionado também pela conjuntura de 
fatores de saúde (desenvolvimento da medicina, aumento dos equipamentos de saúde, 
saneamento básico, entre outros).  
 
Porém, deve-se ressaltar que esses fenômenos demográficos não são homogêneos em todo o 
município, ocorrendo variações entre os distritos da capital. Citando o exemplo dos distritos Sé e 
Jaraguá, com relação a TGCA entre 1991-2000, percebe-se a heterogeneidade dos dados, 
tendo o distrito Sé a taxa negativa de -3,28 e o Jaraguá a taxa positiva de 5,09. Sendo assim, 
existe uma diversidade e uma distribuição desigual da TGCA quando se compara os distritos da 
capital, isto também é observado entre as centralidades da AII, conforme apresentado a seguir. 
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 Análise dos dados e indicadores demográficos na AII 

 
A tabela 8.4.1.1-1 apresenta de forma sintética as principais variáveis utilizadas para o 
diagnóstico do perfil demográfico da AII. São contempladas as centralidades da AII, o total da AII 
e a participação da AII no total do município de São Paulo. 
 
A AII localiza-se na porção centro-noroeste do município de São Paulo, tendo seu limite ao sul 
pela centralidade Vila Mariana e a noroeste com a centralidade Perus (ver Cartograma 8.4.1.1-
1). O total da população da AII era de 1.976.855 habitantes (OD-2007).  
 
 

Tabela 8.4.1.1-1 
Principais indicadores demográficos do município de São Paulo, das centralidades da AII 

e do total da AII 
 

Centralidade 
Área  
(km2) 

População 
Residente 

Total 

Densidade 
demográfica 

hab/km² 

T.G.C.A.* 
1991 - 2000 
(em % a.a.) 

Perus 23,60 87.884 3.723,90 4,86 

Jaraguá 28,73 183.929 6.401,98 1,88 

São Domingos/Pirituba 31,73 278.274 8.770,06 0,83 

Vila Leopoldina/Alto da 
Lapa 

8,60 36.005 4.186,63 -0,46 

Barra Funda/Lapa 14,56 55.114 3.785,30 -1,91 

Perdizes 6,33 99.780 15.763,03 -1,10 

Consolação/Bela Vista 7,65 125.235 16.370,59 -1,90 

Vila Mariana 4,65 75.666 16.272,26 -1,24 

Liberdade 3,67 54.245 14.780,65 -2,62 

Sé/Santa Cecília 8,22 123.448 15.018,00 -2,49 

Casa Verde/Limão 16,17 182.998 11.317,13 -0,46 

Freguesia do Ó 11,08 141.003 12.725,90 -0,65 

Brasilândia 21,12 274.009 12.973,91 2,32 

AII 

Cachoeirinha/Mandaqui 26,79 259.265 9.677,68 -5,54 

Total AII 212,90 1.976.855 9.285,37 -0,61 

Município de São Paulo** 1.522,99 10.882.121 7.145,23 0,91 

Participação da AII no total 
do município de SP (%) 

13,9 18,16 - - 

Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2007 (OD-2007) – Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ/SP)/ * 
EMPLASA – Unidades de Informações Territorializadas (EMPLASA-UITs, 2008)/** Fundação SEADE - 2007 

 
Analisando os dados apresentados, junto ao cartograma 8.4.1.1-1, percebe-se a diferenciação 
das zonas de pesquisa ao norte e ao sul da marginal do rio Tietê.  
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A primeira diferenciação identificada corresponde ao tamanho das zonas de pesquisa e das 
centralidades, onde as localizadas ao norte são maiores e as que estão ao sul menores, 
refletindo diferentes padrões e processos históricos de urbanização.  
 
Além disso, o tamanho das centralidades ao norte corresponde a menor densidade demográfica, 
quando comparadas com as centralidades ao sul da AII. Por outro lado, as centralidades ao 
norte, possuem o maior contingente populacional da AII (71,19%), enquanto o sul (28,81% da 
população da AII) tem as maiores densidades demográficas. 
 
A pesquisa OD segue o padrão do censo demográfico do IBGE, portanto, por se tratar de uma 
pesquisa domiciliar, espera-se que em áreas com maior densidade demográfica a pesquisa seja 
mais demorada. Deste modo, as unidades de pesquisa (zonas) serão menores.  
 
As exceções correspondem às centralidades de Vila Leopoldina/Alto da Lapa e da Barra 
Funda/Lapa que mesmo ao sul da marginal do rio Tietê estão entre as menores densidades 
demográficas (ver Cartograma 8.4.1.1-2). Isso se explica pelo histórico de uso e ocupação do 
solo nestas centralidades, que ainda guardam sinais do passado industrial destas áreas.  
 
As maiores densidades estão nas centralidades de Consolação/Bela Vista, Vila Mariana, 
Perdizes e Sé/Santa Cecília, que possuem mais de 15.000 habitantes por km² e as menores 
densidades de 3.000 a 6.000 habitantes por km² estão nas centralidades Vila Leopoldina/Alto da 
Lapa, Barra Funda/Lapa já citadas e Perus.  
 
Em relação à taxa de crescimento da população da AII, vale remeter ao SEADE (2000) a 
afirmação de que “a distribuição espacial das taxas de crescimento populacional segundo 
subprefeituras apresenta configuração concêntrica, ou seja, o ritmo do aumento da população 
acelera-se à medida que se afasta do centro da capital: variou de -2,2% a.a., em Pinheiros, a 
6,8% a.a. na Cidade Tiradentes, no período considerado.”. Fato que ocorre também na AII, com 
as centralidades localizadas na parte central do município (sudeste da AII) com taxas negativas 
e as centralidades ao norte da Marginal do Tietê com taxas positivas. (ver Cartograma 8.4.1.1-
3). 
 
A centralidade Perus apresenta a maior TGCA entre 1991-2000, com crescimento de 4,86 % 
a.a. Por outro lado, a população da centralidade Cachoeirinha/Mandaqui cresce -5,54 a.a.  
 
Pode-se inferir que esse indicativo de adensamento populacional na centralidade Perus, pode 
ter relação com importantes rodovias, como o rodoanel - trecho oeste, a rodovia Presidente 
Tancredo Neves e a rodovia dos Bandeirantes. Enquanto o decréscimo da população na 
centralidade de Cachoeirinha/Mandaqui pode ter relação com o Parque Estadual da Serra da 
Cantareira, que é uma unidade de proteção integral, na qual não é permitido o uso residencial. 
 
A TGCA do município de São Paulo e da AII no período de 1991 – 2000 foram respectivamente 
0,91 e -0,61, demonstrando decréscimo da população da AII neste período. Esse decréscimo da 
população da AII explica-se por uma convergência de fatores, como a diversificação da 
economia, a redução na taxa de fecundidade, as políticas estaduais de desconcentração 
industrial no município de São Paulo e a busca por redução de custos por parte das empresas. 
 
Nobre (2004) apresentou alguns fatores que influenciaram no esvaziamento populacional da 
área central do município de São Paulo e no adensamento nas áreas periféricas. Ele afirma que 
no decênio 1960/1970 o centro histórico da capital já apresentava crescimento negativo. Porém, 
a expansão do crescimento negativo aos distritos do centro expandido só ocorreu a partir do 
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decênio 1980/1991 e se acentuou no decênio seguinte, chegando a englobar dezessete distritos 
dessa área. 
 
Um dos motivos deste processo de esvaziamento do centro, de acordo com o referido autor, foi 
a diversidade de grandes projetos imobiliários que alteraram as características morfológicas dos 
bairros nos quais se instalaram, valorizando e especulando o valor dos terrenos e dessa forma 
expulsando a população de baixa renda destes locais. 

 
Cartograma 8.4.1.1-2 

Densidade Demográfica da AII por centralidades 
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Cartograma 8.4.1.1-3  

Comportamento da TGCA 1991 - 2000(em %) nas Centralidades da AII 
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Ao mesmo tempo, com a criação da lei estadual de Proteção aos Mananciais (Lei Estadual n° 
898/75, alterada pela Lei Estadual nº 3746/83) e do Zoneamento Industrial (Lei nº 5.597), 54% 
da área da RMSP ficou dentro da área de proteção aos mananciais. No entanto, a ocupação se 
deu de forma expressiva, haja vista que as restrições impostas pela legislação desvalorizaram 
os terrenos destas áreas periurbanas, facilitando a ação de loteadores clandestinos, que 
associados à falta de fiscalização e de políticas públicas de habitação de interesse social 
inconsistentes, resultaram na ocupação irregular destas áreas (NOBRE, 2004). 
 
Dessa maneira, as áreas mais adequadas para a habitação e adensamento populacional, 
dotadas de infraestruturas e transporte coletivo, como o centro expandido, acabam sendo 
contraditoriamente as áreas em que ocorre esvaziamento populacional. Enquanto as áreas tidas 
inadequadas à habitação, que possuem mananciais (geralmente áreas periféricas) e estão em 
tese protegidas pela legislação ambiental, acabam sendo as que possuem as maiores TGCA. 
 
Vale ressaltar que, na maioria dos casos, a população que habita essas áreas periféricas não 
possui renda suficiente para adquirir imóveis nas áreas com infraestruturas adequadas. Este 
processo reitera a exclusão socioespacial que ocorre na RMSP (RAMOS, 2001; 2004). 

             
A população da AII por faixa etária em valores relativos no ano de 2007 é apresentada no 
gráfico 8.4.1.1-1, mostrando a maioria da população (17%) sendo composta de pessoas idosas 
com 60 anos e mais. Esses valores seguem a tendência da dinâmica demográfica do estado de 
São Paulo, que passa por um processo de envelhecimento. 
 
Porém, ressalta-se que o dado disponível da pesquisa OD-2007 para a população idosa possui 
o maior intervalo etário, que vai de 60 anos ou mais, compreendendo uma faixa de população 
maior do que as outras faixas etárias, o que também ajuda a explicar a alta porcentagem de 
desta faixa etária. 
 
Na publicação “SP Demográfico - Resenha de Estatísticas Vitais do Estado de São Paulo” 
(SEADE, 2010) são identificados 3 períodos distintos da demografia paulista, que revelam a 
trajetória do processo de envelhecimento e o novo retrato da população, onde a chamada “idade 
mediana”, que era de 20,8 anos, em 1950, passou para 27,5 anos, em 2000, e possivelmente 
alcançará 45,3 anos, em 2050. Isso significa que, se hoje a metade da população paulista tem 
menos de 32 anos, daqui a 40 anos terá mais de 45 anos, o que interferirá em todas as 
dimensões da vida e terá grande impacto nas demandas de todos os setores da sociedade, 
como aquelas relacionadas à educação, saúde, acessibilidade e transporte, previdência social, 
entre outras. 
 
Esse processo de envelhecimento da população é um indicativo da diminuição da fecundidade e 
aumento da expectativa de vida. A baixa fecundidade se explica por diversos aspectos, como 
por exemplo, pela maior divulgação dos métodos anticoncepcionais, a inserção das mulheres no 
mercado de trabalho e ao maior nível de informação sobre os custos de vida quando se tem um 
número elevado de filhos.  
 
A taxa de fecundidade total expressa o número médio de filhos nascidos vivos, ao final do seu 
período reprodutivo, em determinado espaço geográfico. Ela é estimada para um ano 
determinado, a partir de informações retrospectivas obtidas em censos e inquéritos 
demográficos (DATASUS, 2000). 

Seu cálculo é feito pelo somatório das taxas específicas de fecundidade para cada idade das 
mulheres residentes de 15 a 49 anos. Estas taxas específicas expressam o número de filhos 
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nascidos vivos tidos por mulheres, por faixas etárias de 15 – 19; 20 – 24; 25 – 29; 30 – 34; 35 – 
39; 40 – 44 e 45 – 49 anos. 

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

até 3 anos

4 a 6 anos

7 a 10 anos

11 a 14 anos

15 a 17 anos

18 a 22 anos

23 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

60 anos e mais

 
Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2007 (OD-2007) – Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ/SP) 

 

Gráfico 8.4.1.1-1 – População da AII por faixa etária em porcentagem 
 

 
O cartograma 8.4.1.1-4 apresenta as taxas de fecundidade na AII por centralidades para o ano 
de 2000. Vale ressaltar que, comparando-se os valores do ano 2000 com os valores de 1991, 
ambas as centralidades tiveram redução na taxa de fecundidade total, seguindo a tendência do 
estado e município de São Paulo. 
 
Segundo DATASUS (2000), taxas de fecundidade total inferiores a 2,1 indicam fecundidade 
insuficiente para assegurar a reposição populacional. Dessa forma, apenas as centralidades 
Jaraguá, Brasilândia e parte da Cachoeirinha/Mandaqui possuem a taxa de fecundidade 
suficiente para assegurar a reposição populacional, de acordo com o parâmetro do DATASUS 
(2000). Entretanto, o processo de migração e deslocamento pendular mantém de maneira 
expressiva a reposição populacional nas centralidades ao sul da marginal do rio Tietê. 
 
Portanto, a marginal do rio Tietê aparece como um divisor das tendências demográficas, neste 
caso da fecundidade da população, onde as centralidades ao sul apresentam as menores taxas 
de fecundidade, e as centralidades ao norte as maiores taxas. 

A esperança de vida ao nascer é o número médio de anos de vida esperados para um recém-
nascido, mantido o padrão de mortalidade existente, na população residente em determinado 
espaço geográfico, para o ano considerado (DATASUS, 2000).  
 
Os dados para AII são contemplados no cartograma 8.4.1.1-5, que retrata a esperança de vida 
ao nascer entre as centralidades. A esperança de vida de 2000 corresponde a mortalidade 
observada no período 1999/2000/2001 e a população em 1 de julho de 2000. 
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A AII apresentou maior esperança de vida ao nascer do que o município, RMSP e estado de 
São Paulo tanto em 1991 quanto em 2000.  

 
Cartograma 8.4.1.1-4 

Taxa de Fecundidade Total por centralidades da AII, no ano 2000 
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Além disso, a esperança de vida na AII tem relação com a porção sudeste da AII (área central 
do município de São Paulo), a qual apresenta em geral bons indicadores socioeconômicos, de 
saúde incluindo saneamento básico, que influenciam na alta esperança de vida do local. 

 
 

Quadro 8.4.1.1-3 
Esperança de vida ao nascer em 1991 e 2000 

 
Esperança de vida ao nascer (em anos) Localidade 

1991 2000 

AII* 71,86 74,18 

Município de São Paulo 68,63 70,84 

RMSP 68,03 70,29 

Estado de São Paulo 68,85 70,98 
                     Fonte: SEADE 2009/* Atlas do Trabalho e Desenvolvimento Social da Cidade de São Paulo 2000 

 
 
Assim como a TGCA e o perfil etário da população, os dados relativos à esperança de vida ao 
nascer e o índice de envelhecimento também variam entre as centralidades da AII e também se 
espacializam de forma concêntrica, com ambos aumentando conforme a aproximação do centro 
do município de São Paulo. Os cartogramas 8.4.1.1-5 e 8.4.1.1-6 apresentam os dados de 
esperança de vida ao nascer e índice de envelhecimento entre as centralidades da AII no ano de 
2000. 
 
Cabe ressaltar que, o índice de envelhecimento é obtido por meio da razão entre os 
componentes etários extremos da população, representados por idosos e jovens. Para este 
indicador é utilizada a proporção de pessoas de 60 anos e mais por 100 indivíduos de 0 a 14 
anos. Valores elevados deste índice indicam processo avançado de envelhecimento 
populacional. 
 
No cartograma 8.4.1.1-5 constata-se maior esperança de vida ao nascer ao sul da marginal do 
rio Tietê, justamente nas centralidades localizadas no centro expandido do município de São 
Paulo. Já as centralidades ao norte da referida via que estão mais afastadas do centro 
expandido do município de São Paulo, apresentam esperanças de vida menores, como as 
centralidades Perus, Jaraguá e Brasilândia. 
 
No cartograma 8.4.1.1-6 as centralidades ao sul da marginal do rio Tietê também aparecem com 
os valores mais altos de índice de envelhecimento. Enquanto as centralidades ao norte da 
marginal do rio Tietê obtiveram os valores mais baixos, com as centralidades Perus, Jaraguá, 
Brasilândia e parte da Cachoeirinha/Mandaqui com índice de envelhecimento até 5. 
 
O entendimento da demografia da AII passa pela análise do movimento pendular que incide 
sobre o município de São Paulo, que chega a ordem de 508 mil habitantes/dia (ARANHA, 
2005:99). 
 
A fonte de dados a respeito do movimento pendular consiste nos micro dados da amostra do  
censo demográfico de 2000, de responsabilidade do IBGE. Esta fonte de dados define como 
movimento pendular o “trajeto dos indivíduos acima de 15 anos de idade que trabalham ou 
estudam em um município diferente daquele em que residem” (ARANHA, 2005:96).  
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Conforme ÂNTICO (2005:110-115), a RMSP no ano de 2000 foi responsável por 54,8% de todo 
movimento pendular brasileiro. Sendo que o município de São Paulo recebeu 57% de todo 
movimento pendular da RMSP. Desta forma, “o município de São Paulo registra o maior 
acréscimo populacional devido aos deslocamentos pendulares: da ordem de 508 mil. 
Caracterizando-se como o principal receptor da pendularidade metropolitana” (ARANHA, 
2005:99). 
 

 
Cartograma 8.4.1.1-5 

Esperança de vida ao nascer na AII por centralidades em 2000 
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Cartograma 8.4.4.1-6 

Índice de envelhecimento na AII em 2000 
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CUNHA (1993) relaciona os deslocamentos pendulares com os movimentos migratórios 
intrametropolitanos e demonstra como o município de São Paulo constitui simultaneamente o 
principal território de origem dos movimentos migratórios rumo aos demais municípios da RMSP, 
e a principal área de destino dos deslocamentos pendulares ocorridos no interior da RMSP.  
 
Sendo assim, o município de São Paulo possui duplo papel na mobilidade populacional 
metropolitana. Se por um lado o município “expulsa” (saldo migratório negativo) pelo processo 
migratório uma parcela da população em direção aos municípios do entorno metropolitano, 
contribuindo para a intensificação do processo de periferização e de crescimento da metrópole, 
por outro, a AII permanece como o principal local de destino dos seus ex-residentes que aí 
continuam se deslocando para trabalhar, estudar ou buscar serviços de lazer, cultura, saúde e 
etc. 
 
A justificativa deste movimento migratório para a periferia da RMSP está calcada em duas 
realidades. Uma relacionada à ocupação de baixa renda nas áreas periféricas da RMSP, que é 
resultado da redução do emprego industrial, diversificação das atividades terciárias e aquisição 
imobiliária compatível com a renda. A outra se relaciona a ocupação de alto padrão que busca 
áreas verdes e pouco ocupadas, vislumbrando baixos índices de criminalidade, ruído, trânsito de 
veículos e maior qualidade de vida. Com isso, tanto a população de baixa renda como de alto 
poder aquisitivo, que residem na periferia da RMSP, continuam trabalhando nos pólos de 
serviços, que em sua maior parte localizam-se no município de São Paulo, e principalmente na 
área do centro expandido, porção sudeste da AII (ver cartograma 8.4.1.1-7). Vale lembrar que 
84,1% dos deslocamentos pendulares são motivados pelo trabalho (ARANHA, 2005:106). 
 
A área central do município de São Paulo – porção sudeste da AII – destaca-se no cartograma 
8.4.1.1-7 como a que apresenta maior densidade de empregos. Nesta área localizam-se a 
maioria dos distritos onde está inserido o trecho previsto para a linha 6 Laranja do METRÔ/SP, 
objeto do presente licenciamento ambiental.  
 
A densidade de empregos/ha apresentou grande variação na AII, com as centralidades ao norte 
da marginal do rio Tietê apresentando baixas densidades de empregos e as centralidades ao 
norte altas densidades. 
 
Enquanto ao norte todas as centralidades, com exceção da Casa Verde/Limão apresentaram 
densidades de até 50 empregos/ha, ao sul as densidades variaram de 100 a 150 empregos/ha 
até acima de 500. 
 
Os dados apresentados mostram a grande desigualdade na quantidade de empregos por 
hectares entre as centralidades ao norte e ao sul. Com a menor densidade de empregos/ha ao 
norte na centralidade Perus, com apenas 8,26 empregos/ha e a maior densidade ao sul na 
centralidade Sé/Santa Cecília, com 564,75 empregos/ha. 
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Cartograma 8.4.1.1-7  

Densidade de postos de trabalho na RMSP em 2007 
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No quadro 8.4.1.1-4, a seguir, estão apresentados os dados de entrada e saída (movimento 
pendular) dos quatro principais municípios em que ocorre este fenômeno.  
 
O município de São Paulo, recebe diariamente grande contingente populacional (591.042) que 
entra no município para estudo ou trabalho, mas que reside em outro município. O saldo de 
entrada menos saída resulta em 508 mil pessoas, conforme já mencionado. 
 
 

Quadro 8.4.1.1-4 
Movimento pendular de saída e entrada dos principais municípios de ocorrência deste 

fenômeno na RMSP em 2000 
 

Entradas Saídas 

Município 
Trabalham ou 
estudam no 
município e 
residem em 

outro (a) 

% do 
total da 
RMSP 

Residem no 
município e 

trabalham ou 
estudam em 

outro (b) 

% do total 
da RMSP 

Diferenças 
(a-b) 

Osasco 35.113 3,5 102.600 10,1 -67.487 

Carapicuíba 6.11 0,6 63.908 6,3 -57.797 

Município de 
São Paulo 

591.042 58,2 82.415 8,1 508.627 

Guarulhos 31.644 3,1 82.916 8,2 -51.272 

RMSP 1.015.221 100 1.015.221 100 - 

     Fonte: ARANHA (2005:98) 

 
 
A figura 8.4.1.1-1, ilustra os deslocamentos pendulares dos 38 municípios da RMSP rumo ao 
município de São Paulo.   
 
Observando a figura 8.4.1.1-1, nota-se que “desses deslocamentos, os maiores superam 20 mil 
pessoas e têm origem em 11 municípios metropolitanos. Destacam-se os trajetos com origem 
em Osasco (80.762 indivíduos), Guarulhos (78.949) e São Bernardo do Campo (37.706)” 
(ARANHA, 2005:101). 
 
Com isso, pode-se destacar a necessidade de manutenção das infraestruturas de transporte 
intermunicipais e a exigência por novos acessos à população que promove o deslocamento 
pendular entre RMSP e município de São Paulo e vice-versa, o que evidencia a importância da 
inclusão de novas opções de transporte coletivo na AII, como no caso em tela da Linha 6 - 
Laranja do METRÔ/SP. 
 
Segundo o Projeto Funcional da Linha 6 - Laranja do METRÔ/SP, a implantação da linha 6 
laranja do METRÔ deve receber 598,4 mil passageiros no total de embarques diários 2014.  
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Fonte: ARANHA (2005:100) 

Figura 8.4.1.1-1 
Deslocamentos pendulares para o município de São Paulo no ano de 2000 

 
 
8.4.1.2) Área de Influência Direta – AID  
 

 Aspectos Metodológicos 
 
Conforme apresentado no Item 8.1 - Definição Territorial das Áreas de Influência do 
Empreendimento, a delimitação da AID levou em conta as zonas de pesquisa OD 2007 
(METRÔ/SP) que serão influenciadas diretamente pelo empreendimento, com destaque para os 
aspectos do transporte público e alteração do uso e ocupação do solo. 
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O diagnóstico da AID teve como base os dados da Pesquisa OD – 2007 (METRÔ/SP), Atlas do 
Trabalho e Desenvolvimento da Cidade de São Paulo 2007 (SEADE) e das Unidades de 
Informações Territorializadas – UITs 2008 (EMPLASA). 
 
O uso da pesquisa OD (METRÔ/SP) em trabalhos de diagnósticos do meio socioeconômico é 
uma prática comum, tanto para o planejamento urbano e territorial, como para pesquisas 
acadêmicas. As potencialidades de uso da pesquisa OD (METRÔ/SP), bem como a forma de 
disponibilização dos dados, estão expostas no Item 8.4.1.1 Dinâmica Demográfica da AII, 
subitem Aspectos Metodológicos. 
 
A dinâmica demográfica da AID foi diagnosticada por meio dos dados e informações relativos ao 
contingente populacional, tais como: população absoluta, distribuição etária, TGCA, índice de 
envelhecimento, taxa de fecundidade e etc. 
 
Sempre que possível, as variáveis e indicadores foram espacializadas em cartogramas, que são 
elaborados a partir da correlação do dado (variável e indicador) com o SIG – Sistema Geográfico 
de Informação. Pois conforme dito anteriormente cabe aqui destacar que, os cartogramas são 
formas de representação gráfica que têm como propósito ampliar o conhecimento da AID a partir 
da distribuição geográfica das variáveis e indicadores, permitindo avaliar diversas temáticas sob 
a perspectiva espacial.  
 
As zonas de pesquisa OD 2007 foram agrupadas em centralidades com o intuito de facilitar a 
leitura dos atributos socioeconômicos da AID. Este agrupamento foi realizado após a 
identificação preliminar do padrão de uso e ocupação do solo da AID. Para tanto, essa 
regionalização considerou inicialmente a morfologia urbana identificada no estudo Unidades de 
Informações Territorializadas – UITs, elaborado pela EMPLASA (2008).  
 
O cartograma 8.4.1.2-1 apresenta a composição das 7 centralidades da AID. Nele é possível 
identificar quantas e quais zonas de pesquisa compõem as centralidades. 
 
Vale ressaltar que, as centralidades identificadas para o diagnóstico da AID são diferentes 
daquelas identificadas para a AII, uma vez que a escala de abordagem é diferente e, portanto 
requer um detalhamento maior. Por exemplo, a centralidade Consolação/Bela Vista da AII foi 
parcialmente considerada para a AID e desmembrada em duas centralidades – 
Consolação/Centro e Consolação/Jardins (vide cartogramas 8.4.1.1-1 e 8.4.1.2-1). 
 
Na tabela 8.4.1.2-1 estão listados os códigos das zonas de pesquisa OD 2007 que compõem a 
AID e as respectivas centralidades, apresentando também a área territorial destas centralidades 
e do total da AID. 
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Cartograma 8.4.1.2-1 
Composição da AID – zonas de pesquisa OD 2007 e centralidades previamente definidas 

para o diagnóstico da AID 
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Tabela 8.4.1.2-1  

 Zonas de Pesquisa por centralidades na AID 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centralidade 
Zona de 

Pesquisa 

Área 
Territorial 

(ha) 

Área Territorial  
(km²) 

108* 
123 
122 

Brasilândia 

121 

1.247 12,47 

136* 
125 Freguesia do Ó 

124 

708 7,08 

99 
98 
90 
91 

Lapa 

93 

946 9,46 

92 
89 
83 
84 
85 

Perdizes 

87 

520 5,20 

33 
32 
28 
29 

Consolação/Jardins 

27 

329 3,29 

34 
35 
36 
30 
31 
25 

Consolação/Centro 

26 

615 6,15 

20 
21 
22 
23 

Liberdade 

24 

367 3,67 

Total da AID 4.732 47,32 
* Zonas de pesquisas consideradas parcialmente devido ao recorte espacial adotado 
para a AID. 
 

Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2007 (OD-2007) – Companhia do Metropolitano de São 
Paulo (METRÔ/SP) 
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 Análise dos dados e indicadores demográficos da AID 
 
Conforme a tabela 8.4.1.2-2, a população absoluta da AID em 2007 era de 659.252 habitantes, 
sendo que deste total 37,3 % encontram-se na centralidade Brasilândia. No entanto, esta 
mesma zona apresenta ainda a maior dimensão territorial (1.207 ha). Vale destacar outras 
centralidades, como a Consolação/Centro, com 19,5% da população da AID, seguida pelas 
centralidades Freguesia do Ó e Perdizes, com respectivamente, 13,3% e 11,7% do contingente 
demográfico da AID. 
 
O cartograma 8.4.1.2-2 apresenta a informação da população absoluta na AID pelo método de 
círculos proporcionais, enquanto a representação da densidade demográfica é feita pelo método 
coroplético. 
 
Na AID existiam em 2007, 222.643 famílias. Sua distribuição pode ser analisada por meio do 
cartograma 8.4.1.2-3, elaborado pelo método de nuvem de pontos. 
 
Em relação ao número de famílias, as mesmas centralidades que apresentaram maior 
contingente populacional, possuem maior número de famílias. A centralidade Brasilândia com 
um total de 69.273 famílias, Consolação/Centro com 53.307, Perdizes com 27.985 e Freguesia 
do Ó com 25.761. A centralidade Lapa apresenta o menor número de habitantes (26.575) e de 
famílias (9.033).  
 
Ao associar esses dados com a relação habitante/domicílio (tabela 8.4.1.2-2), pode-se inferir 
que ao norte da marginal do Tietê as famílias são constituídas por um número maior de 
membros, em média 3,5 por família, enquanto ao sul as famílias possuem em média 2,6 
pessoas por família. Os dados de número de habitantes por domicílios estão espacializados no 
cartograma 8.4.1.2-4. 
 
Além da população absoluta, o adensamento populacional deve ser analisado pelo indicador de 
densidade demográfica, que representa o número de habitantes por cada hectare. Na tabela 
8.4.1.2-2 e no cartograma 8.4.1.2-2 é possível compreender a distribuição desse indicador ao 
longo da AID e inferir relações entre as áreas internas da AID. 
 
 

Tabela 8.4.1.2-2 
Dados gerais da demografia da AID, ano 2007 e 2000 

 

Número de habitantes Número de Famílias 
Centralidade 

Absoluto % Absoluto % 

Dens. 
Demog. 
(Hab./ 

Hectare) 

Hab./ 
Domicílio 

TGCA* 
(1991- 
2000) 

Brasilândia 246.105 37,3 69.273 31,1 204 3,7 0,86 
Freguesia do Ó 87.523 13,3 25.761 11,6 127 3,4 -0,97 
Lapa 26.575 4 9.033 4,1 28 2,9 -2,02 
Perdizes 77.018 11,7 27.985 12,6 148 2,8 -1,19 
Consolação/Jardins 39.310 6 16.399 7,4 120 2,4 -2,01 
Consolação/Centro 128.486 19,5 53.307 23,9 209 2,4 -1,70 
Liberdade 54.245 8,2 20.884 9,4 148 2,7 -2,62 

Total da AID 659.262 100,0 222.643 100,0 140 2,8 -1,38 
Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2007 (OD-2007) – Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ/SP)* EMPLASA – Unidades de 
Informações Territorializadas (EMPLASA-UITs, 2008) 
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Cartograma 8.4.1.2-2 
População absoluta e densidade demográfica na AID, por centralidade no ano de 2007 
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Cartograma 8.4.1.2-3 
Número de famílias na AID, por centralidade no ano de 2007 
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Cartograma 8.4.1.2-4 
Habitantes por domicílio nas centralidades, ano de 2007 

 
Quando se observa o indicador de densidade demográfica na AID como um todo, verifica-se que 
o adensamento populacional está na ordem de 140 habitantes por hectare. Entretanto, ao 
analisar as especificidades internas da AID, notam-se diferenças, pois as centralidades 
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Consolação/Centro e Brasilândia possuem mais de 200 habitantes por hectare, enquanto a 
centralidade Lapa possui densidade de 28 habitantes por hectare. No caso da Lapa a densidade 
demográfica é resultado do histórico de ocupação industrial e também do atual uso institucional 
(linhas metro-ferroviárias e espaços culturais, por exemplo, Memorial da América Latina e Casa 
das Caldeiras).  
 
O “Mapa da Densidade Demográfica da AID” – (MSE-LLJ-01) / ANEXO: CARTOGRAFIA, 
desagrega o dado na escala de zona de pesquisa, permitindo inferir que o adensamento ora 
está associado ao grau de verticalização (caso das centralidades Perdizes, Consolação/Jardins, 
Consolação/Centro e Liberdade) e ora à ocupação de baixa renda na centralidade Brasilândia 
(vide item 8.4.2.2 Perfil Econômico da AID). 
 
Alguns autores mencionam índices ideais de densidade demográfica, entre eles, Nucci (2001: 
164) estudando metodologias para avaliação da qualidade e adensamento urbano, afirma que 
“áreas com valores acima de 400hab/ha deve-se impedir um maior adensamento e que as áreas 
abaixo dos 400hab/ha poderiam ser adensadas se as outras variáveis do ambiente assim 
permitirem”. Para este autor, essas outras variáveis são: cobertura vegetal, espaços livres 
públicos e lazer, áreas verdes, níveis de poluição e verticalização, entre outros. 
 
De acordo com Campos Filho (1972), o adensamento ideal também varia segundo outros 
elementos da geografia urbana, como por exemplo, áreas de lazer públicas, praças arborizadas, 
capacidade de transporte público, níveis de ruído e poluição. Segundo este autor, pode-se 
desenvolver com qualidade ambiental urbana, áreas com adensamento entre 400 a 500hab/ha.  
 
O padrão recomendado pela Associação Norte-Americana de Saúde Pública é de 312,5 hab/ha 
(TUAN, 1983). 
 
Analisando o “Mapa da Densidade Demográfica da AID” (MSE-LLJ-01) percebe-se que 
nenhuma zona de pesquisa apresentou valores de densidade demográfica superiores aos 
recomendados na literatura técnica-científica. No entanto, todos os especialistas no assunto – 
qualidade ambiental urbana – reiteram a necessidade de compatibilizar outras variáveis para se 
chegar a uma boa qualidade ambiental em áreas urbanas.  
 
O comportamento da TGCA apresentada no cartograma 8.4.1.2-5 demonstra que no período 
entre 1991 e 2000 apenas a centralidade Brasilândia apresentou saldo positivo. Porém, nas 
demais centralidades não houve decréscimo de população, haja vista que os processos 
migratórios ocuparam consideravelmente a AID. Reflexo disso é a expansão dos lançamentos 
imobiliários verticais ao sul da marginal do Tietê, sobretudo na centralidade Perdizes.  
 
Além disso, o deslocamento pendular faz com que essa região seja ocupada diariamente por 
centenas de pessoas que buscam seus locais de trabalho, comércio e serviços especializados, 
como educação, saúde, cultura e lazer.  
 
Desta forma, não se pode analisar apenas a TGCA para inferir uma possível ocorrência de 
esvaziamento demográfico em uma região. O fato que explica a TGCA na porção sul da AID é a 
baixa fecundidade, conforme pode ser observado no Cartograma 8.4.1.2-6. Neste sentido, a 
centralidade Brasilândia possui a maior taxa de fecundidade, corroborando com a relação entre 
a TGCA. 
 
Os dados de distribuição da população por gênero estão apresentados na tabela 8.4.1.2-3, a 
qual mostra a população masculina da AID em minoria, somando 303.606 habitantes, enquanto 
a feminina é de 355.656, o que deixa a razão de sexo total da AID em 85. 
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 A razão de sexo mostra a predominância de homens ou mulheres em cada centralidade e zona 
de pesquisa. Este indicador corresponde ao número de homens para cada 100 mulheres na 
população residente em uma determinada área no ano considerado.  
 
Quando a razão é igual a 100, significa que há o mesmo número de homens e mulheres. Se a 
razão for menor que 100, entende-se que há menor número de homens. Em todas as 
centralidades a razão de sexo ficou abaixo de 100, ou seja, com mais mulheres do que homens. 
Contudo, a diferença entre homens e mulheres foi mais abrupta na porção sul da AID, onde na 
centralidade Consolação/Jardins a razão de sexo ficou em 71, enquanto ao norte a distribuição é 
mais homogênea como é o caso da centralidade Brasilândia, com razão de sexo em 96. 
 

Tabela 8.4.1.2-3 
Distribuição da população da AID por gênero e razão de sexo, no ano de 2007 

 
População por 

Gênero Centralidade 
Masculino Feminino

Razão 
de 

Sexo 

Brasilândia 120.486 125.619 96 
Freguesia do Ó 41.474 46.049 90 
Lapa 12.438 14.137 88 
Perdizes 33.366 43.653 76 
Consolação/Jardins 16.314 22.996 71 
Consolação/Centro 55.403 73.083 76 
Liberdade 24.125 30.120 80 
Total da AID 303.606 355.656 85 
Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2007 (OD-2007) – Companhia do 
Metropolitano de São Paulo (METRÔ/SP) 

 
Os gráficos 8.4.1.2-1 e 8.4.1.2-2 trazem informações para cada centralidade e do total da AID 
em relação ao número de habitantes por faixa etária. Esses gráficos expressam os valores em 
porcentagem para cada faixa etária. 
 
De forma geral, todas as centralidades inseridas na AID possuem uma estrutura etária em fase 
de envelhecimento e não jovem, pois nos gráficos a base (até 3 anos) é estreita e o topo (60 e 
mais) alargado. Porém, em alguns casos o processo de envelhecimento apresenta-se mais 
desenvolvido como é o caso da centralidade Lapa e em outros ainda em estágio intermediário 
de envelhecimento, como acontece na centralidade Brasilândia. Fato que explica o 
comportamento do Índice de Envelhecimento da AID (cartograma 8.4.1.2-7)  
 
Como pode ser observado no Gráfico 8.4.1.2-2, a faixa etária que concentra o maior número de 
habitantes na AID corresponde aos idosos com mais de 60 anos de idade, seguida da faixa dos 
30 até 39 anos. Como resultado do processo de envelhecimento da região, verifica-se que as 
faixas etárias mais ausentes na AID são respectivamente: 4 a 6 anos e até 3 anos. 
 
A estrutura etária da população ao sul da marginal do Tietê reflete em maiores Índices de 
Envelhecimento, quando comparada com as centralidades Brasilândia e Freguesia do Ó. 
Conforme mencionado anteriormente, esta situação pode ser averiguada no cartograma 8.4.1.2-
7. 
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Cartograma 8.4.1.2-5 
Taxa Geométrica de Crescimento Anual – TGCA na AID, durante 1991-2000 
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Cartograma 8.4.1.2-6 

Taxa de Fecundidade na AID, no ano 2000 
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   Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2007 (OD-2007) – Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ/SP) 

 

Gráfico 8.4.1.2-1 
Distribuição etária das centralidades Brasilândia, Freguesia do Ó, Lapa e Perdizes, ano de 2007 
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    Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2007 (OD-2007) – Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ/SP) 

 

Gráfico 8.4.1.2-2 
Distribuição etária das centralidades Consolação/Jardins, Consolação/Centro, Liberdade e 

Total da AID, ano de 2007 
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Cartograma 8.4.1.2-7 

Índice de Envelhecimento, ano de 2000 
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Utilizando as variáveis de estrutura etária é possível identificar a População em Idade Ativa (PIA) 
e também gerar o indicador denominado Carga de Dependência Total, o qual mostra a 
participação da população de crianças, adolescentes e idosos, em tese, dependente da 
População em Idade Ativa (PIA), que são as pessoas na faixa entre 15 e 65 anos de idade. Ou 
seja, este indicador mostra a proporção (%) da população abaixo de 15 anos e acima de 60 
anos em relação ao total de habitantes que residem na AID.  
 
Com o dado da PIA é possível inferir, indiretamente, áreas com disponibilidade de mão-de-obra 
em relação a oportunidades de emprego e/ou demanda por educação e formação profissional.  
 
Quando a PIA é analisada e relacionada ao número de postos de trabalho é possível obter 
informações a respeito do movimento pendular, bem como elucidar projetos de transporte e 
fomento ao desenvolvimento econômico e social 
 
Neste contexto o estudo da PIA associado ao número de empregos poderá indicar se a linha 6 – 
Laranja do Metrô/SP terá o potencial de aumento da mobilidade desta população que em tese 
promove mais deslocamentos diários, em busca dos locais de trabalho, estudo, serviços de 
educação, saúde e etc. 
 
Caso uma área possua baixa PIA e numerosos postos de trabalho, é certo que grande parte da 
mão-de-obra que vai trabalhar todos os dias nesta área provém de outras regiões. Neste 
sentido, foram levantados os números de empregos bem como a PIA das centralidades que 
perfazem a AID, conforme apresentadas na tabela 8.4.1.2-4.  
 
Nota-se que as centralidades ao norte da marginal do Tietê quais sejam, Brasilândia e Freguesia 
do Ó, são as únicas com saldo negativo entre número de empregos e PIA, (b) – (a). Isto 
demonstra que estas centralidades tendem a ser grandes produtoras de viagens, já que parte da 
população residente fica condicionada a buscar empregos em outras áreas do município ou 
mesmo em municípios vizinhos. Com essa informação é possível inferir que a população 
residente na centralidade Brasilândia e Freguesia do Ó são propensas aos deslocamentos 
diários. 
 

Tabela 8.4.1.2-4 
Relação da População em Idade Ativa (PIA) e o Número de Empregos na AID, ano de 2007 

 

Centralidades 
PIA 
(a) 

Nº de Empregos 
(b) 

(b) – (a) 

Brasilândia 157.301 37.869 -119.432 
Freguesia do Ó 59.297 40.311 -18.986 
Lapa 17.785 143.889 126.104 
Perdizes 51.332 81.079 29.747 
Consolação/Jardins 26.760 158.470 131.710 
Consolação/Centro 86.833 172.404 85.571 
Liberdade 37.052 63.115 26.063 

Total da AID 436.360 697.137 260.777 
Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2007 (OD-2007) – Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ/SP) 

 
 
Por outro lado, as centralidades ao sul da marginal do Tietê possuem saldos positivos, ou seja, 
maior número de empregos do que população em idade ativa. Vale destacar que, as 
centralidades Consolação/Jardins, Lapa e Consolação/Centro apresentam os maiores saldos 
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entre número de empregos e PIA, o que denota uma situação propensa a atração de viagens 
diárias, bem como a necessidade de aumento de capacidade dos sistemas de transporte, a fim 
de melhorar a mobilidade e, por conseguinte a qualidade de vida da população que trabalha, 
mas não reside nestas localidades. 
 
Moreira (2002) apresenta os grandes traços e as mudanças estruturais já ocorridas e as 
previstas para as próximas décadas para a população brasileira. Para tanto, analisa os 
contingentes populacionais brasileiros entre 1950 e 2050, observando a posição dos grupos de 
idades de 0 a 14 anos, de 15 a 64 anos e os acima de 65 anos de idade, para assim indicar as 
cargas de dependência total para cada década, entre outros indicadores.  
 
Nessa análise, Moreira (2002) apresenta dados referentes a evolução ocorrida no período entre 
1950 e 2000 e projeta a evolução esperada para o próximo, entre 2000 e 2050, mostrando como 
a carga de dependência total de 80,3% em 1950 vem caindo até alcançar o patamar de 51,4% 
em 2000. Considera que deverá decrescer ainda mais até 2010, quando alcançaria 46,2%. Isto 
se deve a diminuição da taxa de fecundidade. 
 
No entanto, a carga de dependência começará a crescer novamente, até 59,6% em 2050, como 
consequência do incremento do contingente de idosos e o avanço significativo do índice de 
envelhecimento. 
 
As características do período que se estenderá até 2020/25 aproximadamente, foi denominado 
por Carvalho e Wong (1995, apud MOREIRA, 2002) como uma “window opportunity”, também 
chamada de “bônus demográfico”. Caracterizado como a oportunidade de eliminar, ou pelo 
menos reduzir, no âmbito das políticas públicas, a grande defasagem dos níveis de escolaridade 
e de atendimento à saúde hoje existente. Correspondendo ao período em que a dependência 
jovem estará cada vez mais reduzida e a dependência idosa ainda estará crescendo de forma 
pouco acelerada.   
 
Os percentuais definidos nesse trabalho foram adotados aqui como uma escala, correspondente 
ao grau da transição demográfica ocorrida em cada um desses momentos no país como um 
todo, de modo a constituir uma referência para a análise dos dados da AID. 
 
As cargas de dependência totais adotadas no trabalho de Moreira (2002) foram agrupadas em 
patamares adotados para o Brasil conforme o período histórico apresentado abaixo: 
 

Período Histórico Carga de Dependência Total 

1980 e 1990 73,1% e 64,1% 
1990 e 2000 64,1% e 51,4% 
2000 a 2010 51,4% e 43,0% 

 
Ao calcular a carga de dependência das centralidades da AID, nota-se que todas se encontram 
em patamar menor ao mínimo estipulado por Moreira (2002), que foi de 43% para o último 
período (2000 a 2010). A maioria das centralidades possui a carga de dependência entre 33% e 
32%. Apenas a centralidade Brasilândia está fora desse intervalo, com 36% da população em 
carga de dependência (abaixo de 15 e acima de 65 anos). Sendo assim, foram criadas apenas 
duas classes específicas para espacializar os dados no cartograma 8.4.1.2-8, a saber: entre 
33% e 32%, e entre 36% e 33%. 
 
A carga de dependência foi maior na centralidade Brasilândia devido ao número de crianças, 
enquanto nas demais centralidades ela se manteve entre 32 e 33%. 
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Cartograma 8.4.1.2-8 
Carga de dependência na AID, ano de 2007 

 
 
 


