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 Área Diretamente Afetada – ADA 
 
A análise do sistema viário da ADA foi realizada por estação, ou seja, foi analisado o sistema 
viário no entorno de cada estação, de forma a identificar e classificar as vias de acordo com a 
hierarquia disposta na figura 8.4.10.1-11 e no quadro 8.4.10.1-3. O objetivo desta análise é a 
identificação dos principais fluxos na região, pontos de conflitos, identificação de corredores e 
possíveis indutores para a alteração do uso do solo no entorno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8.4.10.1-11 
Ilustração da hierarquia das vias de tráfego 

 
 
 

Quadro 8.4.10.1-3  
Características das vias 

 
 Vias Locais Vias Coletoras Vias Arteriais Vias Expressas 

Atividades 
Predominantes 

Caminhada a pé, 
acesso de veículos, 
entregas de 
mercadorias, 
serviços aos 
domicílios, veículos 
lentos em 
movimento 

Movimentos 
veiculares no início e 
final das viagens, 
paradas de coletivos 

Tráfego para vias 
expressas, operação 
de coletivos, trajetos 
de média/ curta 
distância. 

Veículos em 
movimento rápido, 
trajetos de longa 
distância. 

Tráfego local 
Comum (função 
essencial) 

Grande Pequeno Quase inexistente 

Tráfego através Quase inexistente Quase inexistente 
Comum (de média 
distância) 

Comum (de longa 
distância) 

Estacionamento de 
veículos 

Permitido (exceto 
para locais 
inseguros) 

Permitido e muito 
utilizado 

Restrito (em função 
das condições de 
tráfego) 

Proibido 
(proporcionado em 
vias locais paralelas) 

Movimento de 
veículos pesados 

Permitido para 
entregas e serviços 

Regulamentação de 
atividades de 
entregas e serviços 
e de percurso 

Regulamentação por 
percurso 

Permitido (função 
importante para 
distribuição e tráfego 
através) 
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 Vias Locais Vias Coletoras Vias Arteriais Vias Expressas 

Acesso veicular ao 
uso do solo 

Permitido (função 
essencial) 
interseções 
frequentes 

Disciplinado (locais 
seguros), 
interseções 
frequentes  

Restrito e protegido 
(para pólos 
geradores) 
interseções 
espaçadas ou com 
proibição de 
movimento (vias 
divididas) 

Proibido em vias 
locais paralelas, 
acesso controlado 
por ramais bem 
espaçados 

Movimento de 
pedestres  

Livre com 
cruzamentos 
aleatórios 

Controlado em faixas 
de pedestres  

Protegido e 
canalizado 
(interferência mínima 
no tráfego) 

Segregação total 
(com separação de 
níveis) 

Regulamentação de 
velocidades 

Limite de 20km/h 
(pequenos raios de 
curvatura e 
obstáculos 
eventuais) 

Limite de 40km/h 
(raios de curvatura 
moderados e 
obstáculos em 
situações extremas) 

Limite de 60 km/h 
(sem raios de 
curvatura reduzidos 
e obstáculos para 
controle de 
velocidades) 

Limite de 80 km/h 
(exceto com 
geometria 
desfavorável) 

Característica da 
via 

Pistas simples sem 
divisão, com faixas 
de rolamento 
estreitas ou 
estacionamento 
permitido 

Pistas simples ou 
separadores 
simples, faixas 
comuns (>3m), 
estacionamento 
permitido (2m a 
2,5m) 

Pistas separadas 
com canteiro largo e 
baias de conversão 
(função da maior 
velocidade) 

Múltiplas pistas, 
separadas por 
canteiros, faixas 
largas (3,6m), vias de 
transição e ramais de 
acesso 

 
A estação Vila Brasilândia localiza-se junto à estrada do Sabão, próxima a um importante 
cruzamento de vias da região, as quais são responsáveis pela organização dos fluxos e 
denominadas Eurídice Bueno e rua Domingos Vega (ver figura 8.4.10.1-12). No caso da estrada 
do Sabão é a principal via de articulação com a Freguesia do Ó. A rua Eurídice Bueno é uma via 
coletora, por outro lado, a rua Domingos Vega e a estrada do Sabão são vias arteriais. 
 

 
Fonte: Projeto Funcional, Metrô 2010. 

Figura 8.4.10.1-12: Sistema viário no entorno da estação Vila Brasilândia. 
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Além dos fluxos da região, este sistema viário é o responsável pela estruturação das diferentes 
atividades na região e principalmente dos equipamentos públicos, visto que se trata de uma 
localidade de urbanização recente e em consolidação.   
 
Como consequência da topografia no local, esta região apresenta um sistema viário com 
problemas de articulação e objetiva-se com a implantação da estação Vila Brasilândia a 
readequação do sistema viário na região.  
 
Visto que a centralidade Brasilândia tem um déficit de empregos relacionados a PIA – 
População em Idade Ativa neste local1 é fato que um grande contingente de pessoas se desloca 
diariamente a outras regiões para realizar as suas atividades de trabalho, e sendo uma 
população que em geral possui reduzidos ganhos econômicos, com as menores rendas médias 
familiares e per capitas entre as centralidades da AID, utilizam na maioria das vezes o sistema 
de transporte público por ônibus. Dessa forma, observa-se nas vias de destaque rua Domingos 
Veiga e estrada do Sabão a circulação de diversos ônibus que levam a variados destinos, como 
a região central e a Lapa. (ver fotos 8.4.10.1-13 e 8.4.10.1-14).   
 
No próprio Projeto Funcional (METRÔ, 2010) é evidenciada a importância do sistema de ônibus 
desta região, pois esta futura estação é classificada na categoria de articulação com sistema de 
ônibus. Neste mesmo estudo, é apontada a implantação de um Terminal de Integração e 
reformulação da rede de linhas de ônibus.    
 
Vale citar que está previsto a implantação de um Hospital ao norte da futura estação, na altura 
da rua Domingos Veiga, que conforme análise desenvolvida no item 8.4.8 Paisagem Urbana 
tende a se transformar em um ponto nodal da ADA. 
 
Sendo assim, a implantação da futura estação significará “um importante motivador para o 
reordenamento viário, incluindo a construção de uma estrutura adequada para a integração de 
ônibus de passagem.” (METRÔ, 2010). Além de melhorar a acessibilidade do grande 
contingente populacional que realiza movimentos pendulares diários por motivo de trabalho a 
áreas mais centrais do município e facilitar o acesso da população local ao futuro Hospital a ser 
implantado. 
 
Pode-se inferir também que a melhoria da acessibilidade, o reordenamento viário e melhoria da 
estrutura urbana impulsionados pela nova estação do Metrô, induzirão os usos de comércio e 
serviços, além de maximizar o valor do solo urbano nesta região. 
 

  
Foto 8.4.10.1 -13: Sistema viário próximo ao AMA 

Jardim Paulistano. 
Foto 8.4.10.1 -14: Ponto final de ônibus na avenida 

Aparecida do Taboado. 

                                                           
1 Ver tabela 8.4.1.2-4 do Item 8.4.1.2 Perfil Demográfico. 
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A próxima estação denominada Vila Cardoso, será implantada junto a estrada do Sabão próximo 
a avenida Mishihisa Murata, a qual funciona como uma via arterial. Além da estação será 
implantado um terminal Intermodal para atender a demanda dos passageiros vindos do sistema 
de ônibus das regiões mais ao norte. (ver figura 8.4.10.1-13). 
 
Esta estação possui características semelhantes à estação Vila Brasilândia, também com uma 
urbanização recente e em consolidação, grande movimento pendular da população local a áreas 
mais centrais do município por motivo de trabalho, intenso uso das linhas de ônibus, viário 
irregular por conta da topografia, população de baixa renda e também foi incluída na categoria 
de articulação com linha de ônibus. (METRÔ, 2010) 
 

 
Fonte: Projeto Funcional, Metrô 2010. 

Figura 8.4.10.1-13: Sistema viário no entorno da estação Vila Cardoso. 
 
 
Seguindo o traçado da linha 6 localiza-se a estação Itaberaba/ Hospital Vila Penteado que será 
implantada no perímetro inserido entre as seguintes vias: Diadema, São Leonardo e Amaro 
Domingues, próximo ao entroncamento com a avenida Parapuã (via coletora), ver figura 
8.4.10.1-14. 
 
No sistema viário do entorno desta futura estação destacam-se as avenidas Itaberaba e Min. 
Petrônio Portela, as duas classificadas como vias arteriais. Sendo a avenida Itaberaba um 
importante eixo comercial da região, que se inicia no centro histórico da Freguesia do Ó e 
penetra mais ao norte, acompanhando a linha de divisão de drenagem, e a avenida Min. 
Petrônio Portela com um processo de verticalização em andamento, com edifícios de múltiplos 
pavimentos voltados a classes de renda média e média alta, além de possibilitar o acesso ao 
Hospital Vila Penteado. Dessa forma, são as vias que mais atraem viagens e possuem fluxo 
mais intenso de veículos nesta região do entorno da nova estação. 
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Ainda sobre a  avenida Itaberaba, de acordo com o PRE da subprefeitura Brasilândia é 
classificada como Área de Intervenção Urbana – AIU Sistema Viário, para a qual foram definidas 
algumas diretrizes a saber, melhorar o seu padrão funcional e a acessibilidade, segurança e 
implantação de espaços para estacionamentos.  Estas adequações justificam-se pelo fato desta 
via funcionar como um importante corredor comercial para a região. Cabe aqui destacar que, a 
avenida Parapuã também é classificada como AIU – Sistema Viário e apresenta as mesmas 
diretrizes estabelecidas para a avenida Itaberaba e descritas anteriormente.  
 

 
Fonte: Projeto Funcional, Metrô 2010. 

Figura 8.4.10.1-14: Sistema viário no entorno da estação Itaberaba/ Hospital Vila 
Penteado. 

 
Outra característica dessa região é a diferença de cota entre as avenidas Min. Petrônio Portela e 
Itaberaba, superando os 30 metros, estando a avenida Itaberaba à montante. Essa diferença de 
cota tem se apresentado atualmente como uma forte barreira à integração dessa região. 
 
Segundo o Projeto Funcional (METRÔ, 2010) o acesso vale espigão atualmente é feito de forma 
inadequada pela área ao lado do Hospital ou pela rua Itaiquara. “Nesse sentido a futura estação 
foi pensada também como um elemento urbano para esta integração, utilizando as próprias 
escadas rolantes como forma de facilitar esta conexão.” (METRÔ, 2010). 
 
Nas fotos a seguir 8.4.10.1-15 e 8.4.10.1-16 observa-se o fluxo de veículos na avenida 
Itaberaba, com destaque para a circulação de diversos ônibus no local e também comércios e 
serviços lindeiros a avenida. 
 
De acordo com o Projeto Funcional, a nova estação do METRÔ suprirá principalmente destinos 
e origens locais com atendimento duplo: avenida Itaberaba e Hospital Vila Penteado. 
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Foto 8.4.10.1 -15: Ônibus circulando nos dois 
sentidos dos corredores comerciais da avenida 
Itaberaba, nas proximidades da futura estação 
Itaberaba / Hospital Vila Penteado. 

Foto 8.4.10.1 -16: Ônibus circulando na avenida 
Itaberaba. 

 
A estação João Paulo I, situada entre as avenidas Miguel Conejo, João Paulo I e rua Baião 
Parente, está no entorno de uma área de urbanização recente e em consolidação, da mesma 
forma que as estações anteriores.  
 
Destacam-se no sistema viário nesta localidade as avenidas Miguel Conejo e a João Paulo I, 
como as responsáveis pela articulação dos fluxos em toda a porção norte desta localidade, por 
onde circulam um grande número de linhas de ônibus. Para atender a esta demanda do 
transporte público está prevista a construção de um terminal de ônibus de forma a viabilizar a 
integração com a rede metropolitana de transporte (ver figura 8.4.10.1-15). Outra via importante 
desta região é a rua Barão Parente, via coletora que viabiliza o acesso direto a avenida 
Itaberaba. 
 

 
Fonte: Projeto Funcional, Metrô 2010. 

Figura 8.4.10.1-15: Sistema viário no entorno da estação João Paulo I. 
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Seguindo o traçado, a próxima estação é a Freguesia do Ó, a qual será implantada paralela ao 
alinhamento da avenida Miguel Conejo, próximo ao cruzamento da avenida Santa Marina e das 
ruas Antonieta Leitão e Bonifácio Cubas. Cabe aqui destacar a avenida Miguel Conejo como um 
eixo de polarização das áreas do seu entorno (ver figura 8.4.10.1-16). 
 
Observa-se a sudoeste da figura 8.4.10.1-7 a faixa de domínio da linha de transmissão, na qual 
a Prefeitura de São Paulo pretende instalar uma nova via na faixa hoje ocupada por uma linha 
de transmissão elétrica, que virá a ser o chamado Apoio Norte da Marginal do Rio Tietê. 
(METRÔ, 2010). 
 
Segundo o Projeto Funcional (2010), prevê-se também, que a estação por estar próxima da 
marginal do Tietê (via expressa), venha agregar nas suas proximidades um conjunto de 
estacionamentos de automóveis e recepcionar um terminal para ônibus fretado. 
 

 
Fonte: Projeto Funcional, Metrô 2010. 

Figura 8.4.10.1-16: Sistema viário no entorno da estação Freguesia do Ó. 
 
 
Já ao sul da marginal do Tietê chega-se a próxima estação Santa Marina, a qual será construída 
no cruzamento da avenida de mesmo nome com a avenida Ermano Marchetti, esta que é 
continuação da avenida Marquês de São Vicente. O entorno da estação possui vias com grande 
fluxo de veículos, com destaque para a avenida Marquês de São Vicente. As vias no entorno 
desta estação são: avenida Santa Marina, avenida Ermano Marchetti, avenida Marquês de São 
Vicente e avenida Comendador Martinelli, todas classificadas como vias arteriais. (ver figura 
8.4.10.1-17). 
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Figura 8.4.10.1-17: Sistema viário no entorno da estação Santa Marina. 
 
 
Pode-se dizer que a proximidade com a via expressa Marginal do Tietê influencia no elevado 
fluxo de veículos existente nas vias do entorno da estação Santa Marina. A avenida 
Comendador Martinelli é uma via arterial que dá acesso a via expressa citada.  
 
Do ponto de vista da acessibilidade ao local por modo não motorizado, o parcelamento do solo 
com quadras largas e extensas fruto do uso industrial que já foi predominante no local e ainda 
tem significativa presença, gera grandes entraves à circulação. Problema que deverá ser 
adequado com a implantação da futura estação. 
 
Cabe citar aqui que esta região faz parte do perímetro da Operação Urbana Água Branca que 
está em andamento e tem como um de seus objetivos melhorar o sistema viário no local e a 
acessibilidade de pedestres. 
 
Dessa forma, pode-se inferir que a estação Santa Marina induzirá o reordenamento do sistema 
viário, melhorando a acessibilidade ao local para os pedestres e beneficiará um significativo 
contingente de estudantes e trabalhadores da faculdade UNIP localizada bem próxima da 
estação. Além de ter a função de integração com outras formas de transporte coletivo, como a 
linha 16 Prata e o Corredor de Ônibus Cachoeirinha. 
 
Seguindo pela avenida Santa Marina sentido sul, chega-se a estação Água Branca, que será 
instalada na avenida já citada, bem próxima da linha férrea 7 – Rubi. Dessa forma, terá ligação 
com esta linha e também com a linha 8 Diamante. A via Santa Marina destaca-se por sua 
extensão, com seu início na altura da rua Carlos Vicari, ao sul da linha férrea e seu término ao 
norte da marginal do Tietê, no distrito da Freguesia do Ó. 
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Observa-se também, no entorno desta estação a rua Guaicurus, via arterial a qual possibilita o 
acesso a região da Lapa (ver figura 8.4.10.1-18). 
 

 
Fonte: Projeto Funcional, Metrô 2010. 

Figura 8.4.10.1-18: Sistema viário no entorno da estação Água Branca. 
 
 
A próxima estação Pompéia será implantada no entorno de diversos pontos nodais, os quais 
foram identificados no item 8.4.8 Paisagem Urbana, por exemplo, o SESC Pompéia, o Shopping 
Bourbon e Estádio Palestra Itália. Sendo assim, é uma região com fluxo intenso de veículos.  
 
A estação será construída precisamente na avenida Venâncio Aires, via coletora, com a avenida 
Pompéia, via arterial. 
 
Na figura 8.4.10.1-19 a seguir, observam-se as importantes vias arteriais no entorno da futura 
estação, destacando-se a avenida Francisco Matarazzo e a avenida Pompéia, as quais 
possuem o tráfego de veículos mais intenso. No caso da avenida Pompéia, atravessa a linha 
férrea  por meio do viaduto de mesmo nome dando acesso a avenida Marquês de São Vicente e 
atravessa a marginal do Tietê através da ponte Júlio de Mesquita Neto.  Já a avenida Francisco 
Matarazzo é acessada pelo viaduto elevado Costa e Silva. Esta avenida por sua vez é um 
importante corredor comercial, com diversos segmentos de comércio e serviços ao longo de seu 
trajeto. 
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Fonte: Projeto Funcional, Metrô 2010. 

Figura 8.4.10.1-19: Sistema viário no entorno da estação Pompéia. 
 

 
Observa-se ainda a rua Clélia, na qual se tem o acesso ao SESC Pompéia e a rua Turiassu que 
dá o acesso ao estádio Palestra Itália. Em dias de jogos no estádio a avenida fica congestionada 
e causa um impacto no trânsito do entorno, podendo-se inferir que a estação Pompéia estando 
bem próxima do estádio poderá contribuir para a diminuição do trânsito em dias de jogos. 
 
Em direção a sudeste chega-se na estação Perdizes, a qual será implantada lindeira a avenida 
Sumaré. 
 
As vias de destaque no entorno desta estação são a avenida Sumaré e a rua Turiassu. A 
avenida Sumaré possui fluxo intenso de veículos, dado que é uma avenida com comércio e 
serviços nas suas adjacências e que se liga à via expressa marginal do Tietê por meio do 
viaduto Antártica.  
 
Ao norte da avenida Sumaré entre a estação e a rua Turiassu observa-se no Mapa de Uso e 
Ocupação do Solo da AID e ADA uma área de comércio e serviços. Dessa maneira, as pessoas 
que se deslocam diariamente para este local por motivo de trabalho irão ser beneficiadas com a 
nova estação. 
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Fonte: Projeto Funcional, Metrô 2010. 

Figura 8.4.10.1-20: Sistema viário no entorno da estação Perdizes. 
 

 
Outras vias no entorno da estação Sumaré são: rua João Ramalho, rua Apinajés e rua Apiacás, 
todas classificadas como vias coletoras. 
 
A estação que segue é a Cardoso de Almeida, na qual o sistema viário é influenciado pela 
faculdade PUC-SP, principalmente nos horários próximos das aulas, que na parte da manhã 
começam às 7 horas e na parte da noite às 19:30hs. Dessa forma, nesses horários tem um fluxo 
de veículos mais intenso nas vias do entorno da faculdade, rua Cardoso de Almeida, rua João 
Ramalho, rua Monte Alegre e rua Dr. Homem de Mello. 
 
Entre estas vias citadas, destaca-se a rua Cardoso de Almeida, pois no sentido norte dá acesso 
a avenida Francisco Matarazzo e ao elevado Costa e Silva e no sentido sul passa pelo bairro do 
Pacaembu e dá acesso a avenida Dr, Arnaldo. Dessa maneira, é uma via com passagem de 
diversas linhas de ônibus. 
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Fonte: Projeto Funcional, Metrô 2010. 

Figura 8.4.10.1-21: Sistema viário no entorno da estação Cardoso de Almeida. 
 

 
Quanto à estação Angélica-Pacaembú, a mesma será implantada na rua Sergipe, entre as ruas 
Bahia e Ceará, um local com predomínio de padrão residencial vertical no bairro Higienópolis. 
Bem próximo dessa estação localiza-se o Parque Buenos Aires, o qual após a estação instalada 
poderá ser mais facilmente acessado por pessoas de outros bairros. 
 
A via de destaque nas proximidades da estação é a avenida Angélica, que além de residências 
verticais possui diversos comércios e serviços e possibilita ao norte o acesso a área central do 
município e também ao elevado Costa e Silva e a avenida Vinte e Três de Maio e ao sul a 
avenida Paulista. Sendo assim, nessa avenida arterial passam diversas linhas de ônibus e é 
uma das vias da região com o fluxo de veículos mais intenso. 
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Figura 8.4.10.1-22: Sistema viário no entorno da estação Angélica-Pacaembú. 
 
 
 
A estação Higienópolis/Mackenzie está situada na interseção das ruas da Consolação e 
Sergipe, região próxima a rua Dona Antônia de Queiroz. Na porção norte da rua da Consolação, 
a rua Sergipe é a conexão com o bairro de Higienópolis, região caracterizada por um grande 
fluxo de veículos e por intensa verticalização de usos habitacionais. Por outro lado ao sul, a rua 
Dona Antônia de Queiroz é responsável pelo atendimento ao eixo da rua Augusta, com sua 
polarização comercial de serviços, com destaque para os cinemas. 
 
O sistema viário desta região sofre influência dos grandes equipamentos que existem na área, 
quais sejam, universidade e colégio Mackenzie, COGEAE – PUC-SP, colégio Rio Branco e 
colégio Sion.   
 
A rua da Consolação destaca-se como importante via arterial com grande fluxo de veículos 
devido a sua ligação com outras importantes vias como a avenida Dr. Arnaldo ao sul o viaduto 
elevado Costa e Silva e a área central do município ao norte. Além disso, faz parte do corredor 
de ônibus Campo Limpo/Rebouças/Centro.  
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Fonte: Projeto Funcional, Metrô 2010. 

 
Figura 8.4.10.1-23: Sistema viário no entorno da estação Higienópolis/Mackenzie. 

 
 
 
O sistema viário no entorno da estação 14 Bis é organizado pela praça de mesmo nome, onde o 
destaque é apresentado pela avenida Nove de Julho, a qual é responsável pela circulação de 
ônibus, que circulam pela corredor Santo Amaro/ Nove de Julho/Centro. Além de possibilitar o 
acesso a via expressa marginal do Tietê, a qual leva à diversas rodovias. 
 
No entorno desta estação localizam-se também vias locais, como as ruas Dr. Penaforte Mendes, 
Paim, Rocha e Manoel Dutra. 
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Fonte: Projeto Funcional, Metrô 2010. 

Figura 8.4.10.1-24: Sistema viário no entorno da estação 14 Bis. 
 
 
 
 
 
O sistema viário no entorno da estação Bela Vista tem como destaque as Avenidas 13 de Maio e 
Brigadeiro Luis Antonio, importantes vias estruturadoras da rede de transporte coletivo, em 
especial os ônibus. 
 
No entorno desta estação localizam-se também vias locais importantes, como as ruas Rui 
Barbosa, Pedroso, Dr. Alfredo Ellis e Mon. Passalaqua. 
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Figura 8.4.10.1-25: Sistema viário no entorno da estação Bela Vista. 
 
 
 
 
O sistema viário do entorno da estação São Joaquim é caracterizado pela presença de duas 
importantes vias arteriais, quais sejam, avenida 23 de maio e rua Vergueiro, responsáveis pela 
conexão entre a região central e sul do município.  As duas vias apresentam fluxo intenso nos 
dois sentidos diariamente, devido a sua função de eixo de ligação entre importantes regiões do 
município como em função das atividades comerciais e de serviços instaladas ao longo dos 
eixos viários (ver figura 8.4.10.1-26).  
 
Outra via de significativo fluxo de automóveis é a avenida Liberdade, que é continuação da rua 
Vergueiro. Ao longo destas vias observa-se um corredor de comércio e serviços, com diversos 
equipamentos de educação, saúde e cultura, os quais atraem diversas viagens ao local, 
intensificando dessa forma o trânsito. São diversos pontos nodais que exercem grande 
influência sobre o sistema viário. 
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Fonte: Projeto Funcional, Metrô 2010. 

Figura 8.4.10.1-26: Sistema viário no entorno da estação São Joaquim. 
 
 
 
 

  
  

 
 

 
 


