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8.4.2)   Perfil Econômico 
 
8.4.2.1)  Área de Influência Indireta – AII 
 
 Aspectos Metodológicos  

 
O perfil econômico da AII foi diagnosticado com base no entendimento geoeconômico das 
centralidades previamente identificadas e apresentadas no Item 8.4.1 Dinâmica Demográfica da 
AII.  
 
A primeira parte deste diagnóstico é composta pela contextualização do perfil econômico da AII 
e do município de São Paulo. No segundo momento do diagnóstico é desenvolvida a análise dos 
dados e indicadores econômicos da AII. 
 
A contextualização econômica e a análise dos dados e indicadores estão fundamentadas na 
bibliografia específica disponível, além das fontes oficiais como o IBGE, SEADE, Pesquisa OD 
2007 (METRÔ/SP) e EMPLASA (Unidades de Informações Territorializadas – UITs 2008). 
 
Os dados e indicadores utilizados neste diagnóstico estão relacionados aos estabelecimentos 
econômicos, emprego e renda da população, bem como dados que permitirão fazer correlações 
entre a AII, o município de São Paulo e a RMSP, visando com isso contextualizar e posicionar a 
AII na dinâmica econômica dessas localidades e quando possível na escala nacional. 
 
Para representar a distribuição espacial dos dados e indicadores foram gerados cartogramas, o 
que proporcionou o uso de diferentes linguagens no diagnóstico, de tal forma compreender a 
distribuição dos aspectos econômicos na AII. Esses cartogramas seguiram os métodos da 
cartografia temática, conforme organizado por Martinelli (2003). 
 
 Contextualização do perfil econômico da AII e do município de São Paulo 

 
A AII está inserida no município de São Paulo, portanto, é de suma importância contextualizar 
este município no aspecto econômico. Esta primeira aproximação da realidade da AII é o ponto 
de partida para traçar seu perfil econômico. 
 
No final da década de 70 (século XX) iniciou-se o processo de desconcentração industrial na 
RMSP e no município de São Paulo (Campolina, 2007). Este evento transformou as funções 
econômicas de parte da AII, sobretudo nas centralidades ao sul da marginal do rio Tietê. Neste 
momento o município de São Paulo passou a ser considerado o principal pólo financeiro e de 
serviços do país, posicionando-se hoje com destaque nas tomadas de decisões empresariais e 
de corporações multinacionais com sede no Brasil. 
 
Apesar das indústrias terem, em parte, se afastado da capital, as sedes e as deliberações 
ocorrem ainda neste município, sobretudo nos centros empresariais, como por exemplo, o 
Centro Empresarial Nações Unidas, localizado na avenida Luís Carlos Berrini. 
 
“Apesar da recente desconcentração do investimento e da produção industrial, a cidade de São 
Paulo continua se destacando em termos econômicos, especialmente nos setores de vanguarda 
tecnológica. A título de ilustração, dos 20 maiores bancos e caixas econômicas, 16 possuem 
sede na capital, sete das oito maiores editoras do país encontram-se sediadas na cidade, bem 
como as sete maiores empresas do país no setor de informática” (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PAULO, 2010). 
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 “Por sua vez, os investimentos têm se concentrado crescentemente no setor de serviços. No 
ano 2000, seis subsetores responderam por 80% dos investimentos do setor privado - os quais 
totalizaram mais de 3 bilhões de dólares - todos eles do setor terciário (atividades imobiliárias, 
alojamento e alimentação, atividades de informática, intermediação financeira, telecomunicações 
e varejo)” (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2010). 
 
Para contextualizar o perfil econômico da AII e do município de São Paulo é necessário 
ponderar alguns aspectos da RMSP, já que via de regra existe uma morfologia urbana 
conurbada, onde as ações do circuito superior da economia (em alguns casos também o circuito 
inferior) se estabelecem de forma integrada (Santos, 2004). Embora se admita que o espaço 
metropolitano encontra-se fragmentado sob diversos aspectos, resultando na segregação 
sócioespacial vigente (Carlos, 2007; Soja, 1993; Harvey, 1992). 
 
Na AII, no município de São Paulo e RMSP esse processo resultou em nova morfologia urbana, 
fruto do alargamento das bordas das áreas metropolitanas, recriando sub-centralidades, 
resultando no policentrismo metropolitano (Mattos, 2005). Neste movimento as centralidades 
localizadas no sudeste da AII, em especial as centralidade Sé/Santa Cecília e Consolação/Bela 
Vista, ampliaram suas funções de direção e coordenação empresarial, especialmente financeira 
e de mercado de capitais, além das atividades intensivas em conhecimento e inovação. 
 
Campolina (2007) considera que, o município de São Paulo além de ser o maior centro 
financeiro do país, nos últimos anos é responsável pelo aumento da concentração dos vários 
segmentos do setor financeiro e do mercado de capitais.  
 
No ano de 2000, segundo o Banco Central do Brasil, a RMSP concentrava 44% dos depósitos a 
vista do país, valor que subiu para 55% em 2004. No caso das operações de crédito o valor 
subiu de 41% para 48% entre 2000 e 2004, respectivamente, dos quais mais de 35% estão no 
município de São Paulo. Esses dados confirmam a preponderância absoluta do município de 
São Paulo como centro financeiro do país.  
 
Vale lembrar que, na porção sudeste da AII (centralidades Consolação/Bela Vista e Sé/Santa 
Cecília) localiza-se importantes sedes de bancos, portanto, a gestão financeira dos registros 
bancários do município está, em sua maioria, inserida na AII.  
 
No final do século XX a maioria das bolsas de valores regionais foi fechada ou desativada, 
concentrando na BOVESPA praticamente todo o mercado acionário nacional. As bolsas de 
mercadorias e de futuros também estão concentradas no sudeste da AII.  
 
No município de São Paulo localizam-se grandes escritórios de advocacia, auditoria, 
engenharia, consultoria econômica, seguradoras, informática, empresas aéreas, órgãos da 
imprensa escrita e falada, comércio internacional, as sedes dos grandes grupos empresariais 
nacionais e estrangeiros que atuam no país. Adicionalmente, como decorrência da grande 
concentração populacional e de renda e do grande fluxo de pessoas, desenvolve-se também 
uma grande concentração de serviços educacionais, médicos, de hotelaria, restaurantes e lazer, 
formando um aglomerado que se retroalimenta e se automultiplica (Campolina, 2007). 
 
Deste modo, a AII reforça sua posição como o grande centro financeiro e de serviços, alterando 
suas funções, mas ao mesmo tempo reforçando sua capacidade de comando sobre a economia 
brasileira e de principal centro de articulação do país com a comunidade internacional.  
O aumento da integração internacional reforça o papel do município de São Paulo e suas áreas 
vizinhas como centro de negócios, com a correspondente demanda de serviços, fluxo e controle 
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de investimentos estrangeiros e de comércio internacional, indo de encontro com concepção de 
cidade mundial (Friedman & Wolf, 1982).  
 
O atual estágio de desenvolvimento do sistema capitalista é classificado por Santos (2004) como 
período técnico-científico-informacional, cuja característica principal está exposta na sociedade 
do conhecimento, que pode ser identificada na visão atual de trabalho moderno e corporativo, 
embasado no trinômio Ciência & Tecnologia & Inovação (C&T&I) e aprimorados pelas políticas 
de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D). Neste período, nota-se que a sociedade vem alterando 
as estruturas produtivas e os requisitos locacionais para um conjunto de atividades mais 
intensivo em conhecimento, tecnologia, inovação e informação. A análise dos indicadores de 
população ocupada em atividades técnico-científica permite observar o quanto uma determinada 
centralidade está imersa no meio técnico-científico-informacional (vide análise dos dados e 
indicadores econômicos da AII; e cartograma 8.4.2.1-1)  
 
Na medida em que o conhecimento se generaliza e se torna extremamente valioso e lucrativo, 
acelera-se a busca por novos conhecimentos. Assim, a capacidade de gerar conhecimento se 
transforma no maior fator locacional (Maskel, 1999). Estes aspectos mudam os requisitos 
locacionais para as atividades mais intensivas em conhecimento (setores industriais modernos) 
e com maiores exigências de escala, sobretudo para as atividades de serviços.  
 
No município de São Paulo a dimensão do mercado de trabalho e sua alta qualificação, a 
infraestrutura de ciência e tecnologia, refletida pelas instituições de ensino e pesquisa, a 
disponibilidade de infraestrutura adequada, especialmente aeroportos com linhas regulares para 
o resto do país e para o exterior, as atividades de suporte à produção e a infraestrutura de 
transportes terrestres passam a exercer forte efeito sobre as decisões locacionais, na medida 
em que elas criam externalidades positivas. 
 
Neste contexto se insere a malha metroviária na cidade de São Paulo, que além de atender a 
demanda atual, cria condições para atrair maiores investimentos e, conseqüentemente, gerar 
emprego e renda para a população da AII. 
 
Essas tecnologias (incluindo transporte metro-ferroviário) contribuem sobremaneira para a 
posição do município de São Paulo na hierarquia de cidades, resultando em funções especiais 
no contexto da economia nacional e internacional.  
 
O município de São Paulo além de continuar sendo a maior concentração populacional, 
industrial e econômica do país, passou a assumir novas funções, atraindo um conjunto de 
atividades modernas e de serviços para a região.  
 
A atração de empresas e mercados, bem como dos empreendimentos imobiliários modernos em 
alguns locais da AII, se deve a diversos fatores conjugados com diferentes pesos, entre eles 
destaca-se: 
 

 Disponibilidade de infraestruturas modernas; 
 Mão-de-obra qualificada;  
 Mercado consumidor; e  
 Localização estratégica do Município de São Paulo (proximidade com o porto de 

Santos, metrópole do Rio de Janeiro, interior paulista e regiões administrativas do Sul e 
Centro-Oeste – IBGE). 

 
Neste sentido, Hogan (1997) conjuga esses fatores de modo que se pode inferir que o município 
de São Paulo, e, portanto a AII, encontra-se em posição privilegiada na hierarquia de lugares 
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centrais, exercendo influência econômica e estratégica na RMSP, no estado de São Paulo, no 
Brasil e na escala internacional.  
 
Essa realidade está retratada no estudo das Regiões de Influências das Cidades – REGIC 2007, 
desenvolvido pelo IBGE. Cabe destacar apenas o quanto o município de São Paulo influencia as 
demais regiões administrativas do Brasil.  
 
As figuras 8.4.2.1-1, 8.4.2.1-2 e 8.4.2.1-3 apresentam um recorte deste trabalho e demonstram a 
preponderância do município de São Paulo no que tange as atividades bancárias, de gestão 
empresarial e atividades de comércio e serviços. Nas três figuras, o município de São Paulo 
apresenta-se no mais alto nível de centralidade ou diversidade.  
 
Segundo o IBGE (2007), a distribuição espacial das sedes das grandes empresas do país 
acompanha, em linhas gerais, a dinâmica econômica do Brasil. O estado de São Paulo é aquele 
com maior concentração de grandes empresas. Das 1.124 maiores empresas sediadas no 
Brasil, 470 se localizam no estado, com destaque para o município de São Paulo com 365. 
 
Com base nos indicadores construídos a partir do Cadastro Central de Empresas e nas 
localizações das sedes das grandes empresas, os municípios foram alocados em oito níveis. No 
primeiro nível (1a), destaca-se a liderança nacional do município de São Paulo, dada sua 
diferença em relação aos demais centros (IBGE, 2007). 
 

 
Fonte: Regiões de Influência das Cidades (REGIC 2007) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

 
Figura 8.4.2.1-1 

Atividades de Gestão Empresarial em 2004 
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Quanto às atividades dos setores de comércio e serviços, verifica-se que ambos têm 
comportamento semelhante no topo da hierarquia. Os municípios de São Paulo e Rio de Janeiro 
aparecem na primeira classe, com diversidade máxima, para os dois setores. 
 
As áreas com grande diversidade de comércio e serviços estão relacionadas a grandes centros 
urbanos ou as capitais de estado, que por sua vez oferecem produtos para um grande volume 
de população local ou são responsáveis pela distribuição para uma região em seu entorno 
(IBGE, 2007). 
 
De acordo com o IBGE (2007), essas áreas densamente ocupadas tendem a apresentar maior 
diversidade de oferta de serviços, uma vez que, quanto maior o número de população, tanto 
maior a demanda por transporte, comunicação, atividades imobiliárias, educação, saúde e 
serviços sociais, limpeza urbana, atividades recreativas, culturais e desportivas, serviços 
pessoais, serviços domésticos, entre outros. 
 

 
Fonte: Regiões de Influência das Cidades (REGIC 2007) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

 
Figura 8.4.2.1-2 

Atividades de comércio e serviços em 2004 
 
A diversidade do setor serviços está relacionada também com a presença de atividades 
industriais, agropecuárias e mesmo de outros serviços dinâmicos. As empresas demandam de 
modo crescente serviços especializados – em especial “serviços prestados principalmente às 
empresas” – anteriormente incorporados às atividades da indústria (IBGE, 2007). 
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Em linhas gerais, os dados analisados confirmam a proposição da seletividade dos 
investimentos no espaço. Variações do nível de renda da população, de remuneração da mão-
de-obra, de dinâmica econômica, de políticas locais e regionais, e de dotação de infraestrutura 
são aspectos que tornam os locais mais ou menos atrativos e vantajosos, o que coincide com a 
maior diversidade de oferta de atividades de comércio e serviços (IBGE, 2007). Por outro lado, 
como resultado desse processo observa-se que a concentração de atividades aumenta a 
atração populacional e conduz a variações positivas de renda, remuneração, demanda por 
políticas públicas, e maior dinamismo econômico. 
 
Tais características reforçam a permanência de um padrão de rede urbana já tradicionalmente 
consolidado no Brasil, onde pesam as condições urbanas construídas no passado. Ou seja, a 
ascensão econômica de uma região depende de processos de reterritorialização, onde as 
formas antigas associadas a melhorias e complementações ampliam e diversificam as funções 
que um dado local pode exercer (Santos, 2004). 
 
Conforme o IBGE (2007), o sudeste mantém seu papel concentrador na economia brasileira. Os 
estados dessa região se destacam na diversidade de oferta de classes de atividades, e merece 
especial destaque a rede urbana do estado de São Paulo, que se caracteriza como a mais 
densamente estruturada. 
 

 
Fonte: Regiões de Influência das Cidades (REGIC 2007) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

 
Figura 8.4.2.1-3 

Atividades bancárias em 2004 
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A atividade bancária tende a concentrar-se em áreas com estrutura econômica dinâmica e 
diversificada, que se distinguem por alta densidade demográfica e maiores níveis de renda 
(IBGE, 2007). Além disso, a localização das sedes destas instituições destaca a centralidade 
das cidades escolhidas, caracterizadas por estrutura produtiva que demanda intermediação 
financeira, por ambiente propício ao desempenho de suas atividades, em termos de oferta de 
serviços e de qualidade da infraestrutura de comunicação e informação, bem como pela 
presença de mão-de-obra especializada e por adequado arcabouço institucional e jurídico, 
revelando sua capacidade de comando econômico-financeiro e político-administrativo. 
 
Como expressão do padrão concentrado vigente no Brasil, verifica-se que das 50 maiores 
instituições financeiras por ativo total, segundo o Banco Central do Brasil, 32 têm sede no 
município de São Paulo. A concentração de centros de mais alto nível no sudeste e sul do País 
é mais uma vez reiterada. O primeiro nível de centralidade é constituído pelo município de São 
Paulo, centro financeiro máximo do país (IBGE, 2007). 
 
 Análise dos dados e indicadores econômicos da AII 

 
A Tabela 8.4.2.1-1 apresenta o número absoluto e relativo de estabelecimentos por atividade 
econômica para o ano de 2005 na AII e no município de São Paulo, podendo-se observar a 
participação dos dados da AII no total do município de São Paulo. 
 
A participação dos estabelecimentos econômicos da AII no município de São Paulo é 
expressiva, pois o total de estabelecimentos econômicos da AII (149.598) equivale a 72,1% do 
total de estabelecimentos do município de São Paulo. Este dado é ainda maior para os 
estabelecimentos de indústria, já que 97,3% das indústrias do município de São Paulo estão 
inseridas na AII. Quanto ao comércio e serviços esses valores equivalem, respectivamente, 
53,0% e 81,5% do total de estabelecimentos do município de São Paulo. 
 
Na AII e no município de São Paulo o setor de serviços mostra-se em destaque, com o maior 
número de estabelecimentos econômicos, respectivamente, com 80.398 e 98.563, o que 
representa 53,7% e 47,5% do total de estabelecimentos econômicos destas localidades.  
 
Por meio do cartograma 8.4.2.1-1 é possível visualizar a distribuição espacial dos 
estabelecimentos econômicos por centralidade, representando os totais de estabelecimentos 
pelo método coroplético e as porcentagens de cada setor pelos círculos em gráfico do tipo pizza.  
 
Nota-se que a centralidade Sé/Santa Cecília apresenta o maior número de estabelecimentos, 
acima de 50.000, com predomínio de atividades ligadas ao setor de serviços. De forma geral as 
centralidades localizadas na parte sudeste da AII predominam estabelecimentos do setor de 
serviços, enquanto ao norte da marginal do Tietê o setor de comércio aparece em destaque. 
 
As indústrias apresentam forte concentração ao norte da marginal do rio Tietê, sobretudo nas 
centralidades da Casa Verde/Limão, Freguesia do Ó e Jaraguá, onde este setor representa, 
respectivamente, em 46,4%, 25,8% e 20,9% dos estabelecimentos econômicos destas 
centralidades. 
 
Pode-se dizer que as indústrias encontram-se com maior densidade ao longo dos grandes eixos 
viários da AII, especialmente da marginal do rio Tietê (centralidades Casa Verde/Limão e 
Freguesia do Ó) e também das rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera (centralidade 
Jaraguá).  
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Vale salientar que, a fonte de informação - RAIS (2005) - possui deficiências na separação entre 
as sedes das empresas e suas unidades locais. Assim, algumas indústrias encontradas ao longo 
de alguns grandes eixos viários ou mesmo na avenida Paulista não significam necessariamente 
plantas industriais, mas sim a localização de suas sedes.  
 
A distribuição dos estabelecimentos do comércio é difusa ao longo da AII. Isso se explica pela 
relação entre a presença deste setor e a concentração populacional. Na região oeste, os 
distritos de Vila Leopoldina são também destaques. As centralidades localizadas na porção 
norte e oeste apresentam maior participação de estabelecimentos de comércio, sobretudo nas 
centralidades Brasilândia, Perus, Jaraguá e Vila Leopoldina / Alto da Lapa. Vale destacar que, 
nesta última centralidade está inserido o CEASA, o qual certamente influência a participação do 
setor de comércio no total de estabelecimentos econômicos desta centralidade. 
 

Tabela 8.4.2.1-1 
Número absoluto e relativo de estabelecimentos por setor econômico na AII e 

participação no município de São Paulo – ano 2005 
 

- Estabelecimentos Econômicos - 
Número absoluto e porcentagem (%) Centralidade 

Total Indústrias Comércio Serviços

Perus 2.006 
395 

(19,7) 
892 

(44,5) 
719 
35,8 

Jaraguá 740 
155 

(20,9) 
384 

(51,9) 
201 

(27,2) 

São Domingos/Pirituba 3.603 
614 

(17,0) 
1.625 
(45,1) 

1.364 
(37,9) 

Vila Leopoldina/Alto da Lapa 2.785 
238 
(8,5) 

1.553 
(55,8) 

994 
(35,7) 

Barra Funda/Lapa 5.446 
623 

(11,4) 
2.328 
(42,7) 

2.495 
(45,8) 

Perdizes 3.630 
243 
(6,7) 

1.045 
(28,8) 

2.342 
(64,5) 

Consolação/Bela Vista 10.805 
444 
(4,1) 

2.548 
(23,6) 

7.813 
(72,3) 

Vila Mariana 4.829 
246 
(5,1) 

1.110 
(23,0) 

3.473 
(71,9) 

Liberdade 2.275 
192 
(8,4) 

617 
(27,1) 

1.466 
(64,4) 

Sé/Santa Cecília 64.827 
5.731 
(8,8) 

16.575 
(25,6) 

42.521 
(65,6) 

Casa Verde/Limão 21.977 
10.204 
(46,4) 

5.625 
(25,6) 

6.149 
(28,0) 

Freguesia do Ó 18.096 
4.667 
(25,8) 

5.761 
(31,8) 

7.668 
(42,4) 

Brasilândia 1.128 
140 

(12,4) 
703 

(62,3) 
285 

(25,3) 

Cachoeirinha/Mandaqui 7.451 
1.394 
(18,7) 

3.148 
(42,2) 

2.908 
(39,0) 

AII 

Total da AII 149.598 
25.286 
(16,9) 

43.914 
(29,4) 

80.398 
(53,7) 

Município de São Paulo 207.341 
25.964 
(12,5) 

82.814 
(40,0) 

98.563 
(47,5) 

Participação da AII no Total do 
Município de São Paulo 

72,1% 97,3% 53,0% 81,5% 

Fonte: EMPLASA – Unidades de Informações Territorializadas (EMPLASA-UITs, 2008) 
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Cartograma 8.4.2.1-1 

 Distribuição espacial dos estabelecimentos econômicos na AII para o ano de 2005 
 
Conforme apontado na contextualização do perfil econômico, a AII está em posição de 
vanguarda na hierarquia de cidades, que leva em consideração dentre outros os aspectos, o 
fator econômico, destacando a participação dos segmentos de telecomunicação e intermediação 
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financeira, bem como da gestão empresarial de indústrias e empresas de diversos setores 
(financeiro, advocacia, varejo, comercial e construção civil).  
 
Esses fatores conjugados ao grande contingente demográfico da AII resultam na alta renda total 
desta população, conforme mostra a tabela 8.4.2.1-2. A renda total da AII (R$ 1.772.896.753, 
00) equivale a 14% de toda renda da população do município de São Paulo (R$ 
12.649.425.905,00). 
 
Este padrão de rendimento resulta no alto poder de consumo de uma porção privilegiada da 
população, notadamente os 20% da população que usufruem mais de 8 salários mínimos 
mensais (ver gráfico 8.4.2.1-1). Na tabela 8.4.2.1-2 está explicito o alto poder aquisitivo da 
população da AII, que obteve em 2007, maior renda média familiar e per capita que o total do 
município de São Paulo.  
 
Para averiguar a distribuição espacial do rendimento na AII, utilizou-se a renda per capita na 
desagregação ao nível de zona de pesquisa (OD-RMSP 2007), conforme pode ser visto no 
cartograma 8.4.2.1-2. 
 
O cartograma 8.4.2.1-2 mostra, primeiramente, que quanto mais ao norte da AII menor a renda 
per capita, chegando-se aos piores casos nas centralidades Perus, Jaraguá, Brasilândia e 
Cachoeirinha/Mandaqui. Por outro lado, a porção central compreende um nível intermediário de 
renda per capita, enquanto as centralidades na posição sudeste da AII se manifesta renda per 
capita da ordem de R$ 1.798,00 (centralidade Consolação/Bela Vista). 
 
Vale ressaltar que, as zonas de pesquisa OD onde não está representada a renda per capita 
(situação não se aplica), a ocupação humana é praticamente nula, pois são áreas da Reserva 
da Cantareira e do Pico do Jaraguá.  
 

Tabela 8.4.2.1-2 
Dados de renda total, média familiar e per capita, para o ano de 2007 

 

Centralidade 
Renda Total 

(R$) 

Renda Média 
Familiar 

(R$) 

Renda per 
Capita 

(R$) 

Perus 37.850.636 1.621 431
Jaraguá 87.265.197 1.179 329
São Domingos/Pirituba 213.565.631 2.552 771
Vila Leopoldina/Alto da Lapa 49.856.190 3.968 1.316
Barra Funda/Lapa 75.324.383 3.815 1.314
Perdizes 199.135.978 5.636 2.009
Consolação/Bela Vista 214.885.844 4.622 1.798
Vila Mariana 142.200.872 4.919 1.839
Liberdade 76.235.980 3.550 1.377
Sé/Santa Cecília 144.981.873 2.495 1.009
Casa Verde/Limão 132.547.664 2.477 730
Freguesia do Ó 106.182.211 2.498 730
Brasilândia 125.261.741 1.246 345
Cachoeirinha/Mandaqui 167.602.552 1.620 471

Total da AII 1.772.896.753 3.014 1.034

Município de São Paulo 12.649.425.905 2.211 648
Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2007 (OD-2007) – Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ/SP) 
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De acordo com o SEADE (2007), no município de São Paulo, a renda familiar per capita, em 
termos reais1 aumentou 14% entre os dois últimos censos demográficos, passando de R$ 
536,00 em 1991, para R$ 610,00 em 2000. No entanto, sua distribuição, que já era concentrada, 
juntou-se ainda mais, como demonstra o crescimento do Índice de Gini2, que variou de 0,56 para 
0,62, neste período analisado.  
 
A desigualdade da distribuição de renda manifesta-se também em termos espaciais na AII, ou 
seja, é perceptível a existência de conglomerados de população com maiores rendimentos em 
áreas específicas, sobretudo na área sudeste da AII, enquanto a população de baixa renda está 
concentrada, principalmente, em regiões periféricas ao norte da AII ou também em áreas 
pontuais como de ocupação sub-normal em meio à áreas de médio e até alto rendimento. Esta 
tendência não ocorre de forma única, uma vez que existem ocupações de alta renda em áreas 
periféricas – como é o caso de alguns condomínios residenciais da Cantareira – visando 
desfrutar menores índices de poluição. 
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Total da AII 
 

Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2007 (OD-2007) – Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ/SP) 
*No ano de 2007 o Salário Mínimo correspondia a R$ 380,00. 

 
Gráfico 8.4.2.1-1 

Composição dos rendimentos nas centralidades da AII, ano de 2007 
                                                           
1 Para a atualização monetária dos indicadores de renda utilizou-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado 
pelo IBGE, para 1 de agosto de 2000. 
 
2 O índice de Gini é uma das principais medidas de desigualdade de renda, adotado também pela ONU, assumindo valores em uma 
escala de 0 (zero) a 1 (um). O valor zero representa a igualdade perfeita, ou seja, a renda é distribuída uniformemente para todos os 
indivíduos de uma determinada população, já o valor 1 (um) indica que uma única pessoa se apropria de toda a renda e as demais 
nada recebem. Assim, quanto maior for o índice de Gini, maior será o nível de desigualdade de renda. Este índice não retrata o 
rendimento e sim a distribuição deste, portanto, o índice de Gini não mede a riqueza ou pobreza de uma região, mas a 
homogeneidade econômica e social de seu povo. 
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Cartograma 8.4.2.1-2 

Distribuição espacial da renda per capita na AII para o ano de 2007 
 
É perceptível um certo padrão de desigualdade de renda entre as centralidades da AII. As que 
registram os maiores níveis de renda per capita localizam-se na porção sudeste da AII, à medida 
que se afasta desta área, a renda per capita diminui.  
 



 

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

CAPÍTULO III 

 

354CODIGO: 
RT-6.00.00.00/8N4-001 

EMISSÃO: 
                          31/10/2011 

Folha: 
             

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

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

REVISÃO:  
              B 

 

Nos cartogramas 8.4.2.1-3 e 8.4.2.1-4, essa desigualdade é visível quando se compara o 
percentual dos chefes de família com renda de até 1 salário mínimo e os que provem 
rendimento acima de 10 salários mínimos. Apenas as centralidades ao norte da marginal do 
Tietê possuíam, em 2000, mais de 7% da população vivendo com até 1 salário mínimo mensal. 
Enquanto as centralidades na porção sudeste apresentam-se em condição privilegiada com 
mais de 20% dos chefes de família usufruindo mais de 10 salários mínimos mensal. 
 
O Índice de Gini, apresentado no cartograma 8.4.2.1-5, demonstra a distribuição dos 
rendimentos internamente a uma zona de pesquisa (OD-2007), portanto, não mede a riqueza ou 
pobreza de uma região, mas a homogeneidade econômica e social da população. Quanto mais 
próximo de 0 (zero) menor a desigualdade de renda de uma determinada área. 
 
Diferente do observado na distribuição da riqueza entre as centralidades, o Índice de Gini 
mostrou que as centralidades Perus e Brasilândia apresentam valor próximo ou menor que a da 
centralidade das Perdizes. Desta forma, a distribuição interna dos valores de rendimentos é 
mais igualitária na centralidade Perus, Jaraguá e Brasilândia do que na Liberdade Consolação / 
Bela Vista. A centralidade Vila Leopoldina/Alto da Lapa possui a pior distribuição interna de 
renda, segundo o Índice de Gini (ver cartograma 8.4.2.1-5). 
 
Conforme mencionado na contextualização do perfil econômico, o período atual é dado pelo 
meio técnico-científico-informacional, que comporta cada vez mais atividades econômicas que 
investem em C&T&I e também em P&D.  
 
Como resultado deste contexto socioeconômico, que abrange aspectos de produção e consumo 
de caráter pretérito (rugosidades socioespaciais) associados aos modernos – zonas luminosas, 
mostra que algumas centralidades na AII comportam-se como zonas luminosas, sobretudo 
aquelas com ocupação de alto padrão, composta majoritariamente pelo circuito superior da 
economia (Santos, 2004; Santos & Silveira, 2001).  
 
O grau de “luminosidade” de uma região pode ser identificado por diferentes maneiras, tais 
como condições das infraestruturas, planejamento público previsto, empresas instaladas, 
proximidade com outras zonas luminosas, mão-de-obra qualificada, mercado consumidor e etc.  
 
Por meio do percentual de ocupados em atividades técnico-científicas é possível inferir quais 
centralidades se destacam quanto à imersão no meio técnico-científico-informacional. Portanto, 
foi levantado este dado para AII, conforme pode ser visto no cartograma 8.4.2.1-6.  
 
Pode-se dizer que as centralidades Vila Mariana, Perdizes e Consolação/Bela Vista são zonas 
luminosas de alta relevância, seguidos das centralidades Barra Funda/Lapa, Vila Leopoldina/ 
Alto da Lapa e Liberdade, com valores acima de 19% da população ocupada em atividades 
técnico-científicas. Por outro lado, as centralidades ao norte da marginal do rio Tietê possuem 
valores relativamente baixos deste tipo de ocupação/trabalho, quando comparado com as 
demais centralidades. Com isso, é possível inferir que o grau de “luminosidade” apresenta-se 
mais intenso ao sul da marginal do rio Tietê.  
 
Esse cenário responde em parte porque essa zona luminosa (ao sul da marginal do rio Tietê) 
apresenta-se com uma quantidade expressiva de emprego com alta qualificação e maiores 
rendimentos, por conseguinte como um pólo receptor de pessoas, bens e capitais. De fato, a 
implantação de projetos de transporte que visam o aumento da fluidez territorial entre ambas as 
centralidades (menos e mais luminosas) exercerão papéis de alta relevância de integração 
socioeconômica e, por conseguinte, na melhoria na qualidade de vida da população. Do mesmo 
modo, mecanismos de transporte em massa de alta eficiência auxiliam sobremaneira a 
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população que promove deslocamentos pendulares entre as centralidades mais ao norte e as 
localizadas na porção sudeste. Neste contexto se insere a linha 6 – Laranja do METRÔ/SP, que 
proporcionará um grande aumento e melhoria na fluidez territorial da AII. 

 
Cartograma 8.4.2.1-3 

Percentual dos chefes de família da AII com menos de 1 salário mínimo mensal, para o 
ano 2000 
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Cartograma 8.4.2.1-4 

Percentual dos chefes de família da AII com mais de 10 salários mínimos mensal, para o 
ano 2000 
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Cartograma 8.4.2.1-5:  

Distribuição do Índice de Gini na AII, para o ano 2000 
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Cartograma 8.4.2.1-6 

 Distribuição do percentual da população ocupada em atividades técnico-científicas na 
AII, para o ano 2000 

 
 
O diagnóstico do perfil econômico da AII contribuiu para identificar áreas com características 
semelhantes e outras com diferenças marcantes, conforme sintetizado no quadro 8.4.2.1-1 e 
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cartograma 8.4.2.1-7. Essa regionalização em compartimentos geoeconômicos contribui para 
identificar impactos que incidirão de forma desigual ao longo da AII. 
 
 
 

Quadro 8.4.2.1-1 
Síntese dos aspectos econômicos da AII 

 

Centralidade 
Atividade 

econômica 
Renda per 
capita (R$) 

Grau de 
“luminosidade”* 

Compartimento 
geoeconômico 

Perus 
Indústria – 20% 

Comércio – 44% 
Serviço – 36% 

431 Baixo 

Jaraguá 
Indústria – 21% 

Comércio – 52% 
Serviço – 27% 

329 Baixo 

Brasilândia 
Indústria – 12% 

Comércio – 62% 
Serviço – 25% 

771 Baixo 

I – Baixo rendimento e 
grau de luminosidade, 

com predomínio de 
comércio 

Cachoeirinha/Mandaqui 
Indústria – 19% 

Comércio – 42% 
Serviço – 39% 

1.316 Baixo 

Casa Verde/Limão 
Indústria – 46% 
Comércio – 26% 
Serviço – 28% 

1.314 Médio-baixo 

Freguesia do Ó 
Indústria – 26% 
Comércio – 32% 
Serviço – 42% 

2.009 Médio-baixo 

São Domingos/Pirituba 
Indústria – 17% 

Comércio – 45% 
Serviço – 38% 

1.798 Médio-baixo 

II – Médio rendimento 
e grau de 

luminosidade, com 
presença marcante de 
indústria e comércio 

Vila Leopoldina/Alto da 
Lapa 

Indústria – 9% 
Comércio – 56% 

Serviço – 36% 
1.839 Médio 

Barra Funda/Lapa 
Indústria – 11% 
Comércio – 43% 
Serviço – 46% 

1.377 Médio 

III - Médio-alto 
rendimento e médio 

grau de luminosidade, 
com presença 

marcante de comércio 
intercalado por 

indústrias 

Perdizes 
Indústria – 7% 

Comércio – 29% 
Serviço – 65% 

1.009 Alto 

Consolação/Bela Vista 
Indústria – 4% 

Comércio – 24% 
Serviço – 72% 

730 Alto 

Vila Mariana 
Indústria – 5% 

Comércio – 23% 
Serviço – 72% 

730 Alto 

IV – Alto rendimento e 
grau de luminosidade, 

com presença 
marcante de serviços 

Liberdade 
Indústria – 8% 

Comércio – 27% 
Serviço – 64% 

345 Médio 

Sé/Santa Cecília 
Indústria – 9% 

Comércio – 26% 
Serviço – 66% 

471 Médio 

V – Médio rendimento 
e grau de 

luminosidade, com 
presença marcante de 

serviços 

*Baseado nos atributos geoeconômicos de Santos & Silveira, 2001 
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Cartograma 8.4.2.1-7 

 Compartimentos geoeconômicos da AII 
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8.4.2.2) Área de Influência Direta – AID  
 
 

 Aspectos Metodológicos 
 
O entendimento geoeconômico dessa área de influência foi desenvolvido por meio da Análise 
dos dados e indicadores econômicos da AID. O diagnóstico tomou como base as centralidades 
previamente identificadas e apresentadas no item 8.4.1.2 Dinâmica Demográfica da AID.  
 
Vale ressaltar que, as centralidades identificadas para o diagnóstico da AID são diferentes 
daquelas identificadas na AII, uma vez que a escala de abordagem é diferente. 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). 
 
Os dados e indicadores utilizados no perfil econômico da AID são provenientes de pesquisas 
oficiais divulgadas pelo SEADE, Pesquisa OD 2007 (METRÔ/SP) e EMPLASA (Unidades de 
Informações Territorializadas – UITs, 2008). 
 
O perfil econômico da AID compreende uma leitura socioespacial dos dados e indicadores 
referentes aos estabelecimentos econômicos, emprego e renda da população. 
 
Foram apresentados cartogramas com temas diversos da economia local, seguindo os métodos 
da cartografia temática, conforme organizado por Martinelli (2003). 
 

 Análise dos dados e indicadores econômicos da AID 
 
A tabela 8.4.2.2-1 apresenta o número absoluto e relativo de estabelecimentos por atividade 
econômica para o ano de 2005, considerando as centralidades e o total da AID. Estes dados 
estão espacializados no cartograma 8.4.2.2-1.  
 
Na tabela 8.4.2.2-2 podem ser consultados os números de empregos, permitindo observar os 
seguimentos econômicos atuantes na AID para o ano de 2007. 
 
Foi identificado na AID um total de 78.886 estabelecimentos econômicos, concentrados 
principalmente nas centralidades Consolação/Centro e Freguesia do Ó (vide cartograma 8.4.2.2-
1). Da mesma forma, o número de empregos foi maior na centralidade Consolação/Centro, 
entretanto, as centralidades Consolação/Jardins e Lapa aparecem em destaque cujo número de 
empregos é superior a 140 mil. O total de empregos na AID ficou em 675.998, somando-se 
todos os setores econômicos.  
 
Analisando os estabelecimentos econômicos, o setor de serviços é predominante na AID, 
compondo 63% dos estabelecimentos econômicos (ver tabela 8.4.2.2-1 e gráfico 8.4.2.2-1). 
Somente na centralidade Brasilândia o setor serviços fica atrás do setor de comércio, que 
corresponde a 52% do total de estabelecimentos.  
 
Nota-se que as centralidades Lapa e Freguesia do Ó possuem número de empresas da área de 
comércio semelhante a da de serviço, enquanto nas demais centralidades (sudeste da AID) as 
empresas concentram majoritariamente no setor de serviços, sobretudo nas centralidades 
Consolação/Jardins e Consolação/Centro, em que ambas apresentam 72% dos 
estabelecimentos econômicos ligados a prestação de serviços. 
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Tabela 8.4.2.2-1 
Número absoluto e relativo de estabelecimentos por setor econômico na AID – ano 2005 

 

- Estabelecimentos Econômicos – 
Número absoluto e porcentagem (%) Centralidade 

Total Indústrias Comércio Serviços 

Brasilândia  3.657 1.093 
(20%) 

1.394 
(52%) 

1.170 
(28%) 

Freguesia do Ó  15.398 3.699 
(21%) 

4.965 
(37%) 

6.734 
(42%) 

Lapa  3.871 434 
(15%) 

1.701 
(40%) 

1.736 
(45%) 

Perdizes  3.533 214 
(6%) 

1.057 
(30%) 

2.262 
(64%) 

Consolação/Jardins  4.309 158 
(5%) 

945 
(23%) 

3.206 
(72%) 

Consolação/Centro  45.383 4.087 
(9%) 

8.726 
(19%) 

32.570 
(72%) 

Liberdade  2.737 218 
(8%) 

732 
(27%) 

1.787 
(65%) 

Total da AID 78.886 
9.902 
(13%) 

19.519 
(25%) 

49.465 
(63%) 

Fonte: EMPLASA – Unidades de Informações Territorializadas (EMPLASA-UITs, 2008) 
 
 

Tabela 8.4.2.2-2 
Número absoluto e relativo de empregos por setor econômico na AID – ano 2007 

 

- Empregos por setor econômico - 
Número absoluto e porcentagem (%) Centralidade 

Total Secundário Terciário Outros 

6.173 31.322 374 Brasilândia  37.869 
(16,3%) (82,7%) (1,0%) 
3.805 36.285 221 

Freguesia do Ó  40.311 
(9,4%) (90,0%) (0,5%) 
27.953 119.557 299 

Lapa  147.809
(18,9%) (80,9%) (0,2%) 
4.197 51.824 0 

Perdizes  56.021 
(7,5%) (92,5%) (0,0%) 
5.830 152.326 314 

Consolação/Jardins  158.470
(3,7%) (96,1%) (0,2%) 
11.650 160.739 15 

Consolação/Centro  172.404
(6,8%) (93,1%) (0,1%) 
3.025 60.090 0 

Liberdade  63.115 
(4,8%) (95,2%) (0,0%) 
62.633 612.142 1.224 

Total da AID 675.998
(9,3%) (90,6%) (0,2%) 

Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2007 (OD-2007) – Companhia do Metropolitano de São 
Paulo (METRÔ/SP) 
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Cartograma 8.4.2.2-1 
 Distribuição espacial dos estabelecimentos econômicos na AID, para o ano de 2005 
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As indústrias estão presentes de forma mais expressiva nas centralidades Freguesia do Ó, 
Brasilândia e Lapa, onde, respectivamente, 21%, 20% e 15% dos estabelecimentos são deste 
segmento (setor secundário). 
 
Assim como foi identificado no perfil econômico da AII, as indústrias encontram-se com maior 
densidade ao longo dos grandes eixos viários da AID, especialmente da marginal do Tietê 
(centralidade Freguesia do Ó).  
 
De acordo com Santos (2008) a tendência da economia das grandes metrópoles delineou nas 
últimas décadas para o setor de serviços, inchando o terciário (setor de serviços e comércio) no 
que tange à contratação de mão-de-obra. Sob esta tendência, pode-se dizer que a porção 
sudeste da AID (centralidades Liberdade, Consolação/Jardins, Consolação/Centro e Perdizes) 
apresenta-se com o “terciário evoluído” e inchado, onde mais de 92% dos empregos estão 
ligados ao setor terciário, conforme nos mostra a tabela 8.4.2.2-2 e o gráfico 8.4.2.2-2. 
 
O papel do “terciário evoluído” no consumo e emprego é analisado da seguinte forma: “A 
presença de uma grande massa assalariada é criadora de empregos; o nível de consumo dos 
funcionários é mais elevado que o da massa; são criadas necessidades específicas (a presença 
de universidades, por exemplo, determina a criação de outras ocupações, como as livrarias)” 
(SANTOS, 2008:69). Ou seja, o “terciário evoluído” agrega novas formas de renda e consumo, 
dinamizando a economia. 
 
Embora seja avaliado como “evoluído”, o inchaço do terciário provoca contradições de produção 
e renda, resultando em uma diversificação da economia que encobre a valorização do trabalho 
“primitivo” e, portanto, das pessoas que o exercem (SANTOS, 2008). Além disso, a valorização 
do trabalho do terciário, voltado para a máxima qualificação, em detrimento do secundário e 
também do primário, faz com que existam novas rupturas nas relações de trabalho, seja sob o 
aspecto material (retorno financeiro) ou pelo aspecto moral de valorização do trabalhador.  
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Fonte: EMPLASA – Unidades de Informações Territorializadas (EMPLASA-UITs, 2008) 

Gráfico 8.4.2.2-1 
Estabelecimentos econômicos na AID e centralidades, por setor econômico, ano de 2005 
 

Total da AID

63 25

13
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Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2007 (OD-2007) – Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ/SP) 
 

Gráfico 8.4.2.2-2 
Empregos na AID e centralidades, por setor econômico, ano de 2007 

 
A densidade de empregos foi estimada a partir dos dados absolutos de empregos e a área em 
hectares de cada zona de pesquisa (OD-2007). Com isso foi possível elaborar o “Mapa de 
Densidade de Empregos da AID” – (MSE-LLJ-02) / ANEXO: CARTOGRAFIA, no qual se 
identifica a maior concentração de empregos na porção sudeste da AID.  
 
Considerando que o emprego é um dos grandes motivadores dos deslocamentos intra e inter-
municipal, pode-se dizer que nas áreas de alta densidade de empregos existem pólos de 
atração de viagens, portanto, deve-se considerar tais aspectos na definição do planejamento de 
transporte, tal como ocorre na linha 6 – Laranja, que fará a conexão metroviária de áreas com 
baixa densidade de emprego para aquelas de maior densidade. Vale ressaltar que, a 
centralidade Brasilândia possui alta densidade demográfica, no entanto, a densidade de 
empregos não acompanha este indicador, o que reforça ainda mais a necessidade de projetos 
de transporte de alta capacidade que integre essa região às com maior densidade de empregos. 
 
De acordo com o gráfico 8.4.2.2-2, embora na AID predominem os empregos ligados ao setor 
terciário (comércio e serviços), existem áreas onde o emprego também está relacionado à 
economia do setor secundário (centralidade Freguesia do Ó, Brasilândia e Lapa).  
 
A relação de interdependência direta entre as indústrias (ao norte da marginal do Tietê e na 
centralidade Lapa) e o terciário (sudeste da AID) não é um dado preciso e de fácil mensuração, 
desta forma, a relação pode ser classificada tanto como de causa e efeito (direta) ou como de 
justaposição simples (indireta).  
 
Como produto desta interdependência, pode-se eleger o tipo de relação dominante que fornece 
o grau de integração da economia urbana. Neste caso, constatando-se que no norte da AID, o 
tipo que prevalece é o comércio e a indústria, enquanto ao sul e sudeste da AID prevalecem as 
atividades do terciário, com forte influência do setor de serviços de alta qualificação (vide 
Cartograma 8.4.2.2-7  - Percentual da população ocupada em atividades técnico-científicas). 

Total da AID

90,60

9,300,20
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 Essa diversidade econômica contribui para o crescimento urbano, “determinado pelo jogo 
recíproco de diferentes atividades presentes na cidade e ligado por relações de 
interdependência global direta ou indireta” (SANTOS, 2008:74). 
 
A função urbana para cada setor econômico pode ser classificada, resumidamente, da seguinte 
forma, segundo Santos (2008): 
 

i) Função comercial: é responsável, parcialmente, pela extensão das atividades de 
serviços, sem os quais, aliás, não pode trabalhar. Pode também levar ao nascimento 
de uma função industrial pela acumulação de capital que suscita e pelas 
necessidades que dela se originam; 

 
ii) Função de serviços: exerce uma forte atração populacional (migração) em razão de 

sua elasticidade de emprego, sendo inseparável da função comercial. Seu efeito de 
indução é, diretamente, bem mais fraco que a função comercial, mas no contexto 
econômico do Brasil ela oferece a vantagem de proporcionar “economias extensas” 
ao comércio e à indústria; e 

 
iii) Função industrial: suscita as atividades comerciais e de transporte, da mesma forma 

que as funções de serviços. Muitas vezes, porém, o efeito de indução não dá a 
medida do crescimento dessa função: o caso torna-se mais nítido em relação à 
função administrativa, que, por motivos políticos, é muitas vezes geograficamente 
distinta da função industrial (herança colonial), mas também por razões sociais e 
históricas. 

 
A partir destes conceitos fez-se a classificação qualitativa das centralidades que compõe a AID, 
considerando os setores econômicos dos estabelecimentos e dos empregos, conforme pode ser 
consultado no cartograma 8.4.2.2-2.  
 
A análise não desagregou a uma única função urbana, haja vista que a finalidade maior está na 
identificação das estruturas da economia e função urbana que predominam na AID e suas 
centralidades. Neste caso, as centralidades Brasilândia, Freguesia do Ó e Lapa conferem a 
função urbana comercial e industrial, que ora apresenta aspectos industriais e ora comercial. 
Enquanto nas centralidades Perdizes, Consolação/Jardins, Consolação/Centro e Liberdade a 
função urbana está relacionada ao serviço principalmente, e também com o comércio. 
 
O padrão de rendimento envolve o grau de geração de riqueza e sua distribuição. Com esses 
dados é possível inferir qual o poder de consumo e equidade econômica de uma dada 
população. 
 
A renda total, per capita e a renda média familiar da AID estão expostas na tabela 8.4.2.2-3. É 
possível também consultar a distribuição espacial da renda per capita através do cartograma 
8.4.2.2-3. 
 
Ambos os dados permitem afirmar que nas centralidades Perdizes e Consolação/Jardins a 
população em geral, provém de maiores rendimentos, onde a renda média familiar está acima 
de R$ 4,7 mil. Em seguida, vêm as centralidades Consolação/Centro, Lapa, Liberdade, 
Freguesia do Ó e Brasilândia. 
 
A centralidade Brasilândia possui expressiva renda total, equiparando-se a centralidade 
Perdizes. Entretanto, quando analisado a renda per capita, a centralidade Brasilândia decai 
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acentuadamente, uma vez que possui renda per capita de R$ 556,00, enquanto a centralidade 
Perdizes se mantém a frente com R$ 2.142,00. 
 

 
 

Cartograma 8.4.2.2-2 
Função urbana predominante nas centralidades da AID para o ano de 2007 
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No cartograma 8.4.2.2-3 é possível identificar a variação da renda per capita internamente às 
centralidades. Desta forma, verifica-se que nas centralidades da Consolação a renda per capita 
aumenta na medida em que se aproxima da centralidade Perdizes.  
 
A centralidade da Lapa apresenta uma zona de pesquisa (Santa Marina) com menor renda per 
capita (R$ 500,00 a R$1.000,00), a qual se localiza no distrito da Barra Funda, entre a linha do 
trem (CPTM) e a marginal do Tietê.  
 
Ao norte da marginal do Tietê, na centralidade Freguesia do Ó não ocorreu variações internas 
de renda per capita. Porém, na centralidade Brasilândia, quanto mais ao norte menor a renda 
per capita, chegando ao valor de R$ 457,00. 
 
Sendo assim, novamente as centralidades da Freguesia do Ó e Brasilândia se diferenciam das 
demais, neste caso relacionado à renda per capita. 
 
De forma geral, o grande contingente demográfico da AID associado aos padrões de renda 
resulta na alta renda total de R$ 732.380.991,00, conforme mostra a tabela 8.4.2.2-3. Este dado 
indica a alta geração de riqueza, neste caso com grande participação das centralidades 
Perdizes, Brasilândia, Consolação/Centro, Freguesia do Ó e Consolação/Jardins. 
 
Este padrão de rendimento resulta no alto poder aquisitivo de uma porção privilegiada da 
população, notadamente os 11% da população que usufruem mais de 15 salários mínimos 
mensais (ver gráfico 8.4.2.2-3, a seguir).  
 
Nos cartogramas 8.4.2.2-4 e 8.4.2.2-5 a desigualdade de renda da AID é visível, pois se 
compara o percentual dos chefes de família com renda de até 1 salário mínimo e os que provém 
rendimento acima de 10 salários mínimos.  
 
Apenas as centralidades ao norte da marginal do Tietê (Brasilândia e Freguesia do Ó) 
possuíam, em 2000, mais de 5% das famílias vivendo com até 1 salário mínimo mensal. 
Enquanto as centralidades Perdizes, Consolação/Jardins e Consolação/Centro apresentam-se 
em condição privilegiada, com mais de 40% dos chefes de família usufruindo mais de 10 
salários mínimos mensal. 
 
 

Tabela 8.4.2.2-3 
Dados de renda total, média familiar e per capita na AID, ano de 2007 

 

Centralidade 
Renda Total 

(R$) 

Renda 
Média Familiar 

(R$) 

Renda 
per capita 

(R$) 

Brasilândia 129.575.992,00 1.963,00 556,00 
Freguesia do Ó 69.551.074,00 2.554,00 752,00 
Lapa 31.850.017,00 3.532,00 1.183,00 
Perdizes 163.285.299,00 5.868,00 2.142,00 
Consolação/Jardins 66.973.894,00 4.792,00 1.765,00 
Consolação/Centro 194.908.735,00 3.933,00 1.575,00 
Liberdade 76.235.980,00 2.989,00 1.282,00 
Total da AID 732.380.991,00 3.661,57 1.322,14 
Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2007 (OD-2007) – Companhia do Metropolitano de 
São Paulo (METRÔ/SP) 



 

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

CAPÍTULO III 

 

369CODIGO: 
RT-6.00.00.00/8N4-001 

EMISSÃO: 
                          31/10/2011 

Folha: 
             

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

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

REVISÃO:  
              B 

 

 
 

Cartograma 8.4.2.2-3 
Distribuição espacial da renda per capita na AID para o ano de 2007 
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Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2007 (OD-2007) – Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ/SP) 
 

Gráfico 8.4.2.2-3 
Composição dos rendimentos nas centralidades da AID, ano de 2007 

 
 
O Índice de Gini apresentado no cartograma 8.4.2.2-6 demonstra a distribuição dos rendimentos 
internamente a uma zona de pesquisa (OD-2007), ou seja, não mede geração de riqueza ou 
pobreza de uma região, mas a homogeneidade de renda. Quanto mais próximo de 0 (zero) 
menor a desigualdade de renda de uma determinada área. 
 
A geração de riqueza, os rendimentos e sua distribuição seguiu o padrão observado na AII, 
embora as centralidades sejam diferentes. Desta forma, as centralidades ao norte da marginal 
do Tietê (Freguesia do Ó e Brasilândia) apresentam-se com menores rendimentos que as 
demais centralidades.  
 
Entretanto, o Índice de Gini mostrou que as centralidades ao norte da Marginal do Tietê, 
possuem distribuição interna de renda semelhante à centralidade de Perdizes, estando com 
índices melhores que em algumas áreas das centralidades da Consolação/Jardins, 
Consolação/Centro, Liberdade e Lapa. Desta forma, a distribuição interna dos valores de 
rendimentos é mais igualitária na centralidade Freguesia do Ó e Brasilândia. Enquanto as 
centralidades Liberdade e Lapa possuem a pior distribuição interna de renda, segundo o Índice 
de Gini (ver cartograma 8.4.2.2-6). 
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Cartograma 8.4.2.2-4 
Percentual dos chefes de família da AID com menos de 1 salário mínimo mensal, 

para o ano 2000 
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Cartograma 8.4.2.2-5 
Percentual dos chefes de família da AID com mais de 10 salários mínimos mensal, 

para o ano 2000 
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Cartograma 8.4.2.2-6:  
Distribuição do Índice de Gini na AID, para o ano 2000 
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O grau de “luminosidade” de uma região pode ser identificado por diferentes maneiras, tais 
como condições das infraestruturas, planejamento público previsto, empresas instaladas, 
proximidade com outras zonas luminosas, mão-de-obra qualificada, mercado consumidor e etc.  
 
Por meio do percentual de ocupados em atividades técnico-científicas é possível inferir quais 
centralidades se destacam quanto à imersão no meio técnico-científico-informacional. Portanto, 
foi levantado este dado para AID, conforme pode ser visto no cartograma 8.4.2.2-7.  
 
Pode-se dizer que as centralidades Perdizes, Consolação/Jardins e Consolação/Centro são 
zonas luminosas de alta relevância, com valores acima de 20% da população em atividades 
técnico-científicas. Em seguida está a centralidade Liberdade com 10% da população nesta 
classe de ocupação. Por outro lado, as centralidades ao norte da marginal Tietê possuem 
valores relativamente baixos deste tipo de ocupação, quando comparado com as demais 
centralidades. Com isso, é possível inferir que o grau de “luminosidade” apresenta-se mais 
intenso ao sul da marginal do Tietê.  
 
Esse cenário responde em parte porque essa zona luminosa (ao sul da marginal do Tietê) 
apresenta-se com uma quantidade expressiva de emprego com alta qualificação e maiores 
rendimentos, por conseguinte como um pólo receptor de pessoas, bens e capitais.  
 
Conforme mencionado, a implantação de projetos de transporte que visam o aumento da fluidez 
territorial entre ambas as centralidades (menos e mais luminosas) exercerão papéis de alta 
relevância de integração socioeconômica e, por conseguinte, na melhoria na qualidade de vida 
da população. Do mesmo modo, mecanismos de transporte de alta capacidade auxiliam a 
população que promove “deslocamentos pendulares” entre as centralidades mais ao norte e as 
localizadas na porção sudeste da AID. Neste contexto se insere a linha 6 – Laranja do Metrô/SP, 
que proporcionará um grande aumento e melhoria na fluidez territorial da AID. 
 
Após a coleta e interpretação dos dados referentes ao perfil econômico da AID foram 
identificadas áreas com características semelhantes, permitindo definir compartimentos 
geoeconômicos que receberão impactos de forma diferenciada quando da implantação e 
operação do empreendimento. 
 
A compartimentação geoeconômica é uma síntese dos diversos aspectos considerados no 
diagnóstico, indo de encontro com as propostas de Sánchez (2006), que considera a síntese 
uma ferramenta importante para compreender o ambiente onde está sendo empreendido o 
projeto. 
 
Desta forma, após a análise dos diversos aspectos econômicos, procedeu-se a síntese, 
reafirmando o método de científico – da análise à síntese; do geral ao particular; da totalidade ao 
lugar – conforme organizado por Moraes (1995).  
 
Esta síntese do perfil econômico da AID foi desenvolvida pela sobreposição de informações 
georreferenciadas, permitindo definir compartimentos geoeconômicos e suas características 
marcantes, como pode ser visto no “Mapa dos Compartimentos Geoeconômicos da AID” (MSE-
LLJ-03) / ANEXO: CARTOGRAFIA e no quadro 8.4.2.2-1, conforme apresentados adiante. 
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Cartograma 8.4.2.2-7 
Distribuição do percentual da população ocupada em atividades técnico-científicas na 

AID, para o ano 2000 
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Quadro 8.4.2.2-1 
Síntese dos aspectos econômicos da AID 

 

Centralidade 
Atividade 

econômica 

Renda  
per capita  

(R$) 

Grau de 
“luminosidade” 

(*) 

Compartimento 
geoeconômico – Síntese

Brasilândia 
Indústria – 20% 

Comércio – 52% 
Serviço – 28% 

556,00 Baixo 

Freguesia do Ó 
Indústria – 15% 
Comércio – 40% 
Serviço – 45% 

752,00 Médio-baixo 

I – Norte do Tietê:  
Maior participação do 
setor de comércio com 
destaque também para as 
indústrias. Quanto mais 
ao sul maior presença de 
serviços. Médio e baixo 
rendimentos e grau de 
luminosidade. Área com 
alto potencial para 
incremento da economia 
com destaque para o 
setor de serviços, 
comércio e imobiliário.  

Lapa 
Indústria – 15% 
Comércio – 40% 
Serviço – 45% 

1.183,00 Médio-Alto 

II – Lapa:  
Predomínio de serviços e 
comércio, com parque 
industrial ao longo da 
ferrovia na Lapa de Baixo 
e Barra Funda. Médio 
rendimento e Médio-Alto 
grau de luminosidade. 
Área com alto potencial 
para incremento da 
economia, com destaque 
para o setor de serviços, 
comércio e imobiliário. 

Perdizes 
Indústria – 6% 

Comércio – 30% 
Serviço – 64% 

2.142,00 Alto 

Consolação/Jardins 
Indústria – 5% 

Comércio – 23% 
Serviço – 72% 

1.765,00 Alto 

Consolação/Centro 
Indústria – 9% 

Comércio – 19% 
Serviço – 72% 

1.575,00 Alto 

III – Eixo Perdizes-
Consolação:  
Predomínio de Serviços e 
secundariamente 
comércio. Médio e Alto 
rendimentos e alto grau 
de luminosidade. Área 
com estágio avançado de 
crescimento econômico, 
com médio e baixo 
potencial de incremento 
da economia. 

Liberdade 
Indústria – 8% 

Comércio – 27% 
Serviço – 75% 

1.282,00 Médio 

IV – Liberdade: 
Predomínio de serviços, 
mas com presença 
marcante de comércio. 
Médio rendimento e grau 
de luminosidade. Área 
com estágio médio de 
crescimento econômico, 
com médio potencial de 
incremento da economia. 

*Baseado nos atributos geoeconômicos de Santos & Silveira, 2001 


