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RESUMO

O presente trabalho buscou estudar se, após 10 anos de implantação do
Corredor Rio Bonito, a operação do sistema de tratamento prioritário para o
transporte coletivo, influenciou nas modificações urbanas da região sul do município
de São Paulo, especificamente as áreas administrativas das subprefeituras de
Parelheiros e Capela do Socorro. Por estar inserido em área de proteção aos
mananciais entre os reservatórios Guarapiranga e Billings, o estudo se baseou no
relatório EIA/RIMA, que foi elaborado em 2003 para a obtenção do licenciamento
ambiental do empreendimento, com foco nos parâmetros relacionados à moradia e
transporte. Foram analisados os cenários previstos no EIA/RIMA, verificando
alterações relacionadas à ocupação urbana e ao transporte após 10 anos, através
de dados estatísticos que subsidiaram o estudo, bem como suas projeções, com os
dados atuais de órgãos referenciais de pesquisa. Desta forma, o estudo procurou
identificar se o empreendimento foi indutor de processo de ocupação urbana, haja
vista que não foi considerado como impacto na avaliação do EIA/RIMA.
Palavras Chaves: EIA/RIMA; urbanização; moradia; transporte; área de proteção de
mananciais

ABSTRACT

Study of urban transformations arising from the Rio Bonito Bus Rapid Transit
Implementation
This academic work aimed to study whether the priority treatment system
operation for public transport has influenced the urban changes that happened in the
Southern area of São Paulo after 10 years; specifically the areas which are managed
by the boroughs of Parelheiros and Capela do Socorro. As this study is inserted into
springs protection areas located between Guarapiranga and Billings water reservoirs,
it was based on the EIA/RIMA report, which was elaborated in 2003 in order to obtain
an environmental permit for the project, focusing on the parameters related to
housing and transport. The scenarios previously predicted on the EIA/RIMA report
were analyzed after 10 years using statistical data and its projections, alongside with
the research institutions current data, so as to verify the changes related to urban
settlement and transportation. Thus, this study intended to identify whether the
project was responsible for the urban settlement process, due to the fact that it was
not considered an impact on the EIA/RIMA assessment.

Keywords: EIA/RIMA; urbanization; housing; transport; water springs protection
area.
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1 INTRODUÇÃO
A moradia foi reconhecida pela primeira vez como direito fundamental do
homem desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos (SAULE JUNIOR,
2004).
No Brasil, o seu reconhecimento formal se deu com a Ementa Constitucional
n°26 de 2000, embora fosse previsto no Art. 6° do texto original.
Ao amplo conceito do direito à moradia, associa-se o direito à moradia digna,
previsto na Lei Federal de nº 10.257 de 2001, denominada Estatuto da Cidade.
Assim, o direito à moradia digna é definido por Nelson Saule Junior, doutor em
direito urbanístico:
O direito à moradia dos habitantes da cidade é o núcleo central do
direito a cidades sustentáveis. As atividades, ações e funções
desempenhadas na cidade que tragam como resultado a violação
coletiva do direito à moradia, como o abandono do Estado em
atender as necessidades básicas das pessoas que vivem em
assentamentos informais nas distintas periferias urbanas traz como
consequência a violação do direito a cidades sustentáveis.
O direito à moradia é o núcleo do direito a cidades sustentáveis em
razão dos dois direitos a serem respeitados disporem dos mesmos
elementos: como o acesso à terra urbana, moradia adequada,
saneamento ambiental, infraestrutura, transporte e serviços
públicos.” (SAULE JUNIOR, 2004, p. 242-243)

A criação da Lei Federal de nº 10.257 de 2001, veio regulamentar os artigos
182 e 183 da Constituição Federal, que tratam da política de desenvolvimento
urbano e da função social da propriedade, estabelecendo a necessidade do
planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, o
que pressupõe a existência de órgão público competente para esta tarefa, na escala
metropolitana.
Com base nesta prerrogativa, tornou-se obrigatório ao município a elaboração
de pano diretor, visando estabelecer a ordenação da cidade e promover o
cumprimento da função social da propriedade urbana.
Assim, o município de São Paulo aprovou a Lei nº 13.430 de 13 de setembro
de 2002, que instituiu o Plano Diretor Estratégico, estabelecendo dentre suas
principais políticas a melhoria da mobilidade urbana, tendo como premissa a
priorização do transporte coletivo sobre o transporte individual (Art.82, inc. II).
Neste contexto, surge a necessidade de prover melhoria da acessibilidade da
região sul do município de São Paulo, área de proteção de mananciais instituída
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pela Lei Estadual nº 9.866, de 28 de novembro de 1997, porém já ocupada
anteriormente por moradias oriundas, em sua maioria, de loteamentos irregulares e
favelas, carente de infraestrutura urbana, especialmente de transporte público e com
mínima capacidade de suporte para expansão urbana.
Desta forma, no ano de 2004, a prefeitura de São Paulo inaugurou a obra de
tratamento viário para priorização do transporte público coletivo, chamado Corredor
Rio Bonito.
A construção do Corredor Rio Bonito trouxe a reflexão sobre a necessidade
de prover infraestrutura de transporte público como premissa do direito à moradia
digna, em uma área de proteção de mananciais ainda sujeita à pressão de expansão
urbana, podendo servir como indutor no processo de produção dessas ocupações.
Para tanto, como requisito prévio à sua construção, houve a necessidade da
elaboração de estudo de impactos ambientais (EIA/RIMA), conforme previsto na Lei
Federal nº 6.938 (1981) e a Resolução CONAMA nº 001 de 1986.
Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente,
afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da população (BRASIL,
1986).

O EIA/RIMA é considerado um importante instrumento de gestão e
planejamento,

sendo

subsídio

para

tomada

de

decisão

em

relação

às

consequências ambientais decorrentes da implantação de empreendimentos que
possam causar repercussão sobre a qualidade ambiental.
Este estudo buscou comparar os parâmetros relacionados à expansão urbana
que foram analisados no Estudo de Impactos Ambientais (EIA) e Relatório de
Impactos Ambientais (RIMA) do Sistema de Tratamento Prioritário para Transporte
Coletivo do Eixo Rio Bonito – denominado Corredor Rio Bonito, com as
transformações urbanas ocorridas 10 anos após a sua implantação.
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1.1 Premissas da Análise
A elevada dinâmica de ocupação urbana, envolvendo as Bacias do
Guarapiranga e da Billings, durante o processo de periferização ocorrido na Região
Metropolitana de São Paulo, a partir da década de 1960, gerou uma forte expansão
da “mancha urbana” nesta região.
Esse processo, caracterizado pela expulsão de contingentes populacionais
mais pobres de áreas mais centrais, devido à valorização imobiliária e pela oferta de
terrenos baratos em áreas sem infraestrutura, resultou em uma explosão
demográfica que alargou os limites da mancha urbana à revelia dos instrumentos
legais que pretendiam disciplinar o uso e ocupação do solo na região. (FERRARA,
2012)
A maior parte da população desta região é de baixa renda1 e depende do
serviço de transporte público para seus deslocamentos, o que gerou uma pressão
na demanda por este tipo de modal. (METRÔ-SP/Pesquisa Origem e Destino, 1997;
2007).
Para Higa (2012), no período anterior à implantação dos corredores de
ônibus, o transporte público, especificamente o da periferia, era visto como
ineficiente e aquém da demanda.
Neste contexto, surgiu a necessidade de realizar ações visando promover
melhoria da qualidade e atendimento do transporte público na região.
Entretanto, por ser uma área de proteção de mananciais, surge a questão no
qual se considera o transporte público como indutor de processo de urbanização.
Villaça (2001) destaca que o fator de acessibilidade é de fato um importante
elemento de indução da atividade urbana.

1

O conceito de baixa renda utilizado neste trabalho, tem como base a definição do Decreto Federal

n° 6.135 de 26 de junho de 2007, que estabelece o Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal, que considera “família com baixa renda aquela com renda familiar mensal per
capita de até meio salário mínimo; ou a que possua renda familiar mensal de até três salários
mínimos” (Art. 4°, Inc. II);
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Segundo Silva (2011), existe uma forte relação entre uso e ocupação do solo
e o transporte, onde a localização de atividades pode gerar demanda de
determinados sistemas de transporte, ou onde a disponibilidade de sistema de
transporte se torna um importante fator locacional para determinadas atividades e
usos do solo.
Considerando a relação transporte público e expansão urbana, pode-se
chegar ao seguinte paradoxo: Quem é o precursor, a oferta ou a demanda do
serviço? Ou seja, quem induz o outro.
Cabe destacar que a análise tem como foco (ver Figura 1) a premissa
apresentada no capítulo 2 “Aspectos relevantes do Estudo”, especificamente no item
2.6 “Transporte público e expansão urbana” do EIA/RIMA Corredor Rio Bonito
(2003), a qual afirma que:
[...] a implementação do Corredor Eixo Rio Bonito não representa
incremento de acessibilidade, que seria indutora de ocupação ou
expansão

urbana,

mas

sim

melhoria

no

atendimento

às

necessidades de mobilidade da população da área de estudo, para a
realização de seus deslocamentos, sejam eles intra ou interregionais. (EIA/RIMA Corredor Rio Bonito, 2003).
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Figura 1 - Esquema da Delimitação do tema

Fonte: EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003). Elaborado pelo autor.

Com base nesta premissa, o EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003) não
considerou este aspecto no diagnóstico ambiental realizado, como possível
causador de impacto, ou seja, não considerou que o empreendimento representaria
um incremento de acessibilidade, sendo indutora de ocupação ou expansão urbana
na região, tornando esta análise relevante.
No presente trabalho, o termo “transformações urbanas” destacado no tema,
refere-se aos parâmetros estudados no diagnóstico ambiental do EIA/RIMA Corredor
Rio Bonito, relacionados à expansão urbana da região de implantação do
empreendimento.

22

Apesar de existir inúmeros fatores a serem considerados para analisar a
expansão urbana de uma determinada região, buscou-se utilizar somente os
indicadores do EIA/RIMA Corredor Rio Bonito, inerentes ao processo de ocupação.
Cabe observar que os aspectos relacionados à acessibilidade (transporte)
não estão inseridos no diagnóstico ambiental do EIA/RIMA Corredor Rio Bonito, mas
foram considerados em capítulo específico.

Figura 2 - Organograma dos parâmetros destacados para o estudo das transformações
urbanas

Fonte: EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003). Elaborado pelo autor.

1.2 Objetivo
Este trabalho visa promover um estudo sobre as transformações urbanas
decorrentes da implantação do sistema de tratamento prioritário para o transporte
coletivo no Corredor Rio Bonito, após 10 anos de operação.
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2 METODOLOGIA
A análise proposta busca estabelecer uma relação entre os parâmetros
considerados no Estudo de Impacto Ambiental Corredor Rio Bonito 2003 - que
precedeu o empreendimento - no aspecto referente à evolução demográfica, perfil
socioeconômico e acessibilidade (transporte), com os indicadores desta área de
proteção aos mananciais, inserida entre os reservatórios Guarapiranga e Billings.
Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada inicialmente a revisão
bibliográfica de livros, teses, artigos e periódicos de autores que já abordaram a
temática, além de legislações pertinentes.
Assim, na primeira parte do estudo, realizou-se pesquisa sobre mobilidade
urbana, conceitos, histórico, aspectos legais, mobilidade urbana no município de
São Paulo, sistemas de transporte e políticas públicas (gestão, organização e
operação), tecnologias de sistemas, caracterização do objeto de estudo “Corredor
Rio Bonito”.
Na etapa posterior, realizou-se a caracterização da região de implantação do
sistema de tratamento prioritário para o transporte coletivo do eixo viário Rio Bonito Corredor Rio Bonito, destacando sua relevância ambiental como área de proteção
aos mananciais de abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo, além de
elencar suas características socioeconômicas.
Na terceira parte, o trabalho focou na análise específica do relatório EIA/RIMA
Corredor Rio Bonito, elaborado em 2003 para obtenção da licença ambiental,
funcional à implantação do sistema de tratamento prioritário para o transporte
coletivo do eixo viário Rio Bonito, onde buscou-se extrair os dados elaborados e
apresentados, bem como os argumentos utilizados para a construção dos cenários
futuros para justificar a implementação do Corredor Rio Bonito.
Para desenvolver a análise das transformações ocorridas, efetuou-se a
comparação dos cenários previstos no EIA/RIMA Corredor Rio Bonito, com o quadro
atual, através de dados estatísticos obtidos junto aos órgãos referenciais de
pesquisa, como IBGE, SEADE e Metrô.
Na quarta etapa, buscou-se o reconhecimento das mudanças relativas às
condições de transporte, dentro do recorte temporal de 10 anos, desde a elaboração
do EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003) até o período atual, as transformações

24

ocorridas na área delimitada para o estudo, sobretudo nos aspectos de ocupação
urbana, transformação de uso e de padrões de ocupação e transporte.
Desta forma, os indicadores selecionados para estudar as transformações
urbanas na região de implantação do Corredor Rio Bonito, foram extraídos a partir
do EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003), com o intuito de promover a comparação
no período após 10 anos de operação, por meio dos seguintes parâmetros do
diagnóstico ambiental dos aspectos antrópicos:
1) Evolução Demográfica
População;
Taxa de crescimento;
Densidade
2) Perfil Socioeconômico
Renda
3) Acessibilidade (Transporte)
Demanda
Não obstante, foram elaborados gráficos e tabelas, visando promover uma
melhor interpretação dos dados secundários para discussão, bem como a utilização
de mapas e fotos de satélite.
Por fim, foram apontadas algumas considerações finais e recomendações a
respeito do objeto de estudo, além de sugestões para trabalhos futuros.
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3 MOBILIDADE URBANA
A mobilidade urbana tem sido um dos principais temas abordados pela gestão
pública na atualidade, tornando-se fundamental para elaboração das políticas
públicas. Com a concretização do processo de urbanização do país no início do
século XX, o tema começou a conquistar projeção ao longo dos anos, ganhando
relevância a partir do início do processo de industrialização do país na década de
1950.
Com o processo de metropolização das cidades decorrente da urbanização,
observou-se um movimento de periferização, caracterizado pela expulsão dos
contingentes populacionais de baixa renda para moradia em áreas mais periféricas,
enquanto os centros empresariais, comerciais e de serviços, que são geradores de
empregos, concentravam-se em áreas centrais, obrigando a população a realizar
grandes deslocamentos diariamente em movimentos pendulares (LAHAM et al.,
2014).
A necessidade de deslocamentos diários para acesso ao trabalho, escola,
comércio e serviços públicos essenciais, tornou-se frequente para a população
residente em áreas periféricas, gerando uma pressão no poder público para
viabilizar formas de acesso e mobilidade da população para realizar estes
deslocamentos.
Não obstante os deslocamentos regionais, tornou-se necessário ao Estado
proporcionar ligações intermunicipais, haja vista o crescimento das cidades e regiões
metropolitanas.
O desenvolvimento econômico do país, verificado principalmente a partir da
década de 1950, teve como base a indústria automobilística, gerando o crescimento
do modelo rodoviário de transporte, concomitante ao crescimento da utilização do
ônibus como serviço de transporte coletivo, por apresentar menor custo de
investimento em comparação ao transporte sobre trilhos, além da notada priorização
do transporte individual em detrimento do coletivo (GOMIDE, 2006).
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3.1 Mobilidade urbana sustentável
Com a promulgação da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, foi
instituído o Estatuto das Cidades, que estabelece diretrizes para ações e programas
municipais, no âmbito da política urbana.
Dentre estas diretrizes, detacam-se o ordenamento do pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, por meio da garantia do
direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia,
ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços
públicos, ao trabalho e ao lazer para as atuais e futuras gerações, a cooperação
entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no
processo de urbanização, em atendimento ao interesse social e a oferta de
equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços público adequados aos
interesses e necessidades da população e às características locais (art. 2º, incisos I,
III e V).
Com base no Estatuto das Cidades, o tema mobilidade urbana passou a
integrar os assuntos relacionados a trânsito e transporte no planejamento urbano
das cidades, por meio de políticas que tornem as cidades mais acessíveis, inclusivas
e com trânsito seguro.
Sendo assim, o Estatuto das Cidades traz um conceito de mobilidade urbana
sustentável, que foi definido da seguinte forma:
A mobilidade urbana sustentável pode ser definida como o resultado
de um conjunto de políticas de transporte e circulação que visa
proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano,
através da priorização dos modos não-motorizados e coletivos de
transportes, de forma efetiva, que não gere segregações espaciais,
socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável, ou seja,
baseado nas pessoas e não nos veículos. (MCidades, 2004).

3.2 Mobilidade Urbana no Município de São Paulo
Segundo Ferreira (2012), a predominância do ônibus como principal modo de
transporte no município de São Paulo, corresponde a dois terços do total de viagens
diárias por transporte público realizadas na cidade atualmente. No entanto, no início
do século XX, o transporte coletivo era realizado quase em sua totalidade sobre
trilhos, por bondes e trens.
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Diversos projetos de reurbanização da cidade de São Paulo que surgiram a
partir da década de 1920, serviram de incentivo ao transporte sobre pneus. O Plano
de Avenidas de Prestes Maia, na década de 20, o “Plano de Melhoramentos
Públicos para São Paulo” de Robert Moses, na década de 50 e o anteprojeto de um
“Sistema de Transporte Rápido Metropolitano” de Prestes Maia, em 1956, são
alguns exemplos.
Sendo assim, na medida em que os bondes perdiam sua participação no total,
a participação dos ônibus no modo coletivo de transporte, passou de 16% para
37%na década de 1940 (ROLNIK E KLINTOWITZ, 2011, 92).
Assim, em 1948 foi constituída a empresa pública Companhia Municipal de
Transportes Coletivos - CMTC, que assumiu parte da operação do sistema de
ônibus, além dos antigos ativos da Light, companhia que operava as linhas de
bondes da cidade. Outra parte passou a ser operada por 66 empresas privadas de
ônibus, sob contrato de concessão de 30 anos (ROLNIK E KLINTOWITZ, 2011, 92).
Apesar da implantação do metrô, não houve alterações significativas no
modelo de transporte, haja vista que a malha metroviária não era suficiente para
atender a crescente demanda de transporte do município. Sendo assim, o ônibus
consolidou-se como principal modo de transporte coletivo da cidade nas décadas de
60 e 70, respondendo por quase a totalidade do transporte coletivo do município.
Em decorrência da crise do petróleo em 1973, o município buscou canalizar
os recursos para o desenvolvimento de políticas voltadas ao transporte coletivo,
reduzindo os investimentos municipais em planos de ampliação e melhoramentos
viários. Neste contexto, foi elaborado o Plano SISTRAN de transporte da região
metropolitana de São Paulo.
Mas a mudança relevante no sistema de ônibus do município ocorreu no final
da década de 70, quando houve a concessão do município a empresas de
transporte, uma área exclusiva para atuação dentre as 23 em que foi dividido o
território (ROLNIK E KLINTOWITZ, 2011, 93).
Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, ficou estabelecido aos
municípios a competência federativa sobre a organização e a prestação de serviços
de transporte coletivo. Assim, em 1991, o poder público municipal conferiu à CMTC
a competência de gerir todo o sistema de ônibus da cidade.
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Em 1993, o então prefeito Paulo Maluf, encerrou as atividades operacionais
da CMTC, sob alegação de corte de despesas governamentais, privatizando toda a
operação e reduzindo o quadro de funcionários da empresa (CRUZ, 2010, 86).
A CMTC passaria dos 27.000 para cerca de 1.200 funcionários, quando foi
transformada na São Paulo Transporte S.A. - SPTrans,

empresa responsável

apenas pela gestão do sistema de transporte público de ônibus da cidade de São
Paulo, porém sem participação na operação do sistema.
Segundo Laham et al. (2014), houve uma relevante perda de qualidade e
rentabilidade do sistema de transporte público por ônibus do município, tornando-se
desorganizado e mal avaliado pelos usuários, existindo conflitos entre empresas
concessionárias da rede, além de aumentar o transporte clandestino realizado por
peruas nas periferias e áreas centrais da cidade.
Sendo assim, em 2001, sob a gestão da prefeita Marta Suplicy, houve a
necessidade de realizar uma readequação técnica e institucional do sistema de
ônibus do município,

delegando a operação das linhas de ônibus às empresas

privadas. Desta forma, foi concebido um novo modelo de sistema de transporte
público municipal, criando-se o Sistema Interligado.

29

Figura 3 - Infraestrutura de transportes do Município de São Paulo

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo (2014); SPTrans (2014).
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3.3 Sistema Interligado
Em 1999, a Secretaria de Transportes Metropolitanos – STM elaborou o
Plano Integrado de Transportes Urbanos – PITU, tornando-se um marco para uma
série de planejamentos direcionados para o transporte público metropolitano pelo
Governo Estadual. Pensado inicialmente até 2020, o PITU foi revisado com projeção
das ações até o ano de 2025, buscando alcançar 284 km de linhas de metrô e
recuperação dos 270 km do trem metropolitano (STM, 2006).
Dentre os objetivos do plano, cabe destacar o de estabelecer uma rede de
transporte público buscando conectar diferentes modais em terminais de integração,
além buscar soluções inovadoras, por meio de implantações de corredores de
ônibus intermunicipais na Região Metropolitana de São Paulo - RMSP, entre outras
medidas, visando a redução no tempo perdido pelos usuários do transporte público
nos horários de pico (1,9 milhão de horas por ano), melhoria na qualidade do ar,
redução de 8% no consumo de combustíveis, 35% de redução nos acidentes de
trânsito, redução de 40% nas emissões de poluentes e redução da poluição sonora
(MOTTA et al, 2007).
Em 2001, o governo municipal, através dos técnicos da Secretaria Municipal
de Transportes - SMT, SPTrans e Companhia de Engenharia de Tráfego - CET,
buscou retomar os planos e programas elaborados anteriormente, visando criar um
sistema municipal integrado de trânsito e transporte, que fosse compatível com as
especificidades da cidade.
Assim, foi sancionada a Lei Municipal nº 13.241/2001 que teve como objetivo
reestruturar o transporte público, combinando linhas estruturais e locais, além de
dispor sobre concessão e permissão do serviço, dividindo a cidade em oito áreas
para a licitação e operação dos concessionários e permissionários de acordo com o
novo modelo do Sistema Interligado. (PMSP, 2004)

3.3.1 Estrutura do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da
Cidade de São Paulo
Tomando como base o disposto no Título III da Constituição Federal de 1988,
que trata da Organização do Estado, há um capítulo específico de disposições sobre
os municípios.
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Cabe destacar dentre os elementos abordados no referido capítulo, duas
competências do município: a competência para legislar sobre assuntos de interesse
local e a competência para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de
transporte coletivo, que tem caráter essencial (art. 30, Inc. I e V).
Em consonância com a orientação constitucional, a Lei Orgânica do Município
de São Paulo - LOM reitera que compete à Prefeitura planejar, organizar, implantar e
executar, diretamente ou sob regime de concessão, permissão, ou outras formas de
contratação, bem como regulamentar, controlar e fiscalizar o transporte público (art.
172), além de estabelecer que o sistema de transporte urbano compreende: o
transporte público de passageiros, as vias de circulação e sua sinalização, a
estrutura operacional, mecanismos de regulamentação, o transporte de cargas e o
transporte coletivo complementar (art. 173).
Com base nestas premissas, Laham et al. (2014) descrevem que no início da
gestão Marta (2001-2004), por iniciativa do Poder Executivo (Projeto de Lei nº
539/2001), editou-se a Lei Municipal nº 13.241, 12 de dezembro de 2001, dispondo
sobre a organização dos serviços do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de
Passageiros na Cidade de São Paulo - STCUP-SP, em substituição ao antigo
Sistema Municipal de Transportes Urbanos, instituído por meio da Lei nº 11.037, de
25 de julho de 1991, durante a gestão Erundina (1989-1993).
Sendo assim, a partir de 2001 o transporte coletivo de passageiros no
Município de São Paulo passou a ser chamado “Sistema Interligado” e encontra-se
organizado da seguinte forma:
Art. 2º [...] I - Sistema Integrado composto por: a) Subsistema
Estrutural: conjunto de linhas de Transporte Coletivo Público de
Passageiros que atendem a demandas elevadas e integram as
diversas regiões da cidade; b) Subsistema Local: conjunto de linhas
de Transporte Coletivo Público de Passageiros que atendem a
demandas internas de uma mesma região e alimentam o Subsistema
Estrutural. II - Serviços Complementares: serviços de Transporte
Público de caráter especial, com tarifa diferenciada, que serão
prestados por operadores ou terceiros, de acordo com as
disposições regulamentares editadas pela Secretaria Municipal de
Transportes: a) no caso dos serviços complementares serem
oferecidos aos mesmos usuários do Sistema Integrado, esta oferta
será limitada a um percentual definido por decreto editado pelo Poder
Público; b) o prestador de serviço complementar deve aportar ao
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Poder Público um valor igual à remuneração fixada para o
subsistema local por passageiro transportado.

A concepção do Sistema Interligado definiu sua estruturação em dois
subsistemas, estrutural e local, com os seguintes propósitos:
[...] o sistema Interligado se divide em subsistemas com funções e
atendimentos distintos: - subsistema estrutural que deverá responder
pela macro-acessibilidade do município, integrando as diversas
regiões da cidade; - subsistema local que deverá responder pela
micro-acessibilidade, tendo por função distribuir a oferta de
transporte na totalidade do espaço urbano que envolve os grandes
eixos viários, atendendo às viagens internas a cada região. [...] a
rede estrutural buscou atender as seguintes metas: - preencher as
principais lacunas de ofertas de transporte estrutural de grande
capacidade da cidade de São Paulo; - favorecer a racionalidade do
uso do espaço viário eliminando a concorrência entre operadores; facilitar o entendimento e a utilização de modais coletivos,
configurando uma estrutura de referência lógica e inteligível para o
deslocamento na cidade; - favorecer a adequação tecnológica nos
eixos com maiores volumes; - otimizar o trânsito de ônibus nos
corredores viários principais e, em especial, na área central; - elevar
a acessibilidade das diversas regiões da cidade. [...] as principais
funções do serviço local são: - realizar as conexões dos bairros com
terminais ou outros equipamentos de acesso e transferência de
regiões; - ligar os bairros com subcentros mais afastados, realizando
conexão de passagem pelos equipamentos de acesso e
transferência regionais; - ligar os bairros com equipamentos urbanos
e serviços públicos regionais; - conectar os bairros com linhas
estruturais da região; - conectar entre si linhas estruturais da região.
(SOUZA, 2004, p. 39 a 42)

Com base nas competências previstas na LOM, a Lei nº 13.241/01 determina
que constituem atribuições do Poder Público:
Art. 3º [...] I - planejar o funcionamento do Sistema de Transporte
Coletivo Urbano de Passageiros, com a finalidade de evitar a
concorrência entre os regimes de prestação do serviço; II universalidade de atendimento, respeitados os direitos e obrigações
dos usuários; III - boa qualidade do serviço, envolvendo rapidez,
conforto, regularidade, segurança, continuidade, modicidade tarifária,
eficiência, atualidade tecnológica e acessibilidade, particularmente
para as pessoas com deficiência, idosos e gestantes; IV - prioridade
do transporte coletivo sobre o individual; V - integração com os
diferentes meios de transportes, em especial com o metrô e com as
ferrovias metropolitanas; VI - redução das diversas formas de
poluição ambiental, conforme as prescrições das normas técnicas e
dos padrões de emissão de poluentes; VII - descentralização da
gestão dos serviços delegados; VIII - estímulo à participação do
usuário na fiscalização da prestação dos serviços delegados; IX articulação com as políticas de desenvolvimento urbano da Cidade
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definidas no Plano Diretor, de acordo com o artigo 174 da Lei
Orgânica do Município de São Paulo e, no que couber, quanto ao
Estatuto da Cidade, instituído pela Lei Federal nº 10.257, de 10 de
julho de 2001.

Para tanto, constitui atribuição do Poder Público, dentre outras, regulamentar
o serviço observando-se as seguintes diretrizes (art. 8º, inc. III):
a) cumprir e fazer cumprir as disposições que regem o Serviço, bem
como as cláusulas do contrato; b) fiscalizar e controlar
permanentemente a prestação do serviço; c) aplicar as penalidades
legais, regulamentares e contratuais; d) intervir na concessão, nos
casos e condições previstos na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de
1995; e) extinguir a concessão, nos casos previstos nesta lei e nos
contratos; f) revogar e extinguir a permissão, nos casos previstos
nesta lei e nos contratos; g) homologar reajustes e proceder à
revisão das tarifas, mediante as normas pertinentes e os contratos;
h) zelar pela boa qualidade do serviço, observadas as condições de
eficiência, regularidade, segurança, rapidez, continuidade, conforto,
modicidade tarifária, manutenção dos equipamentos, atualidade
tecnológica e acessibilidade, particularmente para pessoas com
deficiência, idosos e gestantes; i) receber, apurar e solucionar
denúncias e reclamações dos usuários, que serão cientificados das
providências tomadas; j) estimular o aumento da produtividade dos
serviços e da preservação do meio ambiente; l) implantar
mecanismos permanentes de informação sobre os serviços
prestados para facilitar o seu acesso aos usuários.

De acordo com estudos realizados pelo IPEA e Ministério das Cidades, o
modelo adotado possibilitou avanços significativos a partir de melhorias de eficiência
operacional como racionalização da oferta, renovação expressiva da frota, novo
patamar de equilíbrio operacional do sistema, além da recuperação da credibilidade
da população nos serviços, da implantação do bilhete único e da redução
significativa da informalidade e da ilegalidade (Ipea-Mcidades, 2004, p. 09).
Do mesmo modo, Zioni (2004) ressalta as virtudes do Sistema Interligado de
transporte público de passageiros no município de São Paulo que trouxe novos
rumos na melhoria do padrão de mobilidade da metrópole a favor do transporte
coletivo na primeira década do século XXI, apresentando um novo modelo de
operação e gestão de transporte coletivo, indicando uma diretriz política vigorosa no
sentido da integração de sistemas, modos, tarifas que repercutiriam além dos limites
municipais.
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Sendo assim, em um artigo publicado em 2014, Zioni sintetiza o programa
São Paulo Interligado da seguinte forma:
O Programa São Paulo Interligado caracterizou-se principalmente
como uma rede integrada de transporte coletivo estruturada a partir
do sistema municipal de ônibus, operando com um sistema de
bilhetagem eletrônica que permitiu a integração tarifária entre os
diversos serviços e itinerários internos a cidade de São Paulo e
desses às linhas de trem metropolitano e metrô. Sua estrutura
espacial identificou eixos de transporte com alta demanda,
respeitando os usos locais, e terminais e estações de transferência
que possibilitariam a ampliação das viagens integradas. Ou seja, o
programa São Paulo Interligado apoiou-se em princípios de
organização, racionalização e otimização da infraestrutura existente
(ZIONI, 2014).

Para facilitar a organização do sistema, a cidade de São Paulo foi dividida em
oito áreas operacionais, cada qual operada por um consórcio de empresas (no caso
do subsistema estrutural) e por cooperativas (subsistema local), conforme
apresenta-se na figura 4:
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Figura 4 – Áreas operacionais de consórcios de empresas de transporte coletivo do
Município de São Paulo

Fonte: SPTrans (2014)

3.3.2 Da gestão do sistema de transporte coletivo
A São Paulo Transporte S.A - SPTrans é uma sociedade de economia mista,
que foi constituída a partir do Decreto Municipal nº 365, de 10 de outubro de 1946,
tendo por finalidade a realização de estudos para planejamento, gestão, fiscalização
e exploração de serviço de transporte coletivo urbano de passageiros.
A Lei nº 13.241/01 conferiu à SPTrans, sem prejuízo das demais atribuições
expressas previstas no seu estatuto social, no tocante ao Sistema de Transporte
Coletivo Urbano de Passageiros, as seguintes competências:
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I - elaborar estudos para a realização do planejamento do Sistema;
II - executar a fiscalização da prestação dos serviços;
III - gerenciar o Sistema de acordo com as diretrizes e políticas
estabelecidas pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria
Municipal de Transportes (art. 29).

Esta mesma lei também estabelece a necessidade do Poder Público instituir,
mediante

lei

específica,

um

órgão

regulador

vinculado

orçamentária

e

administrativamente à Secretaria Municipal de Transportes, visando à regulação do
Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros (art. 30).
Em sequência, impõe também para a gestão financeira das receitas e
despesas a criação, mediante a edição de lei específica, de sociedade de economia
mista, com a participação dos concessionários do serviço para: “gerir as receitas e
pagamentos comuns ao Sistema Integrado e aos Serviços Complementares;
reinvestir eventuais saldos positivos na expansão e melhoria do Sistema; e captar
recursos junto ao sistema financeiro e agências de fomento” (art. 31, incs. I a III).
Contudo, o estabelecido nos art. 30 e 31 não aconteceu até hoje, de modo
que a SPTrans continua prestando estas atividades, executando as atribuições
estabelecidas no seu estatuto social, bem como aquelas que lhe são fixadas em
sucessivos contratos de prestação de serviço firmados com a Secretaria Municipal
de Transportes (LAHAM et al, 2014).
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Figura 5 – Sistema Interligado de transportes do Município de São Paulo

Fonte: SPTrans (2014); PMSP (2014).

38

3.3.3 Bilhete Único
Concomitante com a implantação do Sistema Integrado, adotou-se o sistema
de bilhetagem eletrônica para cobrança tarifária do sistema de transporte coletivo do
município, denominado Bilhete Único – BU.
O Bilhete Único tem formato semelhante aos cartões bancários, com chip
processador e memória para armazenamento de dados com capacidade para um
kilobyte, conhecido como “cartão inteligente”.
O cartão funciona por meio de “carregamento” de crédito, conhecido como
sistema “pré-pago”, sendo utilizado pela aproximação junto ao validador nos
veículos, possibilitando a realização da leitura, débito da tarifa e transmissão das
informações do débito, data, hora e linha utilizada por rádio ao sistema.
O sistema permite a utilização da integração entre veículos dentro de um
período determinado de tempo, com o pagamento do valor referente a uma única
passagem.
Segundo Tatto (2015), além de trazer segurança aos cobradores e motoristas
que sofriam com constantes roubos de arrecadação durante as viagens, o BU
permitiu diminuir os prejuízos dos operadores,

controlar fraudes com o passe

escolar, vale-transporte, de gratuidades, controlar partidas e chegadas, número de
passageiros e demandas das linhas.
A tecnologia GPS, a implantação de sistemas inteligentes nos terminais, o
sistema de coleta de informações nas garagens, o sistema de comercialização e
distribuição de créditos e o sistema central de emissão e validação de créditos
eletrônicos se tornaram referência para o transporte público no Brasil, permitindo a
prática de uma política de integração tarifária mais justa para o usuário e eficiente
para o sistema (TATTO, 2015).

3.4 Sistema de Transporte BRT
Durante o processo de urbanização, tornou-se mais claro os problemas de
mobilidade urbana decorrentes do desenvolvimento de um modelo rodoviário, que
proporcionou o crescimento do uso do transporte individual em detrimento do
transporte coletivo.
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A mobilidade urbana tornou-se um imperativo à gestão pública, haja vista que
afeta diretamente a qualidade de vida dos cidadãos, obrigando as cidades a
repensarem o modelo de transporte, visando torná-las mais sustentáveis.
Deste modo, verificou-se que o uso irrestrito dos automóveis trouxe
consequências na degradação da qualidade de vida dos cidadãos, tanto em termos
de desperdícios energéticos, encargos sociais, ambientais, econômicos e de saúde,
quanto em termos de saturação viária (BRANCO, 2013).
Nesse contexto, surge a necessidade de buscar medidas que incentivem o
uso do transporte coletivo e outros modos mais sustentáveis, por meio de ações que
desestimulem a utilização do automóvel.
Para Branco (2013), o desfio ao poder público tornou-se implementar um
sistema de transporte público eficaz, compatível com a realidade econômica e que
forneça um serviço de alta qualidade, com segurança, conforto e rapidez, que
pudesse ser atrativo para estimular a migração do transporte individual para o
público.
Além disso, deve ser levado em consideração que uma grande parte da
população tem o transporte coletivo como única alternativa para atender às suas
necessidades de mobilidade, sendo essencial a adoção de uma tecnologia que
garanta um serviço eficiente, englobando não só menores custos econômicos,
sociais e ambientais, mas que seja um sistema compatível ao desenvolvimento da
cidade com qualidade de vida para os seus habitantes.
Sendo assim, muitas cidades têm implementado sistemas de transporte
público com base ferroviária ou elétrica, como é o caso do metrô. Porém, apesar do
consenso entre especialistas e a percepção de que este seja o investimento mais
sustentável, deve ser considerado que esta é uma opção que envolve custos de
investimento extremamente elevados, tornando-se inacessível a sua implementação
à grande maioria das cidades.
Visando buscar uma alternativa de transporte que reúna baixo custo de
implantação, eficiência e sustentabilidade, várias cidades do mundo tem adotado o
denominado Sistema BRT – Bus Rapid Transit, um conceito de transporte público
cada vez mais reconhecido como uma solução viável, atrativa e eficaz para
minimizar os problemas de mobilidade urbana (BRANCO, 2013).
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Figura 6 – Sistema BRT Transmilênio – Bogotá - Colômbia

Fonte: Ministério das Cidades, 2008.

3.4.1 Definição do conceito BRT – “Bus Rapid Transit”
Existe uma dificuldade para definir precisamente o conceito de BRT, devido
ao fato do sistema BRT não apresentar um conjunto fixo de possibilidades e poder
ser aplicado sob diversas condicionantes peculiares às cidades (recursos
financeiros, preferências locais e culturais, densidade populacional, restrições
físicas, etc.), proporcionando uma vasta gama de utilização e flexibilidade dos
sistemas utilizados.
Segundo Branco (2013), apesar da crescente utilização de sistemas BRT em
todo o mundo (ver Figura 7), não há consenso entre os especialistas sobre o
conceito.
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Figura 7 – Expansão de sistemas BRT

Fonte: Branco, 2013 apud Hidalgo et al, 2010.

Sendo assim, buscou-se o entendimento do conceito de BRT, reunindo-se a
definição de alguns autores sobre o tema.
Segundo Branco (2013), o BRT, Bus Rapid Transit, é um sistema de
transporte coletivo que utiliza ônibus e os faz circular em faixas ou vias exclusivas,
com o objetivo de promover um serviço rápido, eficaz, confortável e a custos
moderados. Basicamente, um sistema BRT incorpora as melhores características de
desempenho de modernos sistemas ferroviários e concilia-as com a flexibilidade do
sistema de veículos de transporte coletivo rodoviário. Desta forma, torna-se um
sistema integrado designado para melhorar a velocidade, confiabilidade e identidade
do sistema convencional de ônibus, mas com custos acessíveis à grande maioria
das cidades.
Em sua pesquisa, Branco (2013) reúne ainda conceitos que foram
apresentados por alguns especialistas estrangeiros no BRT Planning Guide – ITDP
(2007), sobre definições de sistema BRT:
“It is a high quality public transport system, oriented to the user that
offers fast, comfortable and low cost urban mobility”
Um modo de transporte público de alta qualidade, orientado para o
usuário, que realiza mobilidade urbana rápida, confortável e de custo
eficiente (LLOYD WRIGHT, 2003).
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“BRT is a rapid mode of transportation that can combine the quality of
rail transit and the flexibility of buses”
Um modo de transporte rápido que consegue combinar a qualidade
dos transportes ferroviários e a flexibilidade dos ônibus (THOMAS,
2001).
“BRT is a flexible, rubber-tired rapid-transit mode that combines
stations, vehicles, services, running ways, and Intelligent
Transportation System (ITS) elements into an integrated system with
a strong positive identity that evokes a unique image.”
BRT é um modo de transporte público sobre pneus, rápido e flexível,
que combina estações, veículos, serviços, vias e elementos de um
sistema inteligente de transporte (ITS) num sistema integrado com
uma forte identidade positiva que evoca uma imagem única
(LEVINSON ET AL., 2003).

A Federal Transit Administration – FTA (2009) define o BRT como “um
transporte rápido de massa que apresenta a qualidade do transporte ferroviário e a
flexibilidade do sistema de ônibus”.
Mas Branco (2013) destaca ainda que a maior particularidade de um sistema
BRT reside na inicial “R”, do inglês Rapid, que pressupõe um serviço de transporte
público mais eficaz, com menores tempos de espera para os usuários e maior
rapidez nos deslocamentos, requerendo um serviço frequente e constante,
velocidades operacionais elevadas e alta capacidade.
O Manual de BRT - Guia de planejamento, Ministério das Cidades (2008), traz
um conceito mais detalhado de sistema BRT, qualificando-o não apenas pela
totalidade das características quantitativas e de fatores como a capacidade,
velocidade e tamanho da rede, mas também pelos elementos de natureza
qualitativa, que incluem: facilidade de acesso ao sistema, conforto nas estações e
ônibus, percepção de proteção e segurança, legibilidade e compreensão de mapas e
placas, cordialidade dos funcionários e motoristas, amplo reconhecimento do nome e
imagem do sistema, limpeza e profissionalismo em todo o serviço.
Bus Rapid Transit (BRT) é um sistema de transporte de ônibus de
alta qualidade que realiza mobilidade urbana rápida e eficiente e com
custo eficiente através da provisão de infraestrutura segregada com
prioridade de passagem, operação rápida e frequente e excelência
em marketing e serviço ao usuário. BRT basicamente imita as
características de desempenho e conforto nos modernos sistemas de
transportes sobre trilhos, mas a uma fração no custo. Um sistema
BRT custa, em geral, entre 4 a 20 vezes menos que um sistema de
bondes ou de veículo leve sobre trilhos (VLT) ou entre 10 a 100
vezes menos que um sistema de metrô (Ministério das Cidades,
2008).
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Lara e Marx (2014) adotam como definição mais usual de BRT, a apresentada
pelo Institute for Transportation and Development Policy - ITDP (2007) como sendo
“um sistema de transporte de ônibus que proporciona mobilidade urbana rápida,
confortável e com custo eficiente através da provisão de infraestrutura segregada
com prioridade de passagem, operação rápida e frequente e excelência em
marketing e serviço ao usuário”.
Com base no Manual BRT (2008), pode-se ainda definir Bus Rapid Transit BRT (“linha de ônibus rápida”), como sendo uma tecnologia baseada em ônibus,
tipicamente operando em faixas exclusivas com prioridade de passagem no nível da
superfície, apresentando em alguns casos, passagens subterrâneas ou túneis que
são utilizados para proporcionar separação de nível em interseções ou áreas
centrais densas.
Neste contexto, torna-se relevante observar que, Bus Rapid Transit ou BRT,
portanto, é apenas mais uma dentre várias opções existentes de transporte público,
não sendo possível determinar se é a melhor opção a ser implantada, dentre a gama
de sistemas de transportes públicos sobre trilhos que são possíveis, incluindo metrôs
enterrados, sistemas ferroviários elevados, sistemas ferroviários leves (VLT) e
bondes. Pois as condições locais e as preferências locais são fatores primordiais na
determinação do sistema a ser escolhido.

3.4.2 Histórico do BRT
Apesar do desenvolvimento de sistemas BRT ser creditado à abertura do
sistema de Curitiba em 1974, a origem do conceito pode ser remontada aos anos 30,
com a aplicação do Plano de Chicago, em 1937, que previa a conversão de três
linhas férreas em linhas exclusivas para ônibus.
Foi através da observação do desempenho de sistemas ferroviários de alta
qualidade existentes na época, aliado à constante busca de soluções viáveis para
melhoria do serviço de transporte público, que se estabeleceu a ideia de Bus Rapid
Transit. (MOTTA et al, 2007).
Embora seja apenas um predecessor de muitos projetos BRT, a introdução de
faixas exclusivas foi relevante no desenvolvimento do conceito.
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A crise do petróleo e o rápido crescimento populacional que a América Latina
sofreu nos anos 70, gerou pressão aos governos para que encontrarem soluções
rápidas e económicas de melhoria para o serviço de Transporte Público.
Segundo Motta et al (2007), inicialmente, Curitiba tinha como objetivo
implementar um sistema com base ferroviária, mas a escassez de recursos
financeiros obrigou a adoção de uma nova abordagem. Na época, Curitiba era uma
cidade pequena, mas em rápida expansão, com objetivo de desenvolver um plano
para a cidade que pudesse adequar o crescimento, sem a expansão e
congestionamento que se verificava em outras cidades brasileiras.
Sendo assim, em 1972 o prefeito Jaime Lerner introduziu uma alternativa que
visava a utilização da tecnologia dos ônibus para fornecer um serviço de alta
qualidade a custos reduzidos, ganhando reconhecimento nacional e internacional,
tornando-se referência para muitas outras cidades.
Sob muitos aspectos, o BRT deve sua existência à criatividade e à
determinação de Jaime Lerner, ex-prefeito de Curitiba (Brasil) e exgovernador do Estado do Paraná. Curitiba foi o marco desse primeiro
passo vital na compreensão de uma visão de oferta de transporte
baseada no usuário.” (Ministério das Cidades, 2008).

Seguindo o exemplo de Curitiba, muitas outras cidades brasileiras seguiram
esse modelo, com sistemas básicos sendo inaugurados em São Paulo (1975),
Goiânia (1976), Porto Alegre (1977) e Belo Horizonte (1981) (MOTTA et al, 2007).
No ano de 2008, o sistema BRT de São Paulo já era o maior do mundo com
142 quilômetros de vias de ônibus exclusivas atendendo mais de 2 milhões de
viagens todos os dias (Ministério das Cidades, 2008).

3.4.3 Experiência de Outros Países
Com base no exemplo de Curitiba, verificou-se que outras cidades tomaram a
iniciativa de implementar um sistema BRT, como é o caso de Quito que, em 1994,
porém com a introdução de ônibus elétricos (BRANCO, 2013).
Em sua pesquisa, Branco (2013) destaca que em 1997, o Banco Mundial
reconheceu a potencialidade deste novo sistema de transporte coletivo e financiou a
primeira via exclusiva na Costa do Marfim (África) e Pittsburgh (EUA). Na década de
90, ainda foram desenvolvidos projetos e implantados sistemas em Kunming
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(China), Vancouver (Canadá), Miami (EUA), Brisbane (Austrália), além de várias
cidades na França.
No entanto, a crescente difusão dos sistemas BRT não aconteceu logo na
sequência da implantação do sistema de Curitiba, mas ocorreu no final dos anos 90,
com a introdução do que viria a ser uma grande rede de BRT, em Bogotá
(Colômbia), marcando o início de uma nova fase na percepção e desenvolvimento
do conceito BRT em todo o mundo. (BRANCO, 2013)
Verificou-se então a crescente multiplicação dos sistemas BRT a partir do
início do séc. XXI, apresentando uma tendência de crescimento mais rápida do que
a verificada até a data de introdução do sistema BRT TransMilenio, em Bogotá.
Branco (2013) atribui tal fato ao potencial que o sistema demonstrou em
realizar um serviço de alta capacidade e alta qualidade, para uma cidade com
dimensões e população muito superiores às de Curitiba. Assim comprovou-se que a
implementação de sistemas BRT também seria possível para as grandes cidades do
mundo.
Juntas, as histórias de Curitiba e Bogotá são hoje a base para que
mais e mais cidades se engajem na transformação urbana conduzida
pelo BRT e por um pacote de outras medidas para o transporte
sustentável. (Ministério das Cidades, 2008)

O primeiro sistema BRT da Ásia, mais precisamente em Jacarta (Indonésia),
foi implantado em 2004 e, em 2005 foi inaugurado o primeiro da América do Norte,
na Cidade do México.
Já em 2008, a cidade de Istambul (Turquia) adotou um sistema BRT,
Metrobus, que alcançou velocidades médias superiores aos restantes sistemas já
implantados, em torno de 40 Km/h.
Em 2010, a cidade de Guangzhou (China), implementou um sistema BRT que
difere dos sistemas mais populares da América Latina, uma vez que passou a operar
essencialmente em serviços diretos, apresentando capacidade de transportar
800.000 passageiros por dia, ao longo de 22,5 Km (BRANCO et al, 2013).
Com base nos dados presentes no brtdata.org, site que reúne informações
sobre sistemas BRT do mundo, elaborou-se a tabela 1, com o panorama atual de
sistemas BRT implementados no mundo. Verifica-se que, aproximadamente 33.5
milhões de passageiros utilizam, diariamente, sistemas BRT desenvolvidos em 203
cidades, totalizando uma extensão de cerca de 5.349 km.
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Tabela 1 - Sistemas BRT implementados no mundo (BRTdata.org, abril 2016)

REGIÃO
África
América do
Norte

PASSAGEIROS
POR DIA
262.000

(0.78%)

1.043.326

(3.11%)

América Latina

20.464.549 (61.06%)

Ásia

9.293.372 (27.73%)

Europa

2.017.347

(6.02%)

Oceania

430.041

(1.28%)

TOTAL

NÚMERO DE
CIDADES
3
28
66
42
58
6

33.510.635

EXTENSÃO (Km)

(1.47%)
(13.79%)
(32.51%)
(20.68%)
(28.57%)
(2.95%)

83
948
1.789
1.489
944
96

203

(1.54%)
(17.72%)
(33.45%)
(27.85%)
(17.64%)
(1.78%)

5.349

Fonte: BRTdata.org (2016).

3.4.4 Tipos de sistema BRT
Pelo fato de possibilitar uma vasta gama de opções disponíveis para cada
elemento do sistema e amplas possibilidades de adaptação às circunstâncias locais,
verifica-se que há uma grande variedade de sistemas BRT implantados.
Deste modo, o Manual BRT (2008) buscou hierarquizar o conceito de BRT,
classificando como BRT completo o nível mais alto, por apresentar mais
semelhanças com os sistemas de metrô, elencando características mínimas para
cada tipo de sistema utilizado, definindo-os da seguinte forma:
BRT “leve”:
- Existe alguma forma de prioridade, mas não vias totalmente
segregadas;
- Melhores tempos de viagem;
- Paradas com mais qualidade;
- Tecnologia veicular de baixas emissões;
- Identidade de mercado;
BRT:
- Vias segregadas;
- Cobrança externa ao veículo;
- Estações com melhor qualidade;
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- Tecnologia veicular de baixas emissões;
- Identidade de mercado;

-

-

BRT “Completo”:
Vias segregadas ou faixas exclusivas na maioria da extensão do
sistema troncal/corredores centrais da cidade;
Vias para ônibus localizadas nas faixas centrais;
Existência de uma rede integrada de linhas e corredores;
Estações modernas, confortáveis, seguras, abrigadas e com
acessibilidade;
Acesso de nível entre a plataforma da estação e o veículo;
Interfaces e estações de transferência para facilitar a integração
física entre linhas troncais, serviços alimentadores e outros sistemas
de transporte coletivo;
Cobrança e controle de tarifas antes do embarque;
Integração física e tarifária entre linhas, corredores e serviços
alimentadores;
Distinta identidade de mercado;
Entrada no sistema restrita a operadores prescritos, com uma
estrutura administrativa e de negócios renovada.

Assim, o Manual BRT (2008) buscou primeiramente reunir as características
do sistema BRT completo, para então promover o entendimento sobre as demais
variáveis utilizadas nas cidades, de acordo com as circunstâncias locais.
Por sua vez, a FTA (2009) destacou os sete principais componentes de um
sistema BRT completo: tipo de via, estações, veículos, arrecadação de tarifa,
sistemas de transporte inteligentes, planos de operação e serviço e elementos de
marketing.
Segundo o Manual BRT (2008), o termo BRT surgiu de sua aplicação na
América do Norte e na Europa, apesar do mesmo conceito ser conhecido com
diversos nomes diferentes em outras localidades do mundo:
Sistema de ônibus de alta capacidade;
Sistema de ônibus de alta qualidade;
Metrô-ônibus;
Metrô de superfície;
Sistema de ônibus expressos, e;
Sistema de corredores de ônibus.

48

Da mesma forma que o Manual BRT (2008), Finn et al. (2010 apud LARA e
MARX, 2014) destacam o agrupamento dos sistemas de transporte baseados em
ônibus em três categorias, segundo a localidade de utilização:

High capacity BRT: como implementado na América do Sul,
Sudeste Asiático e África, com capacidades superiores ao Light
Rail Trains (LRT) e, às vezes, ao Metro;
Moderate capacity BRT (BRT-Lite, Busway): como implementado
na América do Norte e Austrália, com capacidade correspondente
ou superior ao LRT;
Bus with High Level of Service (BHLS): abordagem europeia e
com foco na qualidade e confiabilidade, com capacidade
correspondente ou superior a sistemas elétricos de rua (FINN et
al., 2010).
A Figura 8 demonstra um resumo comparativo dos diversos sistemas de transporte
realizados por ônibus, segundo conceitos demonstrados pelo Manual BRT (2008).

Figura 8 - Sistemas de transporte realizados por modo ônibus

Fonte: Ministério das Cidades (2008).
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3.4.5 Corredores de Ônibus
Apesar do Manual BRT (2008) ter o objetivo de promover sistemas de BRT
completos, o mesmo reconhece que existem sistemas de transporte de qualidade
que não alcançam completamente a definição de BRT.
Sendo assim, o manual menciona cidades que implementaram corredores
básicos de “vias de ônibus” que, embora não alcancem o padrão de desempenho e
conforto de um BRT, ajudam a melhorar os tempos de viagens de residentes.
Em muitos casos, esses sistemas de faixas exclusivas antecederam o BRT e
foram relevantes para o desenvolvimento do conceito de BRT. Verificou-se como
exemplo o serviço “Via Expressa” em Lima (Peru), que foi um predecessor de muitos
dos sistemas BRT na América Latina e em outros países.
Considera-se que esses serviços oferecem um nível básico de serviço, que
possuem no mínimo a prioridade aos veículos de transporte público, conduzindo a
potenciais economias nos tempos de viagem.
No entanto, faixas de ônibus não podem ser confundidas com BRT, pois são
apenas uma das características do sistema BRT (MIKAN, 2012).
Com base nas definições apresentadas e adotando-se a classificação do
sistema BRT apresentada pelo Manual BRT (2008), verificou-se que o objeto de
estudo deste trabalho reúne características de um sistema BRT leve de transporte
realizado por ônibus.
Desta forma, considera-se que o sistema de tratamento para o transporte
coletivo implantado no eixo viário Rio Bonito possui características de sistema BRT e
foi denominado “Corredor Rio Bonito”.

3.4.5.1

Corredor Rio Bonito

A implantação do Sistema de Tratamento Prioritário para o Transporte
Coletivo do Eixo Rio Bonito, ou simplesmente, CORREDOR RIO BONITO, teve
como objetivo promover a interligação das áreas de Santo Amaro e Parelheiros na
Zona Sul do Município de São Paulo, prevendo intervenções em áreas públicas
existentes, tais como adequação ou correção de geometria dos logradouros,
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instalação de pontos e paradas, ou implementação de faixas exclusivas para ônibus
em alguns trechos, ao longo do traçado, além da construção de três terminais de
integração (Parelheiros, Varginha e Grajaú) e duas estações de transferência (Rio
Bonito e Vitor Manzini), sendo esta última, também integrante do Corredor
Guarapiranga.
No Largo do Socorro, o Corredor Rio Bonito encontra-se com o Corredor
Guarapiranga, interligando-se ao Sistema Integrado Metropolitano – SIM, através da
Estação de Transferência Vitor Manzini e do Terminal Santo Amaro.
Sua demanda de alimentação de transporte localiza-se entre as represas
Guarapiranga e Billings, tendo como principais bairros atendidos: Parelheiros,
Colônia, Marsilac, Varginha, Bororé, Cocaia, Grajaú, Rio Bonito, Cidade Dutra,
Interlagos, Socorro e Santo Amaro.
Na medida em que os aglomerados urbanos surgiam na região de demanda
do corredor, o bairro de Santo Amaro consolidou-se como o mais importante polo
urbano regional, diminuindo significativamente o interesse pelas atividades urbanas
desenvolvidas na região central do Município de São Paulo, transformando-se então
no mais significativo destino de viagens para os habitantes da região (EIA/RIMA
CORREDOR RIO BONITO, 2003).
O Corredor Rio Bonito foi implantado em 2004, sendo o maior corredor de
ônibus da cidade em extensão, com 30,5Km, utilizando-se do sistema viário
existente, constituído pela Av. Sadamu Inoue, Av. Senador Teotônio Vilela, Av.
Atlântica (antiga Av. Robert Kennedy), Av. Rio Bonito, Rua Olívia Guedes Penteado
e Largo do Socorro (EIA/RIMA CORREDOR RIO BONITO, 2003).
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Figura 9 – Corredor Rio Bonito

Fonte: SPTrans (2014); PMSP (2014).
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4 A REGIÃO DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
A região de implantação do Corredor Rio Bonito é formada em grande parte
por uma população considerada de baixa renda (rendimento mensal familiar de até 3
salários mínimos), que depende do serviço de transporte público para seus
deslocamentos (METRÔ-SP/Pesquisa Origem e Destino, 1997; 2007).
Localizada na periferia da Região Sul do município de São Paulo, composta
por uma população de aproximadamente 734.000 habitantes, equivalente a cerca de
6,5% da população total do município (IBGE, Censo 2010), sendo compreendida
entre os reservatórios Billings e Guarapiranga e pertencendo administrativamente às
subprefeituras de Capela do Socorro e Parelheiros.
O empreendimento foi implementado no sistema viário arterial existente, no
trecho

entre

os

bairros

de

Parelheiros

e

Vila

Socorro,

com

direção

predominantemente sul - norte, passando sucessivamente pela Estrada da Colônia,
Avenida Sadamu Inoue, Estrada de Parelheiros, Avenida Senador Teotônio Vilela,
um pequeno trecho da Avenida Interlagos em frente ao Autódromo, Avenida do Rio
Bonito, Rua Olívia Guedes Penteado, Avenida Atlântica (antiga Av. Robert
Kennedy), Largo do Socorro, Ponte do Socorro e Avenida Vítor Manzini. Um ramal
deste corredor, também foi implementado em toda a extensão da Avenida Atlântica,
entre a Avenida Senador Teotônio Vilela e o Largo do Socorro.
É importante ressaltar que a maior parte desta região, encontra-se inserida
em área protegida pela Lei de Proteção aos Mananciais, sendo localizada ao
extremo sul da bacia a Área de Proteção Ambiental (APA) Capivari-Monos e o
Parque Estadual da Serra do Mar.
Como consequência da Lei de Proteção aos Mananciais (Lei Estadual nº
9.866, de 28 de novembro de 1997), houve desvalorização dos imóveis da região,
que aliada a uma ineficiente fiscalização do poder público quanto à ocupação
urbana, que incentivou a ocupação ilegal da área em larga escala, sem qualquer
controle, favorecendo o aparecimento e crescimento de inúmeras favelas
(MARICATO, 1995).
Cabe salientar que no ano de 2006, por meio da Lei Municipal nº 14.162, de
24 de maio de 2006, foi criada nesta região a APA Bororé-Colônia. Porém não será
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abordada neste estudo por ter sido instituída posteriormente à implantação do
Corredor Rio Bonito.

Figura 10 - Localização da APA Capivari-Monos, APA Bororé-Colônia e Parque Estadual da
Serra do Mar nas Subprefeituras Parelheiros e Capela do Socorro

Fonte: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (2012).
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4.1 A Área de Proteção Ambiental (APA) Capivari-Monos
Segundo dados da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente SVMA (2011), a Área de Proteção Ambiental (APA) Municipal Capivari-Monos é uma
Unidade de Conservação de Uso Sustentável, localizada no extremo-sul do
município de São Paulo, na Subprefeitura de Parelheiros. Limita-se ao Norte pelo
divisor de águas do ribeirão Vermelho e com a Cratera de Colônia, ao Sul com os
municípios de São Vicente e Itanhaém, a Leste com o município de São Bernardo do
Campo e a Oeste com os municípios de Juquitiba e Embu-Guaçu.
Figura 11 - Localização da APA Capivari-Monos

Fonte: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (2011).

A APA Capivari-Monos sobrepõe-se parcialmente ao Parque Estadual da
Serra do Mar - PESM, o mais extenso Parque do estado de São Paulo e também do
domínio Mata Atlântica, com 315.390 hectares e abrangendo 39 municípios, sendo a
área sobreposta, enquadrada como Zona de Regime Legal Específico pelo
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zoneamento geoambiental da APA, corresponde a aproximadamente 4.398
hectares. O Parque foi criado em 1977 por meio do Decreto Estadual n.º 10.251, de
30/08/77 e é administrativamente dividido em oito núcleos, sendo o Núcleo Crucutu
o que se sobrepõe à APA (SVMA, 2011).
A SVMA (2011) divulgou também que a APA Capivari-Monos ocupa 1/6 da
área total do município, com 251 km² e abrange os bairros de Barragem, Cidade
Nova América, Vargem Grande, Engenheiro Marsilac, Evangelista de Souza, Jardim
dos Eucaliptos, Gramado, Ponte Seca, Ponte Alta e Embura do Alto.
Esta região abriga significativos remanescentes da Mata Atlântica, espécies
de fauna e flora em extinção e rios ainda limpos, como o Capivari, constituindo-se
assim em importante reserva estratégica de água potável para a Região
Metropolitana de São Paulo. Também abriga três aldeias da tribo Guarani, a estação
de trem Evangelista de Souza e a Cratera de Colônia (SVMA, 2011).

4.1.1 Contexto Histórico da APA Capivari-Monos
A criação da APA Capivari-Monos é resultado de uma atuação conjunta entre
técnicos da Prefeitura do Município de São Paulo e da população da região. A partir
da elaboração do documento "Política Ambiental para a Área de Proteção aos
Mananciais", em 1993, que a ideia se formalizou. Este documento sintetizava
propostas de várias secretarias municipais e trazia uma série de recomendações,
entre elas a criação de uma Reserva Florestal e Ambiental na bacia hidrográfica do
Capivari-Monos (SVMA, 2011).
A APA Capivari-Monos foi aprovada em junho de 2001, pela Lei Municipal nº
13.136/01.
A partir da aprovação da Lei, foi implantado um Conselho Gestor para a APA
em agosto de 2002, presidido e assessorado pela Secretaria Municipal do Verde e
do Meio Ambiente, com a prerrogativa de formular, propor e articular ações e
projetos no território da APA, tendo como diretriz o Zoneamento Geoambiental,
criado pela Lei Municipal 13.706/2004.
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4.1.2 Caracterização da APA Capivari-Monos
A APA Capivari-Monos localiza-se no extremo Sul do município de São Paulo,
abrangendo parte da bacia hidrográfica do Guarapiranga, parte da bacia hidrográfica
da Billings e toda a bacia hidrográfica do Capivari-Monos. Esta última, onde a Mata
Atlântica predomina, é uma bacia de vertente marítima, mas contribui para o
abastecimento hídrico da Região Metropolitana de São Paulo, tendo parte das águas
do rio Capivari revertidas para o reservatório Guarapiranga.
A proteção desta bacia hidrográfica tem, portanto, importância estratégica
como reserva de água potável para a metrópole e também para a baixada santista.
A APA abriga também as cabeceiras do rio Embu Guaçu, maior formador do
reservatório Guarapiranga.
A região da APA não conhecida pela maioria dos cidadãos paulistanos. A
cobertura vegetal arbórea, representada pela Mata Atlântica, é bastante significativa:
Existem pequenas áreas de mata primária e campos naturais, cercadas por grandes
extensões de mata secundária em diferentes estágios de regeneração. A área tem
grande potencial para ecoturismo, com a presença de cachoeiras e rios de água
cristalina. Três aldeias Guarani: Crucutu, Morro da Saudade e Rio Branco (esta
última no Parque Estadual da Serra do Mar), estão localizadas dentro do perímetro
proposto.
Com relação ao uso do solo, além da vegetação nativa, estão presentes
outros

usos

como:

agricultura

(horticultura

e

floricultura

principalmente),

reflorestamento comercial, piscicultura, clubes e chácaras de recreio. Existe um
pequeno núcleo urbano, Engenheiro Marsilac, bastante antigo. Nas outras áreas
urbanizadas, mais recentes, predominam loteamentos irregulares e invasões.
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5 ESTUDO DE DADOS DO EIA/RIMA CORREDOR RIO BONITO 2003
Tendo em vista as características do empreendimento e o contexto ambiental
do local de implantação, fez-se necessário a elaboração de Estudo de Impactos
Ambientais – EIA e Relatório de Impactos Ambientais – RIMA para licenciamento da
obra em questão, com o objetivo de estudar as prováveis modificações nas diversas
características socioeconômicas e biofísicas do meio ambiente, possíveis geradores
de impactos, resultando em um projeto que contemplasse medidas de mitigação,
compensação e controle destes impactos.
Sendo assim, este trabalho buscou analisar os aspectos relacionados à
ocupação urbana, transformação de uso e de padrões de ocupação, bem como
acessibilidade e transporte do EIA/RIMA, extraindo indicadores que pudessem ser
utilizados como parâmetro para comparação com a situação atual e verificação das
possíveis transformações.

5.1 Definição de EIA/RIMA
A questão do meio ambiente é um dos temas que desperta grande interesse
das nações nos últimos anos e tornou-se uma das preocupações centrais,
independentemente do regime político ou sistema econômico. As consequências
dos danos ambientais não são mais peculiares a determinados países ou regiões,
mas ultrapassam os limites das fronteiras, atingindo até mesmo regiões distantes
(MONTE BLANCO; LINK, 2001).
Verificou-se que o planeta atravessa uma crise socioambiental, levando à
formulação de novos métodos e instrumentos que minimizem ao máximo os
impactos ambientais gerados pela implantação e operação de empreendimentos
potencialmente poluidores.
Os princípios da Avaliação de Impactos Ambientais - AIA, foram estabelecidos
em 1969 nos Estados Unidos, com a aprovação no congresso da National
Environmental Policy of Act - NEPA, que foi sancionada pelo presidente no ano
seguinte (DIAS, 2001, p. 9).
Segundo observou Dias (2001), a NEPA é considerada o principal marco da
conscientização ambiental, sendo o principal instrumento utilizado na tomada de
decisão sobre a implantação de projetos capazes de causar significativa degradação
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ambiental, devido às crescentes pressões da sociedade organizada para que os
aspectos ambientais fossem considerados.
Inicialmente, a Avaliação de Impactos Ambientais era exigida apenas para as
ações de responsabilidade do governo federal americano, mas logo alcançou todas
as decisões, programas, licenças, autorizações e empréstimos governamentais.
A exigência da Avaliação de Impactos Ambientais foi implementada
rapidamente nos Estados Unidos, devido à força da NEPA e legislações estaduais
complementares, bem como em outros países desenvolvidos e, pouco mais tarde,
junto aos países em desenvolvimento (ROCHA et al., 2005).
A elaboração dos estudos ambientais era atribuição do governo americano,
que

realizava

por

intermédio

de

suas

agências,

sendo

posteriormente

regulamentada pelo US Council on Environmental Quality - CEQ, criado pela mesma
lei para assessorar o presidente em assuntos relativos ao meio ambiente (DIAS,
2001).
De acordo com Dias (2001), os problemas ambientais associados ao
desenvolvimento econômico não eram exclusivos dos Estados Unidos, a concepção
da Avaliação de Impactos Ambientais estabelecidas no NEPA e nos documentos do
CEQ, foi difundida mundialmente, sendo adaptada para adequar-se ao sistema de
governo de cada jurisdição – país, região, governo local – em que foi introduzida.
Entretanto, Moreira (1985) explica que as peculiaridades jurídicas e
institucionais de cada país vêm determinando o momento, a forma e a abrangência
de sua adoção.
A exigência de Avaliações de Impactos Ambientais passou a ser determinante
para a concessão de empréstimos internacionais, fazendo com que os problemas
ambientais passassem a ser encarados com maior atenção a partir da Conferência
das Nações Unidas de Estocolmo, realizada em junho de 1972. (ROCHA et al.,
2005).
Atualmente, todos os principais organismos de cooperação internacional,
como os órgãos setoriais da Organização das Nações Unidas - ONU, o Banco
Mundial - BIRD, o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, entre outros,
fazem uso da Avaliação de Impactos Ambientais, (MOREIRA, 1985).
Por força das exigências de organismos internacionais, este instrumento tem
sido aplicado até mesmo em locais onde a Avaliação de Impactos Ambientais não
está prevista na legislação (DIAS, 2001).
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Segundo Rocha et al. (2005), os Estudos de Impactos Ambientais passaram a
ser elaborados no Brasil a partir da década de 1970, principalmente em projetos de
construções de usinas hidrelétricas, devido às exigências do Banco Mundial, e em
nível federal, surgiram a partir da Lei nº. 6.803, de 02 de julho de 1980 (Art.10º, §
3º), que “dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas
críticas de poluição”.
Contudo, a partir da mobilização social que se assistiu no Brasil na década de
80, principalmente com o surgimento do movimento ambientalista, o EIA ganhou
nova função e amplitude através da Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que
“dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação” (MILARÉ; BENJAMIM, 1993).
A Política Nacional do Meio Ambiente em seu Art. 8º, Inciso I, dá competência
ao Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA para estabelecer “normas e
critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras”.
Em seu inciso II, estabelece que deve-se determinar, quando julgar
necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências
ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais,
estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações
indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e respectivos
relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental,
especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional.
Sendo assim, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA editou
resoluções estabelecendo, definindo e responsabilizando, por critérios e diretrizes
gerais, atividades e normas para o licenciamento de atividades efetiva, ou
potencialmente poluidoras.
Esta matéria viria a ser tratada na esfera da constituição federal após 7 anos
da instituição da Política Nacional do Meio Ambiente. A nova Constituição Federal
brasileira, promulgada em 1988, estabelece em seu Art. 225:
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§1° Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público:
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio
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ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade. (Brasil, 1988. Art. 225, § 1º, Inciso IV).

Segundo Mirra (1998), o EIA é, indiscutivelmente, um dos instrumentos mais
importantes de atuação administrativa na defesa do meio ambiente, introduzidos no
ordenamento jurídico brasileiro pela legislação ambiental. Ressalta ainda que alguns
autores o consideram como o verdadeiro mecanismo de planejamento, na medida
em que se insere a obrigação de levar em consideração o meio ambiente antes da
realização de obras e atividades e antes da tomada de decisões que possam ter
algum tipo de repercussão sobre a qualidade ambiental.
Em síntese, o EIA/RIMA nada mais é que um estudo das prováveis
modificações nas diversas características socioeconômicas e biofísicas do meio
ambiente, que podem resultar de um projeto proposto (MILARÉ; BENJAMIM, 1993).
Ou seja, “o estudo de impacto é acima de tudo uma regra de bom senso:
refletir antes de agir, a fim de evitar degradações ambientais importantes” (MIRRA,
1998).
Milaré e Benjamim (1993), ainda citam que a obrigatoriedade desses estudos
significou um marco na evolução do ambientalismo brasileiro, haja vista que, até
meados da década de 1980, nos projetos de empreendimentos apenas eram
consideradas as variáveis técnicas e econômicas, sem qualquer preocupação mais
séria com o meio ambiente e, muitas vezes, em flagrante contraste com o interesse
público.
Contudo, é relevante conceituar que o estudo de impacto ambiental (EIA) é o
exame necessário para o licenciamento de empreendimentos com significativo
impacto ambiental, que é exigido pelos órgãos competentes, em atendimento ao
estabelecido na legislação vigente (artigo 2º da Resolução Conama nº 01, de 23 de
janeiro de 1986).
Para tanto, o estudo deve ser elaborado por equipe multidisciplinar,
contemplando todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto,
confrontando-as com a hipótese de sua não execução, a identificação e avaliação
sistemática dos impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação
e a definição dos limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada
pelos impactos, denominada área de influência do projeto. Deverá considerar ainda
a bacia hidrográfica na qual se localiza, os planos e programas governamentais,
propostos e em implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade
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com o empreendimento cujos impactos estão sendo avaliados (artigo 5º da
Resolução Conama nº 01, de 1986).
De acordo com o artigo 6º da Resolução Conama nº 237, de 1997, o EIA deve
ser composto por quatro seções:
I. diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento:
deve descrever e analisar as potencialidades dos meios físico,
biológico e socioeconômico da área de influência do
empreendimento, inferindo sobre a situação desses elementos antes
e depois da implantação do projeto;
II. análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas:
contempla a previsão da magnitude e a interpretação da importância
dos prováveis impactos relevantes do empreendimento,
discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e
adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos,
temporários e permanentes; o grau de reversibilidade desses
impactos; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição
dos ônus e benefícios sociais;
III. medidas mitigadoras dos impactos negativos: devem ter a sua
eficiência avaliada, a partir da implementação dos programas
ambientais previstos para serem implementados durante a vigência
da LI e
IV. programa de acompanhamento e monitoramento: deve abranger
os impactos positivos e negativos, indicando os padrões de
qualidade a serem adotados como parâmetros (CONAMA nº 237,
1997).

Com o objetivo de atender à demanda da sociedade por informações a
respeito do empreendimento e de seus impactos, surge a necessidade da
elaboração do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, em linguagem mais
acessível, pelo fato do EIA ser redigido em linguagem técnica, além de considerar a
sua extensão e o nível de detalhamento (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO,
2004).
Segundo a Cartilha de Licenciamento Ambiental do Tribunal de Contas da
União (2004), o RIMA é exigido nos mesmos casos em que se exige o EIA, cabendo
ressaltar que, diferentemente do que vem ocorrendo em muitos casos, o RIMA não
é, e nem deve ser, um resumo do EIA. O EIA e o RIMA são dois documentos
distintos com focos diferenciados.
O EIA tem como objeto o diagnóstico das potencialidades naturais e
socioeconômicas, os impactos do empreendimento e as medidas destinadas a
mitigação, compensação e controle desses impactos. Já o RIMA oferece
informações essenciais para que a população tenha conhecimento das vantagens e
desvantagens do projeto e as consequências ambientais de sua implementação,
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sendo apresentado de forma objetiva e adequada à compreensão do público em
geral. As informações devem ser produzidas em linguagem acessível, ilustradas por
mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual
(parágrafo único do artigo 9º da Resolução Conama nº 01, de 1986).
Em termos gerais, pode-se dizer que o EIA é um documento técnico e que o
RIMA é um relatório gerencial (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2004).
O RIMA deve conter, de acordo com os incisos I a VIII do artigo 9º da Resolução
Conama nº 01, de 1986:
I. os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e
compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas
governamentais;
II. a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e
locacionais, especificando para cada um deles, nas fases de
construção e operação, a área de influência, as matérias primas e
mão-de-obra, as fontes de energia, os processos e técnica
operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos de energia
e os empregos diretos e indiretos a serem gerados;
III. a síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da
área de influência do projeto;
IV. a descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e
operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os
horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando os
métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação,
quantificação e interpretação;
V. a caracterização da qualidade ambiental futura da área de
influência, comparando as diferentes situações da adoção do projeto
e suas alternativas e a hipótese de sua não-realização;
VI. a descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas
em relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não
puderam ser evitados, e o grau de alteração esperado;
VII. programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos;
VIII. a recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões
e comentários de ordem geral). (CONAMA nº 01, 1986)

Cabe salientar que o EIA/RIMA é uma importante ferramenta de gestão e
planejamento, cuja análise de impactos torna possível estabelecer simulações de
modificações

que

podem

ocorrer

no

ambiente,

bem

como

avaliar

suas

consequências, visando elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA) que
contemple as melhores formas de prevenção, mitigação ou correção dos impactos
negativos, incremento dos impactos positivos, além da compensação ambiental para
o conjunto de impactos adversos, incluindo aqueles para os quais não há mitigação
ou correção possível. (SANCHÉZ, 2015)

63

Rocha et al. (2005) afirmam que o Brasil, apesar de possuir uma legislação
moderna e avançada, com meios constitucionais e processuais de acesso à Justiça,
carece de melhor fiscalização para a sua aplicação e cumprimento, de modo a
garantir efetividade na proteção ambiental.

5.2 EIA/RIMA Corredor Rio Bonito 2003
Segundo a Secretaria Municipal de Transportes – SMT (2012), a implantação
do Corredor Santo Amaro – Nove de Julho teve início em 1985, concomitantemente
com a elaboração do Plano Metropolitano de Transportes Coletivos (PMTC, 1985),
visando sistematizar as propostas existentes, bem como compatibilizar o
planejamento municipal com o metropolitano (ônibus, Metrô e trens urbanos), além
de expandir o tratamento do sistema de corredores de integração para toda a malha
urbana.
Através de algumas intervenções em diversos níveis, a principal meta do
PMTC era implantar 23 corredores de transporte, associados a 28 terminais de
integração e desta forma proporcionar regularidade e a confiabilidade ao sistema
proposto, por meio de um sistema alimentador utilizando ônibus, iniciando-se na
periferia, com destino aos terminais de integração,

de onde partiriam as linhas

tronco, radiais ou inter-terminais (SMT, 2012).
Posteriormente, em 1990, surgiu o Plano Trienal (PT/90-92) da Prefeitura
Municipal de São Paulo (PMSP), prevendo ações relevantes para priorização do
transporte coletivo, dentre as quais cabe destacar a municipalização do transporte
coletivo, o reescalonamento de horários das atividades urbanas para diminuir as
sobrecargas nos transportes nas horas de maior movimento, a elaboração de Plano
Municipal de Transporte e Tráfego (PMTT) para o período 1990 – 2000, compatível
com o Plano Diretor do Município, além da implantação de faixas exclusivas e novos
corredores junto ao canteiro central de algumas vias, utilizando ônibus com portas
adicionais do lado esquerdo.
Seguindo este modelo de corredor junto ao canteiro central da pista, foi
inaugurado em 1991 o Corredor Vila Nova – Cachoeirinha (EIA/RIMA CORREDOR
RIO BONITO, 2003).
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Com a criação da Secretaria de Transportes Metropolitanos em 1991, foi
implantado o Sistema Integrado Metropolitano - SIM, que visava garantir a cobertura
dos custos de manutenção, melhoria e renovação dos equipamentos e instalações
fixas dos sistemas metroviário e ferroviário da Região Metropolitana de São Paulo RMSP, através de mecanismos de financiamento sustentado, tendo em vista as
perspectivas de crescimento e as condições da rede viária e de transportes.
O Primeiro estudo relacionado ao empreendimento foi elaborado em 1995,
quando a SPTRANS desenvolveu, por meio de empresa contratada (Tetraplan
Consultoria e Planejamento), o estudo de impactos ambientais do PROGRAMA DO
SISTEMA RIO BONITO – GUARAPIRANGA, no qual se analisava um sistema de
transportes concebido para a época, baseado em alguns planos específicos, como
se comenta com base no relatório daquele estudo (EIA/RIMA Corredor Rio Bonito,
2003).
De acordo com o EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003), a operação do
Corredor Santo Amaro – Nove de Julho teve início em 1997 e no ano seguinte,
desenvolveu-se um plano de ação para a SPTrans, com novas propostas de
implantações, dando um enfoque de corredores tronco-alimentados, que incluía a
criação de novos corredores troncos, aproveitando vias em direção ao centro, com
pistas segregadas exclusivas para ônibus.
Em 1997 foi elaborado um EIA/RIMA único para a SPTRANS, com base no
Sistema Integrado Metropolitano - SIM de 1993, que definiu o Programa de
Corredores e Terminais de Integração, prevendo em sua primeira etapa a
implantação de corredores e terminais de integração, estando inclusos os corredores
Guarapiranga e Rio Bonito, além de basear-se no estudo de impactos ambientais do
PROGRAMA CORREDOR RIO BONITO – GUARAPIRANGA, elaborado em 1995
pela SPTRANS, por meio das empresas integrantes do Consórcio Cowan-VSA.
Posteriormente, pelo mesmo consórcio e empresa de consultoria, foi
elaborado o EIA/RIMA dos Corredores Rio Bonito e Guarapiranga, tendo sido
emitida a LAP n.º 08/SVMA – C/95. Porém, com a expiração da validade de dois
anos concedida para esta LAP e tendo em vista algumas modificações conceituais,
tornou-se necessário a revisão do projeto de implantação do Corredor Rio Bonito,
que

culminou na elaboração do EIA/RIMA para o licenciamento somente deste
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corredor, no primeiro trimestre de 2003 (EIA/RIMA CORREDOR RIO BONITO,
2003).

5.3 Aspectos analisados do EIA/RIMA Corredor Rio Bonito 2003
O estudo do relatório EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003), buscou identificar
os cenários elaborados, especificamente em relação aos impactos urbanos e à
melhoria da qualidade de transporte para a população residente, especificamente os
parâmetros relacionados a domicílios e condições de domicílio, densidade, renda e
demanda de transporte público.

5.3.1 Locais beneficiados
O EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003) previa que a execução da obra do
Corredor Rio Bonito beneficiaria uma população estimada em 460.000 habitantes,
distribuídas nos bairros de Bororé, Cidade Dutra, Cocaia, Grajaú, Jardim Eliana,
Jardim Presidente, Jardim Represa, Marsilac, Parelheiros, Parque Interlagos, Rio
Bonito, SESC Interlagos, Varginha e Vila Socorro, inseridos em cinco distritos
administrativos: Socorro, Cidade Dutra, Grajaú, Parelheiros e Marsilac, sendo os três
primeiros circunscritos na Subprefeitura Capela do Socorro e os outros dois na
Subprefeitura de Parelheiros.
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Figura 12 - Localização da Região de implantação do empreendimento

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo (2014)
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Figura 13 - Divisão administrativa do local de implantação do empreendimento - Distritos e
Terminais de ônibus

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo (2014); SPTrans (2014).

5.3.2 Local do Empreendimento
Segundo o EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003), o Corredor Rio Bonito seria
implementado no sistema viário principal de ligação entre os bairros de Parelheiros,
localizado ao sul da região e Vila Socorro, ao norte, passando sucessivamente pela
Estrada da Colônia, a, Avenida Sadamu Inoue, Estrada de Parelheiros, Avenida
Senador Teotônio Vilela, um pequeno trecho da Avenida Interlagos em frente ao
Autódromo, Avenida do Rio Bonito, Rua Olívia Guedes Penteado, Avenida Atlântica
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(antiga Avenida Robert Kennedy), Largo do Socorro, Ponte do Socorro e Avenida
Vítor Manzini, com direção predominantemente sul – norte. Um ramal deste
corredor, também seria implementado em toda a extensão da Avenida Atlântica,
entre a Avenida Senador Teotônio Vilela e o Largo do Socorro.

Figura 14 - Localização do Corredor-Eixo Rio Bonito

Fonte: Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo (2014); SPTrans (2014).
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5.3.3 Área de influência - AI
Segundo a Cartilha de Licenciamento Ambiental do Tribunal de Contas da
União- TCU (2004), o diagnóstico ambiental da área de influência deve descrever e
analisar a abrangência espacial das repercussões ou efeitos das ações necessárias
para a implantação e operação do empreendimento, as quais serão causas de
modificações nos meios físicos, bióticos e antrópicos que caracterizam seu ambiente
de referência.
Considerando que algumas modificações, ou impactos ambientais previstos,
poderão ocorrer de forma pontual, em espaços limitados ou reduzidos, outras
poderão ocorrer em espaços com maior abrangência, sendo necessário estabelecer
alguns

requisitos

para

se

distinguir

diferentes

áreas

de

influência

do

empreendimento (TCU, 2004).

5.3.3.1

Área diretamente afetada - ADA

Foram consideradas como áreas diretamente afetadas, os logradouros ao
longo do corredor onde seriam realizadas as intervenções, além dos que seriam
utilizados para outros serviços ligados à obra.
Outrossim, previa-se que era na ADA onde ocorreriam os impactos diretos, ou
seja, os locais onde ocorreriam as intervenções diretas nos terrenos para execução
de obras, implantação de estruturas, interferências com infraestrutura, arruamentos,
correções geométricas de vias, serviços na pavimentação (remoção, recomposição
ou implantação), movimentos de terra, retirada ou plantio de vegetação para
execução de serviços de paisagismo, entre outros.

5.3.3.2

Área de Influência Direta - AID

Para efeito do estudo, a AID foi estipulada como uma faixa ao longo do
Corredor, correspondente às quadras lindeiras às vias, cuja ADA está inscrita (ver
Figura 15).
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Figura 15 - Área de Influência Direta do empreendimento

Fonte: EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003); Prefeitura Municipal de São Paulo (2014);
SPTrans (2014).

5.3.3.3

Área de Influência Indireta - AII

O EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003) considerou como região de referência
as porções de bacias hidrográficas atravessadas pelo Corredor, sendo a área de
influência indireta (AII), o contexto regional em que se inseriu o empreendimento.
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Também foi avaliado que não ocorreriam repercussões das influências
indiretas do empreendimento nesta área, exceto em caráter difuso e irrelevante, pois
quanto mais os pontos de referência do ambiente a serem considerados fossem
afastados do corredor, menos seria percebido alterações ambientais.

5.3.4 Elementos do Processo de Produção e Ocupação da Região
Se no período anterior à década de 1950 havia uma larga predominância dos
usos rurais e de chácaras de lazer na AID, associadas ou não ao uso das águas, no
período seguinte houve um forte movimento de formação e consolidação de novos
núcleos urbanos, sendo que as décadas de 1960 e 1970 foram determinantes nesse
processo (EIA/RIMA CORREDOR RIO BONITO, 2003).
O EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003), apesar de não abordar o histórico do
processo de urbanização das áreas de preservação de mananciais, afirma que as
transformações radicais no tipo de ocupação e de uso das áreas de parte das
Bacias do Guarapiranga e da Billings, Área de Influência Direta (AID) do Corredor
Rio Bonito, foram determinadas pela somatória de alguns fatores como a
industrialização do Distrito de Santo Amaro e da região do ABC, bem como as vias
de acesso que se implantaram, associadas às consequências da Lei Estadual de
Proteção aos Mananciais (Lei Estadual nº 9.866/97), a relevante imigração ocorrida
na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e o empobrecimento gradativo da
população trabalhadora.
Observou ainda que não havia modificações relevantes nas características da
AID, tampouco alterações de sua extensão, em decorrência das alterações de
traçado considerada nos estudos preliminares para concepção do empreendimento,
previstas no projeto objeto de elaboração de EIA/RIMA em março de 1995.

5.3.4.1

Movimento de periferização da área

Segundo o EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003), a expansão urbana na área
objeto de estudo, ocorreu principalmente baseada no movimento de periferização
das camadas mais pobres da população, por meio da implantação de inúmeros
loteamentos clandestinos sobre morros, concomitante ao surgimento de favelas em
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fundos de vale, sem a implantação de equipamentos e infraestrutura urbana
necessários a uma adequada qualidade de vida da população, formada basicamente
pela massa de trabalhadores que migravam para as cidades em busca de boas
oportunidades, porém encontravam trabalhos assalariados, informais e com baixa
remuneração, o que inviabilizava o acesso ao mercado formal de moradia.
Como principal alternativa para obter sua moradia, esta população adotou a
autoconstrução nestas áreas, processo definido por Maricato (1995) como
“urbanização dos baixos salários”.
Neste mesmo período em que ocorreu o movimento de periferização, o
EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003) relatou que houve avanço contínuo da mancha
urbana de São Paulo a leste e sudeste da bacia, em torno da represa do
Guarapiranga e da represa Billings, sendo que na bacia do Guarapiranga em
particular, verificou-se a coexistência de loteamentos de alto padrão, principalmente
nas proximidades da represa, com loteamentos de baixa renda (predominantemente
clandestinos e irregulares) e grande número de favelas.
Observou ainda que na porção sul da bacia houve um crescimento de
pequenos núcleos urbanizados, decorrentes da crescente substituição de áreas de
capoeira e de campos antrópicos, por novos loteamentos clandestinos de baixa
renda ou, em menor proporção, por chácaras de recreio, sendo que a expansão
dessa porção sul-sudeste da bacia comprometeu significativamente as áreas das
cabeceiras e de bacias vizinhas (EIA/RIMA CORREDOR RIO BONITO, 2003).

5.3.4.2

O Processo de Loteamento

O EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003), descreveu que o processo de
loteamento da região objeto do estudo, ocorreu mediante a ilegalidade, surgindo
assim loteamentos de baixa qualidade urbanística, praticamente restritos à abertura
das ruas e demarcação dos lotes, haja vista que o investimento para abertura do
loteamento era mínimo.
Consequentemente, o reservatório de abastecimento de água do município
era comprometido com os movimentos de terra incompatíveis com o sítio ou
condições geotécnicas do terreno, gerando assoreamentos.
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Para Maricato (1995), em teoria, a região de estudo estava formalmente
protegida pela Lei de Proteção dos Mananciais, porém, na prática, surgiam inúmeros
loteamentos clandestinos, bem como lotes totalmente irregulares, que eram
comercializados a preços compatíveis com o poder aquisitivo de uma população
pobre, migrante e empregada, em sua maioria, nas indústrias da região.
De fato, a falta de alternativa levou esta população a invadir áreas
desocupadas em loteamentos de baixa qualidade técnica, sem qualquer tipo de
infraestrutura ou serviços, agravando-se o problema habitacional, contribuindo para
uma precária e irregular solução para a sobrevivência. Eram geralmente localizadas
em

áreas

de

risco,

com

alta

declividade

e

sujeitas

a

desabamentos,

escorregamentos e erosões de solos, enchentes, e, principalmente nas áreas de
mananciais. (ALVIM; ITIKAWA, 2008)
Buscando baixos custos de implantação, a abertura destes loteamentos não
observava os cuidados indispensáveis à proteção de solos naturalmente erodíveis,
tampouco com a cobertura vegetal, caracterizando um processo agressivo,
limitando-se a obras de terraplanagem e demarcação de lotes, sem preocupar-se
com projetos de obras de infraestruturas urbanas (EIA/RIMA CORREDOR RIO
BONITO, 2003).
Sendo assim, a população apela para o poder público, buscando a obtenção
de alguma melhoria para o bairro, dando início a história de intervenções pontuais,
visando atender os problemas mais emergentes.
A falta de coordenação entre essas obras, cria mais problemas do que
soluções. A carência crônica de infraestrutura e serviços urbanos é um desestimulo
à consolidação de relações mais responsáveis com o espaço urbano (MOROZ et al.,
1982).
O processo de autoconstrução de moradias teve início com a instalação das
redes de energia elétrica e na medida em que a ocupação se adensava, aumentavase a utilização do sistema viário, tornando o conjunto cada vez mais instável, com
intensificação dos processos erosivos, decorrentes da precariedade do sistema de
drenagem e do padrão de apropriação dos lotes.
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Surgiu assim a necessidade de melhoria das condições de tráfego, haja vista
que o sistema viário sofreu deterioração, apresentando dificuldades para circulação
dos ônibus, caminhões de distribuição de gás e coleta de lixo.
Do ponto de vista urbanístico, o sistema viário caracteriza-se pelo
superdimensionamento e falta de hierarquização.
Contudo, a administração pública buscou executar obras como construção de
guias, sarjetas, segmentos de galerias e trechos de asfalto, com o intuito de
estabelecer condições de acesso para os serviços essenciais, de transporte e coleta
de lixo, mesmo sem existir estudos e projetos para toda a bacia de drenagem
(EIA/RIMA CORREDOR RIO BONITO, 2003).
A composição do sistema viário dos loteamentos buscou permitir o tráfego de
veículos em duplo sentido de circulação, com estacionamento liberado em ambos os
sentidos. Apresenta pontos de alta declividade localizada e de difícil transposição
por veículos longos, possuindo larguras superiores a 8,0m e paralelamente às
curvas de nível, garantindo declividades inferiores a 15% nos seus eixos
longitudinais, visando otimizar o aproveitamento da gleba, através do máximo
adensamento, atendendo à demanda por acessibilidade aos lotes, inclusive por
caminhões e ônibus, sem preocupar-se com definição de rotas preferenciais para o
transporte coletivo, ou com a segurança dos usuários da via (EIA/RIMA CORREDOR
RIO BONITO, 2003).
Segundo

Mautner

(1999),

o

trinômio

“loteamento

popular/casa

própria/autoconstrução”, foi a forma predominante de assentamento residencial da
classe trabalhadora após a Segunda Guerra Mundial, devido à extensão do
assalariamento, o acesso por ônibus à terra distante e de baixo custo da periferia, a
industrialização dos materiais básicos de construção, somando às crises do aluguel
e às frágeis políticas habitacionais do Estado.
Observou ainda que a ausência de serviços e infraestrutura urbana no local
gerou a necessidade de grandes deslocamentos da população, que eram realizados
predominantemente por ônibus, devido às grandes distâncias de percurso.
Por fim, Maricato (1995) afirma que foi baseado no binômio loteamento
clandestino e ônibus urbano que a periferia da cidade de São Paulo se expandiu
horizontalmente nas décadas de 40, 50, 60 e 70.
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Neste contexto, o EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003) descreve que no
período subsequente, especificamente as décadas de 70, 80 e 90, o poder público
enfrentava dificuldades para implantar obras e redes de infraestrutura nas áreas de
mananciais onde surgiam os loteamentos populares, pelo fato da expansão urbana
ter acontecido em áreas descontínuas em relação à mancha urbana.

5.3.4.3

O Processo de Favelização

Segundo avaliou o EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003), os terrenos
ocupados por favelas são, em sua expressiva maioria, áreas públicas resultantes da
implantação de loteamentos populares. A peculiaridade desses empreendimentos
está no fato dos terrenos destinados à doação para áreas verdes, implantação de
praças e equipamentos públicos, serem justamente aqueles com maiores
dificuldades à urbanização (áreas alagadiças, encostas íngremes, faixas non
aedificandi ao longo de córregos).
Durante a execução dos loteamentos, esses terrenos são utilizados como
áreas de empréstimo, “bota-fora”, depósito de entulhos e até mesmo de lixo,
dificultando ainda mais sua utilização posterior. Falta de recursos financeiros e de
planejamento quanto à destinação das áreas públicas fez com que essas áreas não
fossem urbanizadas pelo poder público e fossem abandonadas sem fechamentos ou
fiscalização (EIA/RIMA CORREDOR RIO BONITO, 2003).
Essas foram as áreas ocupadas pelas favelas, segundo descrito pelo
EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003), com a edificação das casas e definição
paulatina de um parcelamento do solo revel aos códigos legais e por estarem
assentadas dentro de loteamentos, não recebem os “benefícios” da administração
pública, necessitando de inserção no acesso à infraestrutura urbana, especialmente
energia elétrica, água pública e coleta de lixo.
Entretanto, em função das características destes assentamentos - lotes de
forma e tamanho irregular, acessos estreitos e sinuosos - torna-se inviável o acesso
da população favelada à infraestrutura básica por meio da tecnologia convencional.
É importante ressaltar que a precariedade de condições de vida desses
assentamentos é ainda mais acirrada pelo fato de aí concentrarem-se grandes
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contingentes populacionais, em densidades muito superiores àquelas verificadas
nas zonas urbanas mais verticalizadas do município de São Paulo.
Segundo Ferrara (2013), o histórico das políticas para as áreas de proteção
aos mananciais, por sua vez, mostra que a infraestrutura passou de elemento a ser
restringido, para que se evitasse estimular ocupações (conforme a Lei Estadual de
Proteção aos Mananciais n° 898 de 01 de novembro de 1975) para condição
necessária de recuperação ambiental dos assentamentos precários e das represas.
Para Maricato (1995), a região foi ocupada por loteamentos clandestinos
durante a vigência da Lei Estadual de Proteção dos Mananciais, promulgada em
1975. Crescentemente ocupada pelos trabalhadores pobres que não contam com
alternativas no mercado privado legal ou nas políticas públicas, contando com a
conivência da fiscalização municipal e estadual, ausentes, a região apresentava o
maior índice de crescimento populacional do município de São Paulo no final dos
anos 1980, que era de 8,88% a.a. no Subdistrito de Parelheiros (Fonte SEADE).
Entre 1989 e 1992, os empresários imobiliários reunidos em torno de seu
sindicato, o SECOVI, se opuseram à aprovação do projeto de lei relativo à
regularização fundiária de favelas em São Paulo, proposto pela prefeitura e
modificado por vereadores da Câmara Municipal em negociação com os movimentos
de favelados. Os empresários imobiliários propunham a remoção das favelas de
áreas públicas e a devolução dessas áreas ao uso público. Uma posição
pretensamente correta - incorporar ao patrimônio público áreas ocupadas
privadamente por moradias - revela o desconhecimento sobre a impossibilidade de
aplicar tal medida a uma cidade onde quase 20% da população, ou mais de um
milhão de pessoas, mora em favelas. (MARICATO, 1995).
A população favelada tem crescido a taxas muito maiores que a população da
cidade como um todo. No início da década de 1970, menos de 1% da população do
município morava em favelas. Em 1987 essa taxa era de 8% (SEHAB 1987). Em
1993, levantamento da FIPE resulta em uma taxa de 19,4 %.
O crescimento de favelas teve uma explosão em relação à população total do
município de São Paulo, nas décadas de 70, 80 e manteve um aumento progressivo
nos anos 90 (MARICATO, 1995).
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Segundo Maricato (1995), durante esse período, ou mais exatamente de 1969
a 1989, a prefeitura promoveu a construção de aproximadamente 97.000 unidades
de habitação através da COHAB-SP, ou seja, durante 20 anos, a prefeitura,
contando com recursos federais, hoje escassos, construiu moradias para um número
equivalente a aproximadamente metade da população moradora de favelas em
1987. Ela não conseguiu sequer frear o crescimento das favelas, quanto mais
eliminá-las. Isso sem contar o crescimento de cortiços e adensamento dos
loteamentos da periferia.

Tabela 2 - Distribuição das Favelas - Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos
Municipais – 2000 e 2014
2000

Unidades
Territoriais

2014

Número
de
Favelas

%

Número
de
Favelas

%

MSP

2.018

100

1.668

100

Capela do
Socorro

221

10,95

115

6,89

Cidade Dutra

77

3,82

33

1,98

Grajaú

130

6,44

74

4,44

Socorro

14

0,69

8

0,48

Parelheiros

55

2,73

38

2,28

Marsilac

1

0,05

2

0,12

Parelheiros

54

2,68

36

2,16

Fonte: Listagem de Favelas do Município de São Paulo - SEHAB/HABISP (2000; 2014).
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Tabela 3 - Estimativas de Domicílios em Favelas - Município de São Paulo, Subprefeituras e
Distritos Municipais - 2000 a 2014
Unidades
Territoriais

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

MSP

286.952

382.296

388.933

386.483

386.188

393.447

389.920

398.200

Capela do
Socorro

32.108

19.649

26.765

26.972

26.972

27.270

23.686

23.686

Cidade Dutra

8.228

6.527

6.400

6.602

6.588

7.113

5.628

5.628

Grajaú

22.761

12.572

19.617

19.564

19.623

19.388

17.289

17.289

Socorro

1.119

550

748

761

761

769

769

769

Parelheiros

3.824

4.136

4.005

4.344

4.005

4.100

4.100

4.100

Marsilac

78

73

73

73

73

73

73

73

Parelheiros

3.746

4.063

3.932

3.932

3.932

4.027

4.027

4.027

Fonte: SEHAB/HABISP (2000; 2014). Elaboração SMDU/Deinfo. Adaptado pelo autor.

Figura 16 – Gráfico da Evolução de Domicílios em Favelas - Município de São Paulo,
Subprefeituras e Distritos Municipais - 2000 a 2014

Fonte: SEHAB/HABISP (2000, 2014). Elaborado pelo autor.
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5.3.4.4

Caracterização das Tipologias de Ocupação

Foram consideradas duas tipologias básicas de ocupação na elaboração do
EIA/RIMA do Corredor Rio Bonito (2003), que são associadas às faixas de renda
verificadas na região da bacia, conforme a seguir:
a)

Favela
/
ocupação
irregular,
correspondendo
predominantemente às faixas de renda até 5 salários mínimos,
apresentando duas características predominantes:
Barraco isolado ou favela, distribuídos em áreas invadidas,
geralmente públicas, em loteamentos regulares, em áreas de
preservação junto a córregos ou em áreas consideradas de
risco;
Casa de alvenaria erguida no sistema de autoconstrução em
terrenos adquiridos de parcelamentos ou loteamentos
irregulares ou clandestinos.

b)

Ocupação formal ou legalizada, correspondendo às faixas de
renda superior a 5 salários mínimos, considerando habitações
em edificações unifamiliares e multifamiliares, em alvenaria.
Tais edificações apresentam pelo menos três características:
São construídas com material apropriado;
Possuem instalações hidráulicas e sanitárias suficientes para
garantir a seus ocupantes o uso privativo de cozinha,
banheiro e tanque de lavar roupas;

Não são localizadas em favelas. (EIA/RIMA CORREDOR
RIO BONITO, 2003).

A definição destas características foi utilizada na pesquisa PCV/90 – Pesquisa
de Condições de Vida na Região Metropolitana de São Paulo, realizada em 1990,
porém os dados apresentados no estudo são referentes à pesquisa realizada em
1994 (PCV/94, 1994).
De acordo com esta pesquisa, verificou-se que aproximadamente 11% das
famílias residiam em edificações precárias, parte das quais em barracos ou favelas e
a outra parte em cortiços.
Esta

pesquisa

revelou

ainda

que

no

período

90/94,

ocorreu

um

aprofundamento do caráter mais precário das moradias, pela ampliação do
percentual de famílias que moravam em barracos ou favelas, principalmente na faixa
de renda inferior a 3 salários mínimos.
Já na pesquisa realizada em 2006, constatou-se que na Região Metropolitana
de São Paulo, 4,8% das famílias ocupam moradias do tipo cômodo e 2,9% residem
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em barracos. A reduzida presença de barracos nessa região (2,9%), ao lado do
percentual elevado de favelas, sugere a prevalência de edificações de alvenaria em
favelas, resultado de processo mais antigo de constituição desse tipo de
assentamento. No entanto, se isso questiona a própria validade da visão tradicional
das favelas, não exclui a condição precária da moradia dessas famílias
(PCV/SEADE, 2006).
Devido à ocorrência de cortiços ser bastante escassa na Bacia do
Guarapiranga, sendo restrita à área de São Caetano do Sul (fora da área de estudo),
o EIA/RIMA assumiu que todas as famílias enquadráveis nestas condições, seriam
sob a forma de barracos ou favelas.

Tabela 4 - Domicílios segundo tipo de ocupação - Município de São Paulo, Subprefeituras e
Distritos Municipais, ano 2000
Unidades
Territoriais

Total de
Domicílios
(*)

Particular
Particular
Permanente Improvisado

Coletivos

MSP

3.039.104

2.985.977

12.468

40.659

Capela do
Socorro

150.214

148.737

1.087

390

Cidade Dutra

51.689

51.091

440

158

Grajaú

86.878

86.223

553

102

Socorro

11.647

11.423

94

130

Parelheiros

28.399

28.074

184

141

Marsilac

2.140

2.114

19

7

Parelheiros

26.259

25.960

165

134

Fonte: IBGE/Censo (2000), Elaboração: Sempla/Dipro.
(*)Total de domicílios MSP: Base Universo do Censo 2000.

81

Tabela 5 - Domicílios segundo tipo de ocupação - Município de São Paulo, Subprefeituras e
Distritos Municipais, ano 2010
Unidades
Territoriais

Total de
Domicílios
(*)

Particular
permanente

Particular
improvisado

Coletivos

MSP

3.608.581

3.573.509

2.849

32.223

Capela do Socorro

173.741

173.180

49

512

Cidade Dutra

57.975

57.703

0

272

Grajaú

103.257

103.043

49

165

Socorro

12.509

12.434

0

75

Parelheiros

39.742

39.428

73

241

Marsilac

2.422

2.349

0

73

Parelheiros

37.320

37.079

73

168

Fonte: IBGE/Censo (2010)
(*)Total de domicílios MSP: Base Universo do Censo 2010.

5.3.4.5

Efeitos Ambientais das Tipologias de Ocupação

A avaliação realizada pelo EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003), quanto aos
efeitos ambientais das tipologias na ocupação da área de estudo, considerou como
relevantes o padrão de urbanização, as características de realização espacial e o
ritmo de implantação.
O padrão de urbanização refere-se às condições técnicas e legais da tipologia
de uso e ocupação do solo. Já as características de realização espacial referem-se
às formas de implantação das estruturas e infraestruturas.
Com relação ao ritmo de implantação, foram considerados tempos de
implantação curtos, ou seja, rápida consolidação da ocupação e tempos de
implantação prolongados ou consolidação lenta.
Contudo, o EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003) verificou que a tipologia de
ocupação formal, resultou nos mesmos efeitos ambientais que a irregular, pois
frequentemente também apropria-se de área de chácaras ou usos agrícolas e
mesmo áreas de preservação de antigas áreas rurais e, por vezes, a grandes
distâncias da área urbana, gerando os movimentos de expansão desta área urbana,
com o agravante de que o processo de consolidação destas urbanizações é
bastante lento, em função de uma mais restrita demanda que as demais tipologias.
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5.3.4.6

Perspectivas de Incremento de Áreas Ocupadas

Considerando a elevada dinâmica de ocupação urbana, envolvendo as Bacias
do Guarapiranga e da Billings, o EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003) elencou
algumas hipóteses inerentes ao processo de expansão urbana da área de estudo:
a) Haveria uma pressão de crescimento ainda significativa sobre a
área das Bacias;
b) As áreas de ocupação por favelas/barracos deveriam ser
gradativamente substituídas por urbanizações de melhor padrão,
o que não impediria, no entanto, que ainda deveriam ser
investidos recursos em obras de infraestrutura, nestas áreas, ao
longo dos próximos 20 anos;
c) Buscar uma alternativa para alteração do padrão de urbanização
(diferente daquela que resulta em densidade bruta global do
hab/ha) que favorecesse a verticalização, a redução de percentual
de sistema viário, que reduzisse a supressão de vegetação, os
extensos movimentos de terra e a impermeabilidade do solo, entre
outros fatores. A possibilidade de ocorrência do processo de
ocupação descrito acima, favoreceria o planejamento e controle
desta ocupação;
d) A viabilização desta ocupação mais controlada dependeria do
padrão de acessibilidade da área, pois a precariedade do padrão
de acessibilidade da época, favorecia a clandestinidade. Tal
padrão deve ser definido estabelecendo-se diretrizes para evitar a
indução de novas frentes de ocupação. (EIA/RIMA Corredor Rio
Bonito, 2003).

Não obstante, do ponto de vista da concentração/distribuição espacial do uso
e ocupação do solo das Bacias, o EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003) destacou as
seguintes considerações:
e) Não estava previsto evasão de população ou redução de áreas
ocupadas, mas sim mudança de faixa de renda e de padrão de
urbanização;
f) As zonas que ainda apresentavam possibilidade de receberem
ocupação irregular, estavam situadas ao longo da borda sul da
bacia, principalmente a região de Parelheiros;
g) As maiores demandas de áreas para ocupação formal situavamse na borda norte da Bacia, em extensão à atual área urbanizada.
(EIA/RIMA CORREDOR RIO BONITO, 2003).

5.3.4.7

Tendência da expansão urbana da Região Metropolitana de São Paulo

O EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003), descreve que na RMSP, as
vertentes principais das perspectivas do desenvolvimento são o desaceleramento do
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crescimento demográfico, a elevação da renda per capita e o aprofundamento da
tendência para a transformação da RMSP em um polo de prestação de serviços em
detrimento ao seu papel de centro manufatureiro.
Além disso, observou que a as estratégias de implantação de um sistema de
transporte multimodal com capacidade e nível de serviços inteiramente novos,
determinaria a direção da evolução da aglomeração metropolitana, sendo a
condição necessária para a concretização das potencialidades de São Paulo se
firmar no cenário mundial, como cidade referencial economicamente e culturalmente.
Pelo fato do desenvolvimento da região do Corredor Rio Bonito, na Região
Sul do Município de São Paulo, ter ocorrido neste mesmo contexto, o EIA/RIMA
Corredor Rio Bonito (2003) estabelece uma comparação da projeção de crescimento
da região objeto do estudo, com a projeção de crescimento da RMSP.

5.3.4.8

Previsão de diminuição do crescimento das aglomerações urbanas

O processo de urbanização no Brasil passou por um processo de maturação,
ou saturação das aglomerações urbanas nas últimas décadas, conforme
demonstrado no EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003). A taxa de crescimento
vegetativo nacional mostra uma tendência consolidada de queda, já abaixo de 1,5%
anuais, e

o processo

de

urbanização

(assalariamento dos trabalhadores

independentes e de subsistência no campo e seu afluxo às áreas urbanas) já se
encontra em estágio avançado.
Em consequência de ambos os processos, as taxas de crescimento das
aglomerações urbanas apresentavam desaceleração, proporcionando aos técnicos
responsáveis pelo estudo fazerem previsões bastante seguras a respeito da
evolução futura, com base na hipótese de continuação da maturação da população
brasileira: diminuição das taxas de crescimento vegetativo e diminuição, inclusive em
termos relativos, dos fluxos migratórios.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2014), a taxa
de crescimento vegetativo no Brasil em 2014 foi de 0,86% e em São Paulo 0,85% ao
ano.
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Os dados publicados mostram que, entre 1995 e 2000, cerca de 5,2 milhões
de pessoas mudaram o Estado de residência. Entre 2000 e 2004, o número caiu
para 4,6 milhões. Os dados mais recentes indicam que entre 2004 e 2009, pouco
mais de 3,2 milhões de pessoas trocaram de Estado, havendo um recuo de 37% na
comparação entre os dados de 2000 e 2009 (IBGE/PNAD, 2010).
A RMSP, em particular, sofreu uma drástica redução de suas taxas de
crescimento demográfico. A figura 10 ilustra a evolução histórica das taxas de
crescimento demográfico (em azul) assim como aquelas projetadas pelos cenários
do Programa Integrado de Transportes Urbanos para 2020 - PITU 2020, a partir de
1997 (em vermelho).

Figura 17 – Evolução da taxa histórica de crescimento demográfico na RMSP, 1950-2020

Fonte: PITU 2020 (1998).

Segundo a Pesquisa Origem e Destino 2007 – Síntese das Informações da
Pesquisa Domiciliar, de dezembro de 2008, a população da RMSP, de 19,5 milhões
de habitantes em 2007, apresentou acréscimo de 16% em relação a 1997.
A sub-região Centro, que corresponde ao município de São Paulo, contava
com a população de 10,9 milhões de habitantes em 2007 e, apesar de representar
56% da população metropolitana, vem perdendo participação relativa, tendo sido de
2,9 pontos porcentuais a perda no último decênio.
Essa sub-região cresceu 11% no período, e corresponde ao menor porcentual
de crescimento demográfico dentre as sub-regiões.
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Tabela 6 - Taxas Anuais de Crescimento Populacional: Brasil, Estado de São Paulo, Região
Metropolitana e Município de São Paulo 1980/1991, 1991/2000 e 2000/2010
Regiões

1980/1991 1991/2000 2000/2010

Brasil

1,93

1,63

1,17

Estado de São Paulo

2,13

1,78

1,08

Região Metropolitana de São Paulo

1,88

1,64

0,96

Município de São Paulo

1,16

0,88

0,76

Fonte: IBGE - Censos Demográficos (1980, 1991, 2000, 2010).

O EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003), afirma também que o cenário da
RMSP é o mesmo das áreas periféricas, ou seja, a acentuada queda da taxa de
crescimento demográfico se reflete igualmente na distribuição geográfica desse
crescimento,

restringindo-se

praticamente

às

zonas

periféricas,

a

taxas

sensivelmente inferiores àquelas das décadas anteriores, reservando-se ao core
consolidado a estagnação e até mesmo perda de população.

Figura 18 - RMSP, 1991-96 - crescimento demográfico por distritos e subdistritos censitários
7.443km

7.413km

7.383km

Crescimento demográfico
1991-1996 (% a.a.)

7.363km

10,0 -5,0 -2,5 -0,0 --3,0 --6,0 --6,3 --

18,2
10,0
5,0
2,5
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-3,0
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7.333km
260 km

290 km

320 km
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380 km
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440 km

Fonte: METRÔ-SP Pesquisa Origem e Destino 2007 - Síntese das Informações da Pesquisa
Domiciliar (2008)

86

Tabela 7 - População Recenseada e Taxas de Crescimento, Município de São Paulo,
Regiões e Distritos Municipais 1980, 1991, 2000 e 2010
Unidades
Territoriais

1980

Tx. Cresc.
80/91

1991

Tx. Cresc.
91/2000

2000

Tx. Cresc.
2000/10

2010

8.493.226

1,16

9.646.185

0,88

10.434.252

0,76

11.253.503

Cidade Dutra

122.990

2,92

168.821

1,4

Grajaú

117.301

4,67

193.754

6,22

Marsilac

4.439

2,76

5.992

3,83

Parelheiros

31.711

5,24

55.594

7,07

Socorro

40.738

0,53

43.194

-1,1

MSP

191.389
333.436
8.404
102.836
39.097

0,26
0,79
-0,18
2,46
-0,34

196.360
360.787
8.258
131.183
37.783

Fonte: IBGE - Censos Demográficos (1980, 1991, 2000, 2010).

5.3.4.9

Alterações no padrão de urbanização

O EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003) avaliou que o tipo de urbanização
verificado em 2003 já não era mais aquele que, por longo tempo, passava por um
fenômeno quase natural da urbanização no Brasil, ou seja, crescimento rápido
(explosivo), com o surgimento de pequenos pontos da mancha urbana em áreas
sempre mais distantes de um core urbanizado, deixando grandes vazios, cujo
preenchimento proporcionava amplas oportunidades de especulação imobiliária,
sendo que o ritmo e padrão, serviam de justificativa para a crônica insuficiência de
infraestruturas de controle do uso do solo ou de ordenamento espacial.
Esta dinâmica observada nas décadas anteriores ao estudo estava no centro
das atenções do planejamento urbano, que compunha um “padrão periférico” (ou
“subdesenvolvido”) de urbanização.
O novo padrão de urbanização previsto seria de preenchimento de vazios, de
adensamento e de consolidação de áreas urbanas já existentes, mais do que a
“clássica” ocupação e incorporação de novas áreas na periferia da cidade, deixando
amplos vazios, marcados para valorização futura.
Estava havendo uma tendência para homogeneização, uma queda na
diferenciação da estrutura urbana como um todo, observando-se que “consolidação”
e “adensamento” são os elementos predominantes desse padrão de urbanização,
resultando também, em uma tendência para homogeneização do espaço
metropolitano como um todo.
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Tabela 8 - População Recenseada Município de São Paulo, Subprefeituras e
Distritos Municipais 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010
Unidades
Territoriais
MSP

1950

1960

1970

1980

1991

2000

2010

2 151 313

3 667 899

5 924 615

8 493 226

9 646 185

Capela do
Socorro

6 583

19 347

103 793

281 029

405 769

563 922

594.930

Cidade Dutra

2 135

7 781

45 168

122 990

168 821

191 389

196.360

Grajaú

3 740

8 989

43 664

117 301

193 754

333 436

360.787

707

2 577

14 961

40 738

43 194

39 097

37.783

Parelheiros

1 759

3 328

13 664

36 150

61 586

111 240

139.441

Marsilac

1 209

1 322

2 018

4 439

5 992

8 404

8.258

550

2 006

11 646

31 711

55 594

102 836

131.183

Socorro

Parelheiros

10 434 252 11.253.503

Fonte: IBGE- Censos Demográficos (1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010). Sinopses
Preliminares dos Censos Demográficos de 1950 e 1960. Retroestimativas e Recomposição
dos Distritos para os anos 1950, 1960, 1970 e 1980.
Elaboração: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano/SMDU - Departamento de
Estatística e Produção de informação/Dipro. Adaptado pelo autor.

5.3.4.10 Evolução demográfica na região do corredor
Os cenários de desenvolvimento urbano do Plano Integrado de Transporte
Urbano - PITU 2020, projetavam em suas grandes linhas, no tocante à distribuição
da expansão e adensamento da mancha urbana, uma desaceleração geral do
crescimento demográfico e manutenção da tendência de crescimento mais rápido,
ainda que em queda, nas regiões periféricas.
Os detalhes da evolução demográfica para a região, por zonas homogêneas
(ZH) da área de estudo podem ser aferidos na tabela 8, publicada no EIA/RMA do
Corredor Rio Bonito (2003), que se baseia nas mesmas projeções já referidas,
porém incorpora as taxas de crescimento observadas no período 1991 a 2000,
aproveitando-se dos dados do Censo 2000 por distritos e subdistritos censitários.
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Tabela 9 - Tabela publicada no EIA/RIMA: Projeções demográficas por ZH para o Corredor.
ZONA HOMOGÊNEA
N°

NOME

246

SESC Interlagos

247

Rio Bonito

248

Parque Interlagos

249

Jardim Represa

250

Vila Socorro

251

Guarapiranga

301

Cocaia

302

Grajaú

303

Jardim Presidente

304

Jardim Capela

347

Bororé

348

Parelheiros

349

Jaceguava

350

Embu-Guaçu

382

Marsilac

383

Cipó-Guaçu
TOTAL

AREA
(KM²)

752
524
947
750
280
1.509
2.480
1.038
760
2.049
5.704
12.026
3.231
7.589
21.019
8.065
47.703

DISTRITO

Cidade Dutra
Cidade Dutra
Socorro
Cidade Dutra
Socorro
Jardim Paulista
Grajaú
Grajaú
Cidade Dutra
Jardim Ângela
Grajaú
Parelheiros
Parelheiros
Embu Guaçu
Marsilac
Cipó Guaçu
—

POPULAÇÃO
PROJEÇÃO
1997

37.227
49.723
33.157
21.015
10.085
54.198
85.424
97.042
60.411
32.438
5.861
53.982
1.564
23.149
7.441
12.724

TX
CR
97/10
(a.a)

0,6
0,6
-0,6
0,6
-0,6
-1,2
3,1
3,1
0,6
1,8
3,1
3,5
3,5
3,7
1,9
2,7

2010
40.238
53.744
30.662
22.714
9.326
46.326
127.041
144.319
65.296
40.905
8.716
84.425
2.446
37.124
9.504
17.990

585.441 1,83 740.777

Fonte: EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003); PITU 2020 (1999).
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Figura 19 - Zonas homogêneas de densidade populacional

Fonte: EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003); PITU 2020 (1999); Metrô-SP, Pesquisa
Origem e Destino (1997).

Reformulando a tabela 9, utilizando-se apenas os dados referentes aos
distritos estudados e com base nas taxas de crescimento esperadas (1997 a 2010),
foi calculada a projeção da população para 2014:
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Tabela 10 - Tabela publicada no EIA/RIMA: Projeções demográficas por ZH para o Corredor
ZONA HOMOGÊNEA

N°

NOME

246

SESC Interlagos

247

Rio Bonito

248

Parque Interlagos

249

Jardim Represa

250

Vila Socorro

301

Cocaia

302

Grajaú

303

Jardim
Presidente

347

Bororé

348

Parelheiros

349

Jaceguava

382

Marsilac
TOTAL

POPULAÇÃO
AREA
(Km²)

752
524
947
750
280
2.480
1.038
760
5.704
12.026
3.231
21.019
49.511

DISTRITO

Cidade Dutra
Cidade Dutra
Socorro
Cidade Dutra
Socorro
Grajaú
Grajaú
Cidade Dutra
Grajaú
Parelheiros
Parelheiros
Marsilac
—

PROJEÇÃO
1997

37.227
49.723
33.157
21.015
10.085
85.424
97.042
60.411
5.861
53.982
1.564
7.441
462.932

PROJEÇÃO
CALCULADA

TX CR

97/10
(a.a)
0,6
0,6
-0,6
0,6
-0,6
3,1
3,1
0,6
3,1
3,5
3,5
1,9
1,99

2010

2014

40.238

41.212

53.744

55.046

30.662

29.933

22.714

23.265

9.326

9.104

127.041

143.541

144.319

163.064

65.296

66.878

8.716

9.848

84.425

96.880

2.446

2.807

9.504

10.247

598.431

651.824

Fonte: EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003). Reformulado pelo autor.

Somando-se as zonas homogêneas de forma a constar apenas as
informações referentes aos distritos, temos a seguinte tabela:
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Tabela 11 - Tabela publicada no EIA/RIMA: Projeções demográficas por ZH para o Corredor
POPULAÇÃO
DISTRITO

AREA
(Km²)

PROJEÇÃO
1997

TX CR

97/10 (a.a)
Cidade Dutra
Grajaú
Marsilac
Parelheiros
Socorro
TOTAL

2.786

168.376

9.222

188.327

21.019

7.441

15.257

55.546

1.227

43.242

49.511

462.932

2010

0,6

181.992

3,1

280.076

1,9
3,5
-0,6
1,99

PROJEÇÃO
CALCULADA
2014
186.400
316.453

9.504

10.247

86.871

99.687

39.988

39.037

598.431

651.824

Fonte: EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003). Reformulado pelo autor.

Na tabela 12, foram inseridas duas colunas com dados oficiais do Censo 2010
e da Pesquisa IMP/SEADE referente a 2014, visando comparar as projeções
populacionais do EIA/RIMA com a evolução real.

Tabela 12 - Tabela publicada no EIA/RIMA: Projeções demográficas por ZH para o Corredor
DADOS EIA/RIMA
POPULAÇÃO
DISTRITO

AREA
(Km²)

1997

TX CR

97/10 (a.a)
Cidade Dutra
Grajaú
Marsilac
Parelheiros
Socorro
TOTAL

CENSO 2010

IMP / SEADE
2014

196.360

198.432

360.787

372.467

9.504

8.258

8.283

86.871

131.183

140.189

39.988

37.783

37.030

734.371

756.401

PROJEÇÃO

2.786

168.376

9.222

188.327

21.019

7.441

15.257

55.546

1.227

43.242

49.511

462.932

2010

0,6

181.992

3,1

280.076

1,9
3,5
-0,6
1,99

598.431

Fonte: EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003). Reformulado pelo autor.
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5.3.5 A influência da obra de infraestrutura de transportes na região
O EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003) avaliou que a cidade de São Paulo e
a RMSP, acumularam um século de políticas pouco efetivas de Mobilidade Urbana,
considerando que a grande migração para as cidades, exigiria um programa público
forte de organização dos espaços urbanos, que não ocorreu.
Assim, a administração pública permitiu a expansão urbana e a busca por sub
moradias, induzidas pela terra barata ou de graça, que levou o sistema de ônibus a
“correr atrás do prejuízo” para atender à demanda e, inevitavelmente, estimulando o
crescimento do uso do automóvel.
Não obstante, o PMU (2012) observou ainda que São Paulo e municípios da
RMSP têm sido vítimas da descontinuidade administrativa, explicando, mas não
justificando, o abandono de certas inciativas, planos e projetos úteis e viáveis.
Com isso, a política explícita, ou implícita, de incentivo ao uso do transporte
individual das últimas décadas, fez com que o automóvel fosse ocupando
progressivamente o espaço do transporte público coletivo nas prioridades políticas,
na alocação dos investimentos dos governos e no uso do espaço viário, alimentando
ainda mais o processo de exclusão social da população de baixa renda que, alojada
nos bairros dormitórios periféricos e usuária cativa do transporte coletivo, viu cada
vez mais limitado seu acesso às oportunidades de trabalho e serviços básicos,
impedindo, portanto, o crescimento de seus níveis de mobilidade (CRUZ, 2010).

5.3.5.1

Prejuízos econômicos oriundos da falta de mobilidade

Segundo o Plano de Mobilidade Urbana - PMU (2012), constatou-se que a
partir do inicio do século XX, a mobilidade na cidade de São Paulo passou a ser
considerada efetivamente insatisfatória pelos cidadãos, nos parâmetros da
inexistência de transportes públicos em algumas regiões da cidade, da má qualidade
dos primeiros serviços de ônibus, do conflito entre os modos de transporte, do
agravamento dos acidentes e do deficiente sistema viário.
A constatada ineficiência dos transportes públicos ocasionou uma pressão no
poder público, gerando a necessidade de um planejamento efetivo. Desse modo, foi
instituída em 1941 a Comissão de Estudos de Transportes Coletivos, que culminou
na criação da CMTC, em 1947, marco histórico do transporte coletivo de São Paulo.
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Contudo, dez anos após a criação da CMTC, a cidade de São Paulo
enfrentava carências de tal magnitude que obrigou o poder público a romper o
“monopólio” dos transportes a ela conferido (PMU, 2012).
Com a criação de uma comissão intitulada “Comissão Anápio Gomes”, foi
produzido um relatório que reconhecia as perdas econômicas e sociais decorrentes
do mau serviço de transporte e das dificuldades do trânsito, preconizando um novo
gênero de avaliação, baseada na perda da produtividade das pessoas em
decorrência das fadigas (ou estresse) ocasionadas pelas dificuldades da locomoção.
O referido relatório avaliou essa perda em torno de 8% do valor da massa
salarial das pessoas submetidas a tais fadigas, somando aos demais prejuízos
oriundos da perda de tempo, do consumo de combustíveis, além de outros
elementos, fazendo com que a comissão concluísse que os danos globais causados
pelas dificuldades de locomoção estariam na casa dos nove bilhões de cruzeiros à
época, ou seja, uma vez e meia o orçamento anual da cidade de São Paulo.
O PMU (2012) avalia ainda que as causas constatadas no relatório perduram
até os dias atuais, estimando-se que a cidade perdeu ao longo dos últimos 50 anos,
algo em torno de US$ 1 trilhão. Já em estudo semelhante ao da Comissão Anápio
Gomes, que foi realizado em 1998 pelo Engenheiro Adriano Murgel Branco,
concluiu-se que as perdas, avaliadas para a totalidade da RMSP, baseada em cinco
das mais importantes causas, foram da ordem de R$ 21,8 bilhões. Nesse cálculo,
atribuiu-se às fadigas o valor de 20% da massa salarial.
Em Junho de 2008, o professor Marcos Cintra procedeu uma análise com os
mesmos objetivos, restringindo-se apenas aos dados da cidade de São Paulo e não
considerando as perdas da produtividade, chegando ao valor de R$ 33,5 bilhões de
perdas que, calculadas em bases semelhantes às do estudo anterior, certamente
ultrapassam o valor de R$ 40 bilhões (valores de 2012).
No ano de 2012, em razão do agravamento da situação dos transportes e do
trânsito, pode-se avaliar como sendo da ordem de R$ 40 bilhões as perdas totais
anuais, montante esse equivalente ao orçamento anual da cidade de São Paulo.
Entretanto, o PMU (2012) considera como sendo o elemento mais fiel de
apuração e revelador da qualidade dos serviços transporte, a Pesquisa de Imagem
dos Transportes na RMSP, coordenada pelo Grupo de Trabalho da Pesquisa de
Imagem, ligado à “Comissão Técnica de Pesquisa de Opinião” da ANTP.
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A Pesquisa de Imagem vem sendo aplicada, anualmente, desde 1985, pela
ANTP e empresas responsáveis pelo transporte coletivo na RMSP, com o objetivo
de conhecer a imagem de seus serviços junto à população e usuários, obtendo
como resultado do ano 2000 a 2012, uma queda geral da avaliação de todos os
modos de transporte.
Em síntese, a população faz ressalvas à qualidade dos serviços de transporte
público da RMSP, debitando ao congestionamento, as dificuldades de deslocamento
por ônibus e por automóveis, com consequências para o transporte coletivo, que não
consegue absorver a demanda, acarretando um círculo vicioso que custa à
sociedade a sua saúde física (poluição) e mental (estresse do trânsito), além da
baixa mobilidade urbana, um ônus de mais R$ 40 bilhões por ano na RMSP, tendo
como referência os dados da FECOMERCIO, que estimou o PIB da RMSP em R$
650 bilhões no ano de 2011.

5.3.5.2

Elevação da renda e queda da mobilidade

O EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003) verificou que nos anos anteriores ao
estudo, apesar de uma notada elevação da renda, houve uma queda na mobilidade
da população, sendo necessário estimar a magnitude do movimento da renda para
avaliar o seu efeito sobre essa queda.
Segundo o PMU (2012), a situação econômica do país passou por uma
transformação radical durante os anos 2000, com crescimento econômico e relativo
aumento de renda, impactando diretamente na Mobilidade Urbana, aumentando a
demanda por transporte coletivo, bem como o aumento de utilização de transporte
individual, com consequente aumento dos congestionamentos.
Notadamente, cresceram as demandas por transporte público e, em maior
grau, por transporte individual, elevando de maneira inusitada o uso dos automóveis,
com consequente piora do desempenho dos sistemas viários, gerando episódios
diuturnos de lentidão dos fluxos de tráfego, característicos até os adias atuais.
(HIGA, 2012)
Segundo os dados da Pesquisa O/D de 2007, 66% das viagens são
realizadas por transportes urbanos motorizados, dos quais 28% por ônibus, 8% por
sistemas sobre trilhos e 30% por transporte individual.
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Higa (2012) explica que nos anos 80, período anterior ao início da
implantação dos corredores de ônibus, o aumento dos congestionamentos
dificultava o fluxo dos ônibus no sistema viário da cidade, prejudicando o
desempenho do transporte coletivo, haja vista que a velocidade comercial se reduz,
com consequente aumento dos tempos de viagem para o usuário, ocasionando
perda da produtividade.
Com isso, aumentam-se os custos da operação, gerando a necessidade de
aumento de frota, com aumento de tarifa, ou redução de viagens para equacionar,
comprometendo a qualidade do serviço ao usuário.
Desta forma, a comodidade oferecida pelo meio de transporte individual,
aliada a má qualidade do transporte coletivo, serviu como estímulo para a migração
do usuário ao transporte individual.
Diante desta questão, Higa (2012) observou ainda que, devido à migração do
usuário do transporte coletivo para o transporte individual, os congestionamentos
aumentavam, assim como aumentava o valor da tarifa para compensar a queda da
demanda, incentivando futuras migrações.
Neste cenário, a Mobilidade Urbana passa a concentrar-se na disputa por um
espaço finito, representado pelo sistema viário, obrigando o tomador de decisão a
optar por ampliar o sistema viário, aliviando temporariamente o congestionamento,
mas incentivando indiretamente a migração para o transporte individual, ou segregar
um espaço específico para o transporte coletivo, apesar do risco de aumento dos
congestionamentos, visando reverter a “fuga” de usuários de transporte coletivo para
o transporte individual.
Com base nesta avaliação, durante o período de 2001 a 2004, o governo
municipal priorizou a implantação de um conjunto de corredores de ônibus como
iniciativa de intervenção na Mobilidade Urbana.
Considerando especificamente a implantação de prioridade para o transporte
coletivo no sistema viário, o Plano de Transporte Público Urbano, denominado “São
Paulo Interligado”, ou simplesmente “Interligado”, propôs a implantação de 325,1 km
de tratamento com segregação de uma faixa junto ao canteiro central, denominado
“Passa-Rápido”.
Deste total, 39,7 km já estavam em operação (Corredores Paes de Barros,
Santo Amaro/Nove de Julho, Vila Nova Cachoeirinha e Itapecerica), 70,5 km foram
implantados entre 2001 e 2004 e 10,8 km pertenciam ao denominado “Paulistão”
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(inicialmente batizado como “Fura Fila” e posteriormente conhecido por “Expresso
Tiradentes”). Os demais 121,0 km ficaram para implantação futura.

5.3.5.3

Previsões do EIA/RIMA Corredor Rio Bonito sobre a evolução da renda da
população da região

Para analisar a evolução da renda da população inserida na região do
Corredor Rio Bonito, o estudo elencou alguns cenários econômicos possíveis, com
base nos cenários do PITU 2020, elegendo um cenário que fosse compatível com as
características da região:
Cenário 1: OTIMISTA (Pleno desenvolvimento);
Cenário 2: PESSIMISTA (desenvolvimento limitado, moderado);
Cenário 3: ESTAGNAÇÃO (sem modificação por 20 anos).
As hipóteses do cenário 1 (pleno desenvolvimento), são de um crescimento
da economia brasileira a 4,5% a.a, da renda per capita a 3% a.a, ao passo em que o
cenário 2 (crescimento moderado) admite um crescimento de renda per capita lento,
à taxa de 1% ao ano, o que significa um PIB crescendo em torno de 2,5%.
Para completar três cenários, o cenário 3 se resume na adoção de
crescimento zero, correspondendo a vinte anos de estagnação total, forçando o
limite do plausível ao extremo.
Tais hipóteses são combinadas a uma taxa de crescimento demográfico da
RMSP em queda, comum a todos os cenários, como resumido na tabela 13.
Tabela 13 - RMSP, 1991-2020 — Cenários de crescimento econômico.
ANO

POPULAÇAO

RENDA PER CAPITA (% a.a.)

(%)

Cenário Cenário Cenário
1
2
3

1991

1,9

15.369

1997

1,5

16.792

—

2000

1,4

17.508

3

1

0

2010

1,3

19.921

3

1

0

2020

1,2

22.445

3

1

0

Fonte: EIA/RIMA (2003)
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A característica básica da projeção do cenário 1, considerando a distribuição
espacial dos fatores de demanda de tráfego, é dada pelo pressuposto da
concretização das tendências para a homogeneização do espaço metropolitano,
aliado ao alívio dos processos de degradação das áreas centrais e periféricas.
Tal característica decorre diretamente dos pressupostos do cenário 1 e se
traduz em aspectos como: a recuperação do centro histórico, mas sem crescimento
demográfico notável, a virtual estagnação das áreas consolidadas já verticalizadas e
dos jardins (bairros residenciais de alta renda), significativo adensamento da coroa
intermediária, onde se aprofunda a tendência para a verticalização, e taxas de
crescimento mais altas, ainda em torno de 2 a 4% a.a, nas áreas periféricas, mas
sem a pressão excessiva (similar àquela das décadas passadas) sobre a
urbanização, em particular dentro das bacias dos mananciais hídricos.
As características básicas das projeções baseados no cenário 2 (de
crescimento moderado, ou pessimista) não deixam de seguir as mesmas tendências,
cujo efeito no entanto se faz sentir em medida muito menor que no caso do cenário
1, resultando em situações intermediárias entre o padrão de urbanização atual e
aquele preconizado pelo cenário 1.
Já o cenário 3 projeta a virtual permanência da estrutura urbana sem
alteração, as mudanças se restringindo praticamente a um inchaço tanto na
distribuição da população, quanto na dos empregos, segundo o padrão atual.
Sendo assim, adotou-se para estudo o CENÁRIO 2 como o mais provável
para a região.
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Tabela 14 - Cenários econômicos PITU 2020, considerados no EIA/RIMA Rio Bonito

Fonte: PMU (2012).

5.3.5.4

Evolução da distribuição de renda da população da região

Para a realização do estudo da evolução dos indicadores, o EIA/RIMA
Corredor Rio Bonito (2003) utilizou dados publicados no PITU 2020 da Secretaria do
Transporte Metropolitano e da pesquisa O/D da Companhia do Metropolitano Metrô, assumindo-se os métodos de atualização dos valores monetários, tais como a
atualização dos valores dos salários mínimos entre 1987 e 1997, passando pelos
valores destes em dólares correntes e a indexação do dólar para as estimativas de
demanda e a utilização do IGP (Índice Geral dos Preços) para atualizar diretamente
os valores monetários das rendas declaradas em 1987 e expressá-los em moeda de
1997.
Para caracterizar a faixa de renda familiar predominante na região de estudo,
o EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003) utilizou como exemplo os resultados da
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pesquisa O/D 1997 referente à distribuição de renda familiar da população da região,
conforme tabela 15. Foi inserida a tabela 16 com os valores publicados na Pesquisa
O/D 2007 e, com base nestes dados, foi elaborada a tabela 17, que estabelece uma
comparação da evolução da renda familiar entre os anos de 1997 e 2007.

Tabela 15 - Distribuição de renda familiar da população da região 1997
Zona de
Residência
Parque Interlagos
Jardim Represa
Vila Socorro
Rio Bonito
SESC Interlagos
Jardim Presidente
Grajaú
Cocaia
Bororé
Jaceguava
Parelheiros
Marsilac
Total

População por Renda Familiar (atualizado em Reais de Outubro de 2007)
até 760

2.878
932
102
3.538
2.421
6.487
19.147
10.944
2.074
88
16.428
2.222
67.260
12%

760 a 1.520

6.386
3.673
656
8.695
14.150
17.091
40.659
39.885
2.871
938
25.773
1.847
162.622
28%

1.520 a
3.040

6.950
8.677
3.830
24.326
16.986
20.689
62.060
55.891
3.328
611
31.655
2.340
237.342
41%

3.040 a
5.700

5.700 e mais

6.142
4.048
3.011
11.593
1.527
15.564
17.079
17.052
243
475
4.730
542
82.006
14%

7.069
4.745
1.352
4.078
4.019
3.627
2.047
339
0
220
1.901
490
29.889
5%

Total
29.425
22.075
8.950
52.230
39.104
63.457
140.992
124.111
8.515
2.332
80.486
7.441
579.118
100%

Fonte: Metrô SP - Pesquisa Origem e Destino (1997)

Tabela 16 - Distribuição de renda familiar da população da região 2007
Zona de
residência
Parque Interlagos
Jardim Represa
Vila Socorro
Rio Bonito
SESC Interlagos
Jardim Presidente
Grajaú
Cocaia
Bororé
Jaceguava
Parelheiros
Marsilac
Total

População por Renda Familiar (em Reais de Outubro de 2007)
até 760

760 a 1.520

1.520 a
3.040

1.261
2.260
73
6.419
3.507
13.494
10.605
45.118
2.951
880
26.773
3.021
116.360
14%

6.359
3.375
2.254
11.916
11.042
18.410
77.983
111.587
3.995
801
38.258
3.829
289.809
36%

10.786
8.046
2.340
16.615
30.679
29.530
70.725
53.126
5.519
1.332
33.638
2.407
264.743
33%

Fonte: Metrô SP - Pesquisa Origem e Destino (2007)

3.040 a
5.700 5.700 e mais

5.609
6.284
2.223
11.227
9.988
10.556
10.810
26.779
1.021
565
28.086
402
113.553
14%

4.278
1.139
1.200
3.312
1.712
2.896
3.931
0
0
450
4.286
0
23.206
3%

Total
28.293
21.105
8.091
49.489
56.928
74.887
174.054
236.610
13.486
4.027
131.041
9.659
807.670
100%

100

Tabela 17 - Evolução da distribuição de renda familiar da população da região 1997-2007
População por Renda Familiar (atualizado em Reais de Outubro de 2007)
Zona de residência
até 760

760 a 1.520

1.520 a 3.040

3.040 a 5.700

5.700 e mais

Total

1997

2007

1997

2007

1997

2007

1997

2007

1997

2007

1997

2007

Parque Interlagos

2.878

1.261

6.386

6.359

6.950

10.786

6.142

5.609

7.069

4.278

29.425

28.293

Jardim Represa

932

2.260

3.673

3.375

8.677

8.046

4.048

6.284

4.745

1.139

22.075

21.105

Vila Socorro

102

73

656

2.254

3.830

2.340

3.011

2.223

1.352

1.200

8.950

8.091

Rio Bonito

3.538

6.419

8.695

11.916

24.326

16.615

11.593

11.227

4.078

3.312

52.230

49.489

SESC Interlagos

2.421

3.507

14.150

11.042

16.986

30.679

1.527

9.988

4.019

1.712

39.104

56.928

Jardim Presidente

6.487

13.494

17.091

18.410

20.689

29.530

15.564

10.556

3.627

2.896

63.457

74.887

Grajaú

19.147

10.605

40.659

77.983

62.060

70.725

17.079

10.810

2.047

3.931

140.992 174.054

Cocaia

10.944

45.118

39.885

111.587

55.891

53.126

17.052

26.779

339

0

124.111 236.610

Bororé

2.074

2.951

2.871

3.995

3.328

5.519

243

1.021

0

0

8.515

13.486

Jaceguava

88

880

938

801

611

1.332

475

565

220

450

2.332

4.027

Parelheiros

16.428

26.773

25.773

38.258

31.655

33.638

4.730

28.086

1.901

4.286

80.486

131.041

Marsilac

2.222

3.021

1.847

3.829

2.340

2.407

542

402

490

0

7.441

9.659

82.006

113.553

29.889

23.206

14%

14%

5%

3%

67.260

116.360 162.622 289.809 237.342 264.743

579.118 807.670

Total
12%

14%

28%

36%

41%

33%

100%

Fonte: Metrô SP - Pesquisa Origem e Destino (1997; 2007), Adaptado pelo autor.
Figura 20 – Gráfico da evolução da distribuição de renda familiar da população da região
1997-2007

Fonte: Metrô SP - Pesquisa Origem e Destino (1997; 2007). Elaborado pelo autor.

100%
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O EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003), também elaborou uma tabela para
análise da faixa de renda familiar da região de estudo, com base nos valores
publicados pelo PITU 2020, utilizando os indicadores de 1997 e a projeção calculada
para o ano de 2020, interpolando para o ano de 2010, conforme Tabela 18:

Tabela 18 - Projeção da distribuição de renda familiar da população da região
ZONA
HOMOGÊNEA

ANO 1997

PROJEÇÃO ANO 2010

FAIXA DE RENDA
N°

NOME

246

SESC
Interlagos

POPULAÇÃO

FR1
(%)

FR2
(%)

37.227

3,9

15

54,5 18,6

8

9,3

2,8

12

49

25,7

10,5

10,5

247 Rio Bonito

49.723

5,2

2

71,2 13,3

8,2

12,2

3,7

3

59,3

24

10

13,9

Parque
248
Interlagos

33.157

26,9 12,7 17,5 15,8 27,1

16

19,3 16,9

17,9 16,8

29,2

17

21.015

10,3 15,4 56,2 18,1

7,5

7,3

14,1

50,6 25,6

2,4

9

249

Jardim
Represa

FR4
(%)

0

250 Vila Socorro

10.085

2,5

13,2

1,8

7,7

30,4 31,4

28,7

14,4

301 Cocaia

85.424

10,8 14,7 34,7 38,6

1,2

8,8

7,8

13,8

32,6 39,6

6,3

10,7

302 Grajaú

97.042

15,9 25,8 37,4 17,2

3,7

6,6

11,4 23,2

37,9 21,5

6

7,7

60.411

7,9

26,6 27,5 26,5 11,5

10,3

5,6

21,6

29,9 27,9

15

11,6

347 Bororé

5.861

18,3 29,5 45,2

0

5,3

13,1 26,6

45,4 13,9

0,9

6,3

348 Parelheiros

53.982

15,9 25,6 35,6 18,8

4,1

7,7

11,4 23,1

36,4 22,5

6,5

8,9

349 Jaceguava

1.564

52,9

47,1

0

0

3,1

37,9

38,8

8,3

0

3,9

382 Marsilac

7.441

31,3 19,1 28,8

13

7,8

8,2

22,4 22,8

29

16,3

9,5

9,3

303

Jardim
Presidente

FR 1

ATÉ 2,5 SM

FR 2

DE 2,5 A 5 SM

FR 3

DE 5 A 10 SM

FR 4

DE 10 A 20 SM

FR 5

ACIMA DE 20 SM

9,7

FR3
(%)

FAIXA DE RENDA
RENDA
RENDA
MÉDIA
MÉDIA
FR5
FR1 FR2 FR3 FR4 FR5
(SM)
(SM)
(%)
(%) (%) (%) (%) (%)

0

33,6 29,4 24,8

6,9

15

Fonte: Projeções do PITU2020 (1999).
Nota: Projeções para 2020, aqui interpolado entre 1997 e 2020, para 2010.

Importante observar que os dados referentes à população publicados na
Pesquisa Origem Destino do Metrô SP (1997 e 2007) e utilizados no PITU 2020,
divergem dos dados do IBGE/CENSO.
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Um outro dado comparativo é a quantidade de domicílios por faixa de renda
na região, com base nos dados do censo 2000 e 2010, que serve como parâmetro
para comparação com a evolução real no período de operação do corredor (10
anos).

Tabela 19 - Domicílios por Faixa de Rendimento, em salários mínimos Município de São
Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 2000
Classes de rendimento nominal mensal domiciliar (salário mínimo)
Distritos
Domicílios
(*)

até 3

>3 a 5

>5 a 10

>10 a 20

>20

Cidade Dutra

51.533

12.945

8.921

15.086

9.512

5.068

Grajaú

86.770

31.283

19.733

24.486

9.203

2.064

Socorro

11.495

1.517

1.054

2.760

2.706

3.458

Marsilac

2.111

1.197

393

411

93

17

26.159

10.637

6.170

6.750

2.174

429

Parelheiros

Fonte: IBGE/Censo (2000); Elaboração: Sempla/Dipro.
(*)Total de domicílios MSP: Base Amostra do Censo 2000, excluídos 41.422 domicílios sem
resposta para este dado.

Tabela 20 - Domicílios por Faixa de Rendimento, em salários mínimos Município de São
Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 2010
Domicílios particulares permanentes
Classes de rendimento nominal mensal domiciliar (salário mínimo)

Distritos
Total
Até 1/2

Mais de
1/2 a 1

Mais de
1a2

Mais de
2a5

Mais de
5 a 10

Mais de
10 a 20

Mais de
20

Sem
rendimento

Cidade
Dutra

57.691

390

4.230

10.421

22.569

12.403

3.889

808

2.956

Grajaú

103.074

1.089

9.670

26.311

43.935

13.391

2.008

180

6.466

Socorro

12.429

27

462

1.138

3.248

3.263

1.957

780

540

Marsilac

2.349

74

415

653

787

185

26

4

205

Parelheiros

37.141

470

4.182

10.243

14.493

3.704

613

103

3.329

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2010).

As faixas de renda utilizadas na pesquisa de 2010, não são as mesmas da
pesquisa de 2000, apresentando um maior número de faixas. Sendo assim, tornou-
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se necessário compilar os dados da pesquisa de 2010, de forma a adequar aos
dados de 2000 para viabilizar a comparação, resultando na Tabela 21.

Tabela 21 - Evolução Domicílios por Faixa de Rendimento, em salários mínimos Município
de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 2000 a 2010
Classes de rendimento nominal mensal domiciliar (salário mínimo)
Distritos

Domicílios

até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5 a 10

Mais de 10 a 20

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

Cidade
Dutra

51.533

57.691

12.945

15.041

8.921

22.569

15.086

12.403

9.512

3.889

5.068

808

Grajaú

86.770

103.074

31.283

37.070

19.733

43.935

24.486

13.391

9.203

2.008

2.064

180

Socorro

11.495

12.429

1.517

1.627

1.054

3.248

2.760

3.263

2.706

1.957

3.458

780

Marsilac

2.111

2.349

1.197

1.142

393

787

411

185

93

26

17

4

26.159

37.141

10.637

14.895

6.170

14.493

6.750

3.704

2.174

613

429

103

36.271

85.032

49.493

Parelheiros
Total

178.068

212.684

57.580 69.775

32.946 23.688

2010

Mais de 20
2000

8.493 11.036

2010

1.875

Fonte: IBGE/Censo Demográfico (2000; 2010). Elaborado e adaptado pelo autor.

Figura 21 – Gráfico da evolução de domicílios por faixa de rendimento, em salários mínimos
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 2000 a 2010

Fonte: IBGE/Censo Demográfico (2000; 2010). Elaborado e adaptado pelo autor.

104

5.3.6 Implantação do Empreendimento
A implantação de melhorias na infraestrutura viária priorizando o transporte
coletivo, por meio da reserva e tratamento do espaço no viário estrutural para os
deslocamentos de ônibus, visou adequar a demanda de transporte com a
capacidade e função da via, proporcionado melhoria da qualidade dos serviços
prestados e acessibilidade da população de forma sustentável.
Contudo, é relevante contextualizar a implantação do empreendimento, pois
trouxe uma mudança de paradigma sobre o sistema de transporte coletivo da região,
sendo alvo de críticas e diversos embates com setores da sociedade, buscando
compreender o verdadeiro alcance dessa política.

5.3.6.1

A importância do ônibus

O transporte público na cidade de São Paulo é predominantemente atendido
pelo modal ônibus, estimando-se que sejam transportados por ônibus diariamente
cerca de 6,5 milhões de passageiros, correspondendo a dois terços do total de
viagens diárias por transporte público na cidade (LAVIERI et al., 2015).
Desde a da década de 1960, quando substituiu completamente os bondes, o
ônibus lidera em larga vantagem como o principal modo de transporte coletivo da
cidade, sendo o único disponível em toda extensão do município, formando ampla
rede de itinerários, atendendo, inclusive, às regiões periféricas mais distantes e
precárias (PMU, 2012).

O PMU (2012) afirma também que o sistema de transporte público sobre
pneus, municipal e intermunicipal, participa do atendimento de 82% das viagens por
transporte coletivo que se realizam no município de São Paulo diariamente. São
aproximadamente 8,2 milhões de viagens que utilizam o ônibus na realização total
ou parcial de seu trajeto.
Observou-se que o serviço prestado pelo Metrô, embora seja um relevante
elemento estruturador, participa de apenas de 22% das viagens diárias realizadas
na cidade de São Paulo, sendo que apenas 5% acessam o Metrô diretamente e as
demais (os outros 16%) precisam se integrar com algum outro meio de transporte:
6% integram-se com o sistema de ônibus e micro-ônibus, 4% integram-se com a
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CPTM e os demais 6% chegam ao Metrô por automóvel ou ônibus fretado. Apenas
11% das viagens municipais de transporte coletivo municipal utilizam a CPTM,
dadas as limitações de conexão de sua rede com a rede de transporte coletivo da
cidade de São Paulo.
A dimensão da demanda atendida pelo sistema de ônibus da cidade de São
Paulo, mostra a importância estratégica deste serviço no âmbito do transporte
municipal e metropolitano. Enquanto os serviços gerenciados pelo Governo do
Estado de São Paulo (Metrô, CPTM e EMTU/SP) participam de 4,4 milhões das
viagens que envolvem o município de São Paulo (44% do total das viagens coletivas
municipais), o serviço municipal de ônibus operado pela SPTrans atende
integralmente ou em parte do percurso, aproximadamente 6,5 milhões de viagens
por dia (64% das viagens coletivas municipais).
O PMU (2012) demonstra ainda que o sistema viário municipal da cidade de
São Paulo é disputado diariamente por 16,1 milhões de viagens, sendo que pouco
mais da metade destas viagens (8,2 milhões) são realizadas por 3,7 milhões de
pessoas que utilizam uma frota aproximada de 17 mil ônibus e micro-ônibus para se
deslocar (15 mil veículos do sistema municipal de São Paulo e 2 mil veículos do
sistema intermunicipal metropolitano), enquanto a outra metade (7,9 milhões) são
realizadas por 2,7 milhões de pessoas que utilizam uma frota de aproximadamente
3,7 milhões de automóveis que circulam diariamente.
Enquanto cerca de 15 mil ônibus e micro-ônibus, 0,5% do total da frota de
veículos circulante no município de São Paulo, respondem por 8,2 milhões das
viagens diárias (50% das viagens que utilizam o sistema viário), as demais 7,9
milhões de viagens utilizam 3,7 milhões de automóveis que comprometem a
capacidade viária do município.
Assim, o serviço de ônibus lidera o ranking de demanda tanto nas viagens
metropolitanas, quanto nas viagens internas ao município de São Paulo.

5.3.6.2

Justificativa para implantação de tratamento prioritário ao ônibus

Diferentemente do que acontece na maioria das grandes metrópoles
mundiais, a base do transporte público na cidade de São Paulo é o ônibus.
Ainda que o ideal para uma cidade deste porte seja contar com ampla e
densa rede de transporte sobre trilhos, considerações de ordem prática e econômica
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estabelecem como ponto pacífico que o sistema ônibus, continuará como espinha
dorsal do transporte público na cidade por muitos e muitos anos.
Constatou-se que a reduzida infraestrutura de transporte coletivo sobre
trilhos, a pouca prioridade para a circulação dos ônibus, que disputam espaço para
circular no sistema viário com os automóveis, além da falta de organização e
estruturação do sistema sobre pneus, comprometeram, ao longo do tempo, a
qualidade do serviço de transporte público da RMSP.
Juntamente com outros fatores, tanto conjunturais como estruturais, as
crescentes dificuldades de circulação dos ônibus vêm sendo responsáveis pela
gradativa e constante queda de qualidade do serviço prestado pelo sistema, que se
reflete em aumento dos tempos de viagem, ociosidade ou superlotação da frota,
conforme local e horário, tempos de espera excessivos, desconforto e insegurança,
tudo isso resultando na perda de passageiros e de receita, e conduzindo o sistema
no rumo da insolvência.
Segundo Higa (2012 p. 89), o desempenho operacional dos ônibus na cidade
tem sido prejudicado, ao longo dos anos, com o aumento dos fluxos de tráfego de
veículos e o uso, geralmente com eles compartilhado, contribuindo, assim, para o
aumento dos congestionamentos e com a má qualidade na prestação dos serviços
de transporte.
Cabe observar que a estabilidade da moeda viabilizou inovações no mercado
de veículos, estimulando o comércio e tornando o carro particular cada vez mais
acessível à população. Enquanto isso, a infraestrutura viária permanecia
essencialmente a mesma, com limitações para ampliação, tornando os poucos
acréscimos ao longo dos anos, muito aquém do que seria necessário para absorver
a crescente demanda, consequentemente agravando as perdas do transporte
coletivo nos congestionamentos e conflitos de trânsito.
Assim, tornou-se relevante a necessidade de implantação de tratamento
prioritário à circulação de ônibus no sistema viário existente, como alternativa para
mitigar o problema.
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5.3.6.3

Origem do plano de implantação de corredores de São Paulo

O EIA/RIMA do Corredor Rio Bonito (2003) observou que a introdução
generalizada de preferências para ônibus no sistema viário, vem sendo
recomendada desde meados da década de 1970, quando o Projeto SISTRAN, uma
iniciativa conjunta dos governos Estadual e Municipal, preconizou a criação de um
sistema de média capacidade, suprindo o vácuo de oferta existente entre o Metrô e
as linhas comuns de ônibus, e constituído por determinado conjunto linhas de ônibus
de grande capacidade circulando sobre uma “rede de corredores”, ou seja, um
subconjunto da rede arterial urbana onde se implementariam pistas ou faixas
exclusivas com diferentes graus de prioridade para os ônibus, conforme necessário.
Nesse novo conceito de atendimento, retomou-se com força total a
necessidade de priorizar os ônibus no sistema viário, haja vista que há consenso
entre os especialistas de transporte de que não há possibilidade de convivência
sustentável com um modelo de transporte urbano baseado no uso indiscriminado do
carro particular.
Cabe ressaltar que não se trata de situação peculiar a São Paulo, como
indica, por exemplo, a introdução do pedágio para automóveis na área central de
Londres.
Evidentemente, medidas desta monta, pressupõem que o transporte público
detenha a capacidade de absorver com eficiência e atratividade a demanda que
ficará órfã do automóvel, situação relativamente mais simples na capital britânica,
com sua extensa rede de trens e de Metrô, do que na cidade de São Paulo.

5.3.6.4

Transporte público como indutor do processo de urbanização

Ao abordar a questão do transporte público servir como indutor do processo
de urbanização, o EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003), faz a seguinte
consideração:
Ao se deparar com esta questão, surge um conceito consagrado,
quase uma verdade dogmática, no qual se considera o transporte
público como indutor de processo de urbanização. Tal conceito ainda
é de difícil comprovação, principalmente em termos da dimensão
relativa deste fator comparativamente a outros fatores que induzem a
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ocupação urbana, principalmente nas regiões periféricas da RMSP
(EIA/RIMA do Corredor Rio Bonito, 2003).

Segundo apresentou o EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003), os fluxos de
transporte são resultantes de interesses e motivos de viagens diversos, que se
materializam em diferentes meios de deslocamento, tais como: coletivos, a pé,
bicicleta, veículo individual, veículos de carga, entre outros, que ocorrem
simultaneamente no tempo e no espaço, gerando conflitos entre atividades, uso e
ocupação do solo e sistemas de transporte, em função das reconhecidas
deficiências

infraestruturais,

expressos

em

acidentes,

ruídos,

poluição

desvalorização imobiliária, alterações no padrão de uso e ocupação do solo, etc.
Bonduki (1998) afirma que a progressiva substituição dos bondes por ônibus
verificada durante a reforma dos transportes coletivos do município, foi decisiva para
a ocupação da periferia, que expandia de forma descontínua e com baixa
densidade, sendo necessário a adoção de um sistema de baixo investimento prévio,
como o de ônibus.
Com base nessa expansão horizontal da cidade, a solução proposta para o
problema habitacional, exigia o equacionamento do serviço de transportes, criando
para sempre dificuldades para a organização de um sistema eficiente de transporte
coletivo na cidade. (BONDUKI, 1998)
Segundo Silva (2011), existe uma forte relação entre uso e ocupação do solo
e transporte, onde a localização de atividades pode gerar demanda de determinados
sistemas de transporte, ou onde a disponibilidade de sistema de transporte se torna
um importante fator locacional para determinadas atividades e usos do solo, além de
influenciar o valor comercial da propriedade.
Neste contexto, Villaça (2001) afirma que as vias regionais de transportes
constituem o mais poderoso elemento na atração da expansão urbana.
No entanto, o EIA/RIMA do Corredor Rio Bonito (2003) avalia que no caso da
relação transporte público e expansão urbana, evoca-se o paradoxo sobre o
precursor: a oferta ou a demanda do serviço. Ou ainda, qual dos dois é capaz de
induzir o outro, na realidade da RMSP.

109

Afirma ainda que a lógica do sistema em operação é realizar atendimentos
onde a população já está consolidada, ou seja, a ocupação já foi induzida por outros
fatores, entre os quais o baixo custo da moradia, em áreas desprovidas de
infraestrutura e serviços urbanos de primeira necessidade, como o transporte
público.
Em resumo, o EIA/RIMA do Corredor Rio Bonito (2003) conclui que o
transporte público em disponibilidade e, portanto, favorecendo a acessibilidade,
somente seria indutor de ocupação urbana caso ela existisse anteriormente ao início
da ocupação. Ao contrário, trata-se de mobilidade de população existente à qual o
sistema de transporte apenas atende e de forma deficiente.
Por fim, o EIA/RIMA do Corredor Rio Bonito (2003) demonstra que, de acordo
com estudo realizado, cerca de 30% dos deslocamentos da população da RMSP
têm duração inferior a 15 minutos, para uma duração média de viagens interzonais
da ordem de 35 minutos. Isso significa que, na área de estudo, grande parte da
população se desloca apenas dentro dela, o que reduz ainda mais o significado de
acessibilidade, eventualmente proporcionado pelo sistema de transporte coletivo.

5.3.6.5

Demanda de Transporte da Região

Analisando as demandas de transporte da área de estudo, o EIA/RIMA do
Corredor Rio Bonito (2003) elencou quatro regiões de concentração de demanda de
passageiros, chamadas de Bolsões de Captação de Demanda de Transporte.
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Figura 22 - Bolsões de captação de demanda de transporte

Fonte: EIA/RIMA (2003); Prefeitura Municipal de São Paulo (2014); SPTrans (2014).

Estes bolsões são formados através do resultado da agregação de bairros de
origem das demandas, sendo denominados: Parelheiros, Varginha, Grajaú/Jd.
Eliana e Cidade Dutra, conforme tabela 22 abaixo:
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Tabela 22 - Demanda segundo Bolsões de Origem 2003
BOLSÕES

DEMANDA

PORCENTAGEM

Parelheiros

31.431

10%

Varginha

75.983

23%

Grajaú/ Jd. Eliana

125.946

39%

Cidade Dutra

92.727

28%

TOTAL

326.087

100%

Fonte: EIA/RIMA (2003), SPTrans - Diário Operacional (2003).

Com base nos dados do Diário Operacional da SPTrans (2014), as demandas
dos bolsões foram atualizadas, sendo elaborado a tabela 23 para comparação dos
dados.
Tabela 23 - Demanda segundo Bolsões de Origem 2003 – 2014
DEMANDA
BOLSÕES
2003

2014

PARELHEIROS

31.433

81.575

VARGINHA

75.983

157.230

GRAJAÚ

51.445

128.948

JD. ELIANA

74.501

107.923

CIDADE DUTRA

92.727

117.894

TOTAL

326.089

593.570

Fonte: Sptrans - Diário Operacional (2003; 2014).

5.3.6.5.1 Bolsão Parelheiros
Formado pela demanda dos bairros Colônia, Barragem e Marsilac, que é
coletada através de linhas regulares de transporte de ônibus coletivo, convergindo
para o eixo principal estruturado pela Estrada da Colônia, que dá acesso ao
Terminal Parelheiros, sub-centro formado nesta região em função do comércio,
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centro de saúde, escolas e serviços existentes no local, continuando pela Av.
Sadamu Inoue, atravessando o núcleo urbano de Parelheiros.

Via: Estrada da Colônia
Bairros: Colônia, Barragem e Marsilac
As ligações provenientes destes bairros tem como destino de viagem o
Terminal Santo Amaro e sua região de entorno, e em menor volume o sistema
metroviário.
Tabela 24 - Distribuição dos Destinos das Linhas do Bolsão Parelheiros
DESTINOS

DEMANDA PORCENTAGEM

Santo Amaro

13.047

41%

Terminal Santo Amaro

5.301

17%

Região Central do MSP

0

0%

Metrô – Linha Norte-Sul

11.352

36%

Outros destinos

1.733

6%

TOTAL

31.433

100%

Fonte: EIA/RIMA (2003), SPTrans - Diário Operacional (2003).

5.3.6.5.2 Bolsão Varginha
Formado junto à Avenida Sadamu Inoue, em direção à Área Central de São
Paulo, concentra as demandas dos bairros de Varginha, Jardim Marcelo e Jardim
Herplin.
A Av. Sadamu Inoue, já descrita anteriormente, permanece neste trecho com
as mesmas características e a via de acesso ao corredor estrutural é a Av. Paulo G.
Reimberg, que também é utilizada para acesso ao corredor pelos bairros Jardim
Noronha, Jardim Zilda e Jardim 3 Corações, com demanda significativa.

Vias: Avenida Sadamu Inoue, Av. Paulo G. Reimberg
Bairros: Varginha, Jardim Marcelo e Jardim Herplin, Jardim Noronha, Jardim
Zilda e Jardim 3 Corações
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Tabela 25 - Distribuição da Demanda por Destino das Linhas do Bolsão Varginha
DESTINOS

DEMANDA PORCENTAGEM

Santo Amaro

21.789

29%

Terminal Santo Amaro

15.051

20%

Região Central do MSP

18.713

25%

Metrô – Linha Norte-Sul

15.916

21%

Outros destinos

4.514

6%

TOTAL

75.893

100%

Fonte: EIA/RIMA (2003), SPTrans - Diário Operacional (2003).

5.3.6.5.3 Bolsão Grajaú e Jd. Eliana
Também localizado junto à Avenida Senador Teotônio Vilela, após a área do
Bolsão Varginha (direção bairro-centro), foram definidos os bolsões Grajaú e Jardim
Eliana, tendo como principal via de ligação entre estes dois bolsões e a Av. Senador
Teotônio Vilella, a Av. Dona Belmira Marin.
O bolsão Jardim Eliana é formado pelos bairros Jardim Shangrilá, Jardim
Lucélia, Bororé e Residencial Cocaia, que representam relevante contribuição à
demanda e o bolsão Grajaú é formado pelos bairros Jardim São Bernardo, Jardim
Marilda e Jardim São Paulo.

Vias: Av. Senador Teotônio Vilela (após bolsão Varginha), Av. Dona Belmira
Marin
Bairros: - Eliana: Jardim Shangrilá, Jardim Lucélia, Bororé e Residencial
Cocaia
- Grajaú: Jardim São Bernardo, Jardim Marilda e Jardim São Paulo.

Tabela 26 - Distribuição da Demanda por Destino das Linhas do Bolsão Grajaú
DESTINOS

DEMANDA PORCENTAGEM

Santo Amaro

8.069

16%

Terminal Santo Amaro

10.818

21%

Região Central do MSP

578

1%

Metrô – Linha Norte-Sul

12.268

24%

Outros destinos

19.712

38%

TOTAL

51.445

100%

Fonte: EIA/RIMA (2003), SPTrans - Diário Operacional (2003).
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Tabela 27 - Distribuição da Demanda por Destino das Linhas do Bolsão Jd. Eliana
DESTINOS

DEMANDA PORCENTAGEM

Santo Amaro

12.487

17%

Terminal Santo Amaro

20.797

28%

Região Central do MSP

20.004

27%

Metrô – Linha Norte-Sul

9.090

12%

Outros destinos

12.123

16%

TOTAL

74.501

100%

Fonte: EIA/RIMA (2003), SPTrans - Diário Operacional (2003).

5.3.6.5.4 Bolsão Cidade Dutra
A partir do Bolsão Grajaú, direção bairro-centro, outro bolsão é formado pelo
bairro Cidade Dutra, próximo à confluência das Avenidas Av. Teotônio Vilella, Rio
Bonito e Av. Atlântica (antiga Av. Robert Kennedy).
Uma característica deste bolsão é a divisão dos itinerários das linhas de
ônibus, a partir do bolsão Cidade Dutra, pelas Avenidas Atlântica e Rio Bonito/Olívia
Guedes Penteado, além de ser o trecho com maior tráfego de ônibus do sistema.
Vias: Avenidas Av. Teotônio Vilella, Rio Bonito/Olivia Guedes Penteado e Av.
Robert Kennedy
Bairro: Cidade Dutra

Tabela 28 - Distribuição da Demanda por Destino das Linhas do Bolsão Cidade Dutra
DESTINOS

DEMANDA PORCENTAGEM

Santo Amaro

9.630

10%

Terminal Santo Amaro

21.476

23%

Região Central do MSP

37.843

41%

Metrô – Linha Norte-Sul

21.654

23%

Outros destinos

2.124

2%

TOTAL

92.727

100%

Fonte: EIA/RIMA (2003), SPTrans - Diário Operacional (2003).

5.3.6.6

Capacidade de transporte do sistema

Segundo o EIA/RIMA do Corredor Rio Bonito (2003), na maior parte das vias,
o sistema foi concebido para operar através de tratamento prioritário sob a forma de
faixas exclusivas à esquerda, ao longo dos canteiros centrais, com paradas em
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plataformas elevadas e ônibus articulados, estimando-se uma capacidade de
transportar até 30.000 passageiros/hora/sentido, considerando o corredor sem
ultrapassagem nas paradas.
Com base nos dados fornecidos pela SPTrans, a demanda máxima de
transporte do Eixo Rio Bonito (trecho entre o Terminal Parelheiros e a Estação de
Transferência Rio Bonito), em períodos de pico, era de aproximadamente 22.000
passageiros/hora/sentido.
Sendo assim, o projeto considerou que o sistema de transporte coletivo
implantado na região, poderia oferecer um serviço de qualidade ao usuário em longo
prazo, compatível com a demanda, caso a ocupação da Região Sul estivesse sob
controle.
A experiência demonstra que este tipo de tratamento obteve resultados
positivos em outros locais em que foram implantados, como nas cidades de Curitiba,
Porto Alegre, Bogotá, além da cidade de São Paulo, desde 1992.
Não obstante, o sistema de corredores de transporte público com operação à
esquerda, se revelou como uma opção de menor custo, com menores prazos de
construção, além de mais eficientes e seguros que os demais sistemas de
corredores convencionais.

5.3.6.7

Previsões do projeto

O projeto previa que a partir dos terminais de integração, partiriam somente
as linhas estruturais operadas por veículos de alta capacidade (articulados), com a
expectativa de uma diminuição considerável dos volumes de ônibus em circulação
entre Parelheiros e a Área Central, nos eixos viários Santo Amaro/Nove de Julho,
Ibirapuera, 23 de Maio e Washington Luís, além de todo o sistema viário da Área
Central.
Quanto aos terminais e estações de transferência, o sistema de bilhete único
possibilitaria o livre transbordo entre diferentes linhas, de maneira a proporcionar aos
usuários diversas opções de acesso a toda a área urbana de São Paulo.
Segundo as demandas mensuradas, a expectativa de atendimento do
sistema, em curto prazo, previa uma diminuição do número de linhas, que passaria
de 94 para 54, sendo 16 estruturais e 38 locais, representando redução da frota de
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893 veículos para 721 e a consequentemente redução da quilometragem rodada, de
235.958 para 177.823 km, em dia útil.

Tabela 29 - Características Operacionais do Sistema do Eixo Rio Bonito – Dia útil
Terminal de
integração

Quantidade de linhas
Demanda
prevista Estruturais Locais
Total

Parelheiros

48.494

1

Varginha

98.180

Grajaú

91.900

TOTAL

238.574

Frequência
Hora Pico

Número
de
viagens

km
Rodados

8

9

91

2.434

31.513

5

9

14

142

3.860

54.803

5

13

18

147

4.090

39.592

11

30

41

380

10.384

125.908

Fonte: EIA/RIMA (2003), SPTrans (2003).

5.3.6.7.1 Demandas atendidas
Segundo o EIA/RIMA (2003), chamada “espinha dorsal” de estruturação do
sistema de transporte urbano do Eixo Rio Bonito é formada pelos corredores viários
da Av. Teotônio Vilella, Av. Atlântica (antiga Av. Robert Kennedy) e Av. do Rio
Bonito, que recebem a contribuição das linhas de transporte coletivo provenientes do
sistema viário coletor secundário, compreendido pela Estrada da Colônia, Av. Paulo
Guilguer Reimberg e Av. Dona Belmira Marin.
Este sistema recebia a demanda de aproximadamente 233.362 passageiros,
provenientes da contribuição dos bolsões Parelheiros, Varginha, Grajaú e Jardim
Eliana, além de 92.727 passageiros provenientes do bolsão Cidade Dutra, cujas
linhas não foram objeto de inclusão no sistema tronco-alimentado, devido à ausência
de espaço disponível para construção de terminal de integração.
O estudo considerou as demandas definidas de acordo com a similaridade
das características de geração, através da agregação de seus bairros de origem,
formando os 4 bolsões (Parelheiros, Varginha, Grajaú/Jardim Eliana e Cidade
Dutra), compreendendo a demanda de transporte público que se origina nos bairros
Bororé, Parelheiros, Marsilac, Grajaú, Varginha, Cocaia, Jardim Eliana e Cidade
Dutra, Jardim Presidente, Jardim Represa, entre outros.
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Tabela 30 – Demanda proporcional dos Bolsões do Corredor Rio Bonito 2003
DEMANDA
pass. / dia

%

PERCURSO
DIÀRIO
veic x km

%

Parelheiros

31.431

10%

36.327

15%

Varginha

75.983

23%

82.108

34%

Grajaú/ Jd Eliana

125.946

39%

55.873

23%

Cidade Dutra

92.727

28%

70.552

28%

TOTAL

326.087

100%

24860

100%

BOLSÕES

Fonte: EIA/RIMA (2003), SPTrans (2003).

Observa-se que os bolsões Varginha e Parelheiros, apesar de representarem
33% do total de passageiros da região, requerem a produção equivalente a quase
50% do desempenho do sistema de transporte coletivo que atende a área, devido às
grandes distâncias percorridas pelas linhas que atendem aos setores situados ao sul
da área de estudo.
As linhas de transporte coletivo existentes dirigem-se à região de Santo
Amaro, integrando-se, em sua maioria, às linhas troncais do Terminal Santo Amaro,
que articulam a Região Sul à linha 5 do Metrô e às linhas tronco que destinam-se à
Área Central, às várias estações da Linha 1 do Metrô e às regiões de Pinheiros,
Ibirapuera, Brooklin, Vila Olímpia, Butantã e Perdizes, entre outras.
Entretanto observa-se também uma parcela de linhas não articuladas ao
corredor Santo Amaro, que são operadas por ônibus convencionais e conectam a
região sul a outros pontos do sistema metroviário e bairros da região central.
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Tabela 31 – Destinos de viagens do Corredor Rio Bonito 2003, publicado no EIA/RIMA do
Corredor Rio Bonito
DESTINOS
PARELHEIROS VARGINHA
GRAJAÚ
JARDIM ELIANA
TOTAL
Santo Amaro

13.047

41%

21.789

29%

21.789

29%

8.069

Terminal Santo Amaro

5.301

17%

15.051

20%

15.051

20%

10.818 21,0% 51.967 22%

Região Central do MSP

0

0%

18.713

25%

18.713

25%

Metrô – Linha Norte-Sul

11.352

36%

15.916

21%

15.916

21%

12.268 23,8% 47.204 20%

Outros destinos

1.733

6%

4.514

6%

4.514

6%

19.712 38,4% 50.066 21%

TOTAL

31.433 100% 75.893 100% 75.893 100% 51.445 100% 233.362 100%

578

15,7% 54.366 24%

1,1% 29.759 13%

Fonte: EIA/RIMA (2003), SPTrans (2003).

Observa-se que os dados da tabela 31, foram extraídos da tabela publicada
na página 108 do EIA/RIMA, e estão com valores duplicados para os Bolsões
Varginha e Grajaú. Portanto a tabela foi reformulada, corrigindo estes dados:

Tabela 32 - Destinos de viagens do Corredor Rio Bonito 2003 (Tabela corrigida)
Destinos

Parelheiros

Varginha

Grajaú

Jardim Eliana

Cidade Dutra

Total

Santo Amaro

13.047

41%

21.789

29%

8.069

16%

12.487

17%

9.630

10%

65.022

20%

Terminal
Santo Amaro

5.301

17%

15.051

20%

10.818

21%

20.797

28%

21.476

23%

73.443

23%

0

0%

18.713

25%

578

1%

20.004

27%

37843

41%

77.138

24%

11.352

36%

15.916

21%

12.268

24%

9.090

12%

21.654

23%

70.280

22%

1.733

6%

4.514

6%

19.712

38%

12.123

16%

2.124

2%

40.206

12%

31.433

100%

75.983

100%

51.445

100%

74.501

100%

92.727

100%

326.089

100%

Região
Central do
MSP
Metrô –
Linha NorteSul
Outros
destinos
TOTAL

Fonte: EIA/RIMA (2003), SPTrans (2003), reformulado pelo autor.
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5.3.6.7.2 Número de viagens
De acordo com os dados da Pesquisa Origem/Destino 1997, as viagens por
transporte coletivo originadas na área de estudo durante o período de pico da
manhã, totalizaram cerca de 39.000 viagens.
Cerca de 81% destas viagens correspondia a deslocamentos casa-trabalho,
que era seguido por 13% de viagens geradas por motivo escolar.

Tabela 33 - Produção de Viagens de Coletivo na Hora Pico Matinal 2003
TIPO DE VIAGEM

PRODUÇÃO

PERCENTUAL

Casa -Trabalho

31.513

81%

Casa - Escola

4.923

13%

Casa - Outros

2.435

6%

231

1%

39.101

100%

Não Baseadas em Casa
Total

Fonte: EIA/RIMA (2003), SPTrans (2003).

5.3.6.7.3 Fatores econômicos que influenciam as viagens
Estas viagens eram geradas, sobretudo, pela demanda de baixa renda, que
totalizava 77% da demanda, com renda até 5 salários mínimos. De acordo com
estudos recentes realizados pela SPTrans as classes de renda com maior
correlação com a produção das viagens de ônibus compreendem o segmento entre
2 e 5 salários mínimos, que compõem os estratos de renda 3 e 4, conforme
apresentado no quadro a seguir.
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Tabela 34 - Distribuição da População por Classe de Renda 2003
POPULAÇÃO POR ESTRATO DE

TOTAL

%

TOTAL

%

RENDA DO CHEFE DE FAMÍLIA

1997

1997

2010

2010

POP_R1: Acima de 10 s.m.

34.387

6%

54.327

8%

POP_R2: Entre 5 e 10 s.m.

92.376

17%

154.261

22%

POP_R3: Entre 3 e 5 s.m.

110.038 21%

183.994

26%

POP_R4: Entre 2 e 3 s.m.

82.991

16%

100.107

14%

POP_R5: Menor que 2 s.m.

211.177 40%

216.910

31%

Total

530.970 100% 709.599 100%

Fonte: EIA/RIMA (2003), SPTrans (2003).

A expectativa de crescimento destas classes para a área de estudo se
configura numa taxa anual da ordem de 3%, com aumento superior a 40% no
período de 10 anos.
As viagens geradas por automóvel também deverão observar acréscimos
significativos uma vez que os estratos de renda acima de 5 salários mínimos
deverão observar um aumento significativo na composição da população da área de
estudo, com taxas anuais entre 3 e 4% no período de 10 anos.

5.3.6.8

Caracterização do sistema viário de implantação

O estudo não considerou a adoção de alternativas para implantação, pois os
técnicos alegaram que, além das mesmas já terem sido discutidas anteriormente, as
linhas mestras para a implementação do Corredor Rio Bonito já estavam planejadas,
não cabiam mais possibilidades de discussões a respeito de alternativas locacionais,
haja vista que o traçado e a conceituação do empreendimento já estavam definidos.
Tais alternativas haviam sido discutidas anteriormente, nos estudos conjuntos
efetuados em 1997 para os corredores Guarapiranga e Rio Bonito.
Restaram, portanto, discussões quanto a alternativas tecnológicas, que se
referem aos modais de transporte, as quais também constavam dos estudos
efetuados em 1997, resumidas na sequência.
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Com base neste estudo, verificou-se a inviabilidade da utilização da
alternativa do bonde (VLT) como sistema estruturador da solução do transporte
coletivo na região, podendo-se admiti-la apenas como um sistema complementar.
Dessa forma, restou para análise o uso do ônibus, com suas variações em
termos de tamanho do veículo e suas condições de circulação no tráfego geral.
Para as condições previstas de demanda, com uma elevada variação ao
longo dos trechos, foi recomendável a utilização de veículos com diferentes
tamanhos (Padron e Articulados), nas diferentes linhas-tronco previstas.
Assim, foram definidos os trechos de operação do sistema, com base nas
características de uso e ocupação do solo e da classificação viária.

Trecho I: Avenida Sadamu Inoue (antiga Estrada de Parelheiros) entre o
Terminal Parelheiros e a Avenida Senador Teotônio Vilela.
Este trecho, com extensão aproximada de 7 km, apresenta características
tipicamente rurais, com pequenos núcleos urbanos nas extremidades e alguns
loteamentos esparsos.

Trecho II: Avenida Senador Teotônio Vilela até a Avenida Atlântica (antiga
Av. Robert Kennedy).
No

trecho,

até

à

Avenida

Paulo

G.

Reinberg,

predominam

características rurais, com algumas áreas esparsas ocupadas por loteamentos já
construídos.
Nos demais segmentos, desaparecem as características rurais, ou
seja, predominam características urbanas. O uso residencial de baixa densidade,
tanto nas áreas lindeiras como nas adjacentes, é o mais observado, com a presença
de grandes conjuntos habitacionais. Observa-se, ainda, comércio lindeiro nesta
avenida, com tendência ao crescimento. A extensão total deste trecho é de 7,5 km.

Trecho III: Avenida Atlântica até a Rua Olívia Guedes Penteado.
Este trecho tem extensão total de aproximadamente 6,4 km.
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Desde o segmento inicial até as imediações da Rua Alcino Ferreira (1,1 km),
predomina o uso do solo do tipo misto (residencial e comercial), com área adjacente
ocupada por residências de alto padrão.
Entre a Rua Alcino Ferreira e a Rua Leonardo de Fasio (2,6 km), predomina a
ocupação por grandes clubes da Represa de Guarapiranga, bares e restaurantes,
sendo o uso adjacente residencial de alto padrão.
O último segmento da Avenida Atlântica, entre a Rua Leonardo de Fasio e a
Rua Olívia Guedes Penteado (2,7 km), apresenta uso comercial especializado
intenso, com uso adjacente residencial, passando a industrial nas proximidades da
Rua Olívia Guedes Penteado.

Trecho IV: Avenida Senador Teotônio Vilela a partir da Avenida Atlântica /
Avenida Interlagos, Avenida Rio Bonito / Rua Olívia Guedes Penteado.
Neste trecho, com 6,0 km de extensão total, a Avenida Senador Teotônio
Vilela apresenta-se como centro comercial de Cidade Dutra, com uma concentração
intensa de estabelecimentos.
A Avenida Rio Bonito apresenta-se com uso misto de comércio e indústria,
prevalecendo o comércio nas proximidades da Avenida Interlagos e o uso
residencial e de serviços próximo à Rua Olívia Guedes Penteado. Alguns conjuntos
residenciais também são observados nesse trecho.

5.3.6.8.1 Tratamento viário proposto
A proposta de priorização do transporte por ônibus para o eixo Rio Bonito
consiste na implantação de faixa segregada à esquerda, desde o Terminal Varginha
até o Largo do Socorro juntando-se, neste ponto, ao Corredor Guarapiranga.
Outra constatação relevante para a definição proposta é em relação à
Avenida Senador Teotônio Vilela que, no trecho entre a Cidade Dutra e a Avenida
Interlagos, possui volumes de tráfego elevados, além da indisponibilidade viária para
a implantação de faixas segregadas para os ônibus. O mesmo se aplica à Avenida
do Rio Bonito e à Rua Olívia Guedes Penteado.
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Desta forma, foi elaborada uma descrição do tratamento viário proposto para
os trechos de operação do sistema:
Trecho I – Avenida Sadamu Inoue (antiga Estrada de Parelheiros) entre o
Terminal Parelheiros e a Avenida Senador Teotônio Vilela.
As intervenções no sistema viário previam melhorias ao longo do trecho, sem
alteração substancial das características funcionais da Avenida Sadamu Inoue.
Esta avenida continuaria composta por pista simples, uma faixa de tráfego por
sentido e acostamento, com os ônibus circulando junto com o tráfego geral.
Nos pontos de ônibus foi prevista a construção de áreas para a parada fora
da

pista,

a

instalação

de

abrigos,

comunicação

visual

e

equipamentos

complementares.
O tráfego geral não seria prejudicado, tendo sua capacidade mantida e, até
aumentada próximo aos pontos de parada de ônibus, uma vez que estes teriam
áreas de parada fora da pista.
Trecho II – Avenida Senador Teotônio Vilela entre o Terminal Varginha e a
Avenida Atlântica.
Neste trecho o tratamento viário previsto incluiu a implantação de faixa
exclusiva segregada à esquerda para o tráfego dos ônibus, com a circulação
existente mantida.
A seção transversal seria constituída por três faixas de tráfego por sentido,
sendo as duas da direita para o tráfego geral e a da esquerda, segregada, para os
ônibus.
O tráfego geral não seria prejudicado, tendo sua capacidade mantida, uma
vez que poderia ser proibido o estacionamento, que era liberado em praticamente
todo o trecho.
Entre o Terminal Varginha e o Terminal Grajaú não foi considerada a
necessidade de proibição de estacionamento ao longo de todo o dia, sendo
suficiente a proibição nos horários de pico.
Trecho III – Avenida Atlântica entre a Avenida Senador Teotônio Vilela e o
Largo do Socorro.
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Da mesma forma que no trecho anterior, foi prevista a implantação de faixa
exclusiva segregada para o tráfego de ônibus, sendo mantida a circulação existente.
A diferença em relação ao trecho anterior estava na possibilidade de
alargamento das pistas da Avenida Robert Kennedy (atual Av. Atlântica), para
facilitar o estacionamento no lado direito.
Dessa forma, o tráfego geral contaria com duas faixas de tráfego por sentido.
Trecho IV – Avenida Senador Teotônio Vilela a partir da Avenida Atlântica /
Avenida Interlagos, Avenida Rio Bonito / Rua Olívia Guedes Penteado.
A circulação dos ônibus seria à direita, mantendo-se dessa forma a circulação
e a capacidade para o tráfego geral.
Na parte mais crítica deste trecho, para a Avenida Senador Teotônio Vilela,
no centro comercial de Cidade Dutra, seria estudada a implantação de áreas
recuadas fora da pista, para a parada dos ônibus (“baias”).
Com esta medida, haveria relevante melhora na operação dos ônibus e do
tráfego em geral.
Foi elaborado um quadro com um resumo das intervenções viárias previstas.
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Tabela 35 - Resumo das intervenções viárias previstas no EIA/RIMA do Corredor Rio Bonito
LOCALIZAÇÃO
AVENIDA SADAMU
INOUE (ANTIGA
ESTRADA DE
PARELHEIROS)

TRECHO

TIPO DE INTERVENÇÃO
-

Terminal Parelheiros e
Estrada de Jaceguava;
Terminal Varginha

-

AVENIDA SENADOR

Terminal Varginha e

TEOTÔNIO VILELA

Avenida Atlântica

-

-

AVENIDA ATLÂNTICA

Avenida Senador Teotônio Vilela e Largo do Socorro
-

AVENIDA SENADOR

Avenida Atlântica e

TEOTÔNIO VILELA

Avenida Interlagos

-

AVENIDA INTERLAGOS

AVENIDA RIO BONITO /
RUA OLÍVIA GUEDES
PENTEADO

Avenida Jangadeiro e

-

Avenida Rio Bonito

-

Avenida Interlagos e
Avenida Atlântica

Fonte: EIA/RIMA (2003).

-

Construção de áreas para a
parada dos ônibus fora da pista;
Recuperação/Recapeamento do
pavimento;
Execução de drenagem superficial
e bueiros de travessia;
Implantação de abrigo nos
passeios laterais.
Construção de paradas de ônibus
no canteiro central;
Execução de pavimento rígido em
toda a faixa segregada e
recapeamento das demais faixas;
Remanejamento das galerias de
águas pluviais nas áreas dos
terminais.
Construção de paradas de ônibus
no canteiro central;
Execução de pavimento rígido em
toda a faixa segregada e
recapeamento das demais faixas;
Melhorias localizadas no sistema
de drenagem superficial.
Recapeamento do pavimento
existente;
Implantação de abrigos nos
passeios laterais;
Construção de áreas para a
parada dos ônibus fora da pista.
Recapeamento do pavimento
existente;
Implantação de abrigos nos
passeios laterais.
Recapeamento do pavimento
existente;
Implantação de rede de galerias de
águas pluviais;
Implantação de abrigos nos
passeios laterais.

EXTENSÃO

7,0 km

7,5 km

6,4 km

1,0 km

0,7 km

4,3 km
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6 RESULTADOS
A análise dos resultados foi efetuada inicialmente buscando comparar as
transformações urbanas relacionadas aos aspectos gerais referentes ao transporte e
trânsito da cidade.
Posteriormente, buscou-se elencar os aspectos específicos por meio dos
indicadores relacionados com a evolução demográfica, perfil socioeconômico e
acessibilidade da região, que foram extraídos do EIA/RIMA Corredor Rio Bonito e
compará-los com dados atuais de órgãos referenciais de pesquisa.
Finalizando, buscou-se proporcionar uma comparação por meio de imagens
de satélite.

6.1 Expectativa de melhoria com a implantação de corredores
Os estudos da SPTrans (2003) indicavam que as melhorias viárias propostas
no projeto do Corredor Rio Bonito, propiciariam, no geral, maior regularidade na
operação das linhas estruturais, redução de custo operacional e aumento da
velocidade

média.

Tomando

como

base

as

condições

anteriores

ao

empreendimento, a velocidade média dos ônibus aumentaria da média de 12 km/h,
para entre 15 e 18 km/h nas vias com tratamento mais simples e 24 km/h naquelas
com maior preferência para os ônibus.
Segundo Rolnik e Klintowitz (2011), se tomarmos a questão tempo de
deslocamento, por exemplo, veremos que, embora o tempo médio de deslocamento
do paulistano para realizar sua atividade principal do dia seja de mais de duas horas,
esse difere bastante quando se trata de médias dos motoristas de automóveis ou de
passageiros do sistema de transporte coletivo. Segundo a pesquisa Origem e
Destino realizada a cada dez anos pelo Metrô (2008), o tempo médio de viagem em
transporte coletivo é 2,13 vezes superior ao tempo médio de viagem em transporte
individual.
O mesmo se pode dizer em relação à velocidade: segundo a CET (2008), a
velocidade média dos carros pela manhã era de 27 km/h e à tarde, de 22 km/h.
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Por sua vez, levantamento do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo
Urbano de São Paulo (2008), durante os congestionamentos da manhã e da tarde,
indica que os ônibus atingem, em média, velocidade de 12 km/h.
No entanto, Cruz (2010) afirma que apesar do sistema ter evoluído com a
adoção de um sistema de integração metropolitano por meio do bilhete único,
quando foram integrados os ônibus municipais com as linhas de Metrô e de trens da
CPTM, os investimentos na construção de novos corredores de ônibus previstos no
sistema foram interrompidos, assim como um conjunto de medidas que ainda eram
necessárias para implantar mais plenamente a troncalização, que permitiria que nem
todos os ônibus com origem na periferia se dirigissem ao destino final (centro), não
foi implementado (CRUZ, 2010, p.85).
Estimou-se que a operação com veículos menores na periferia, onde a
demanda é menor, permitiria a redução dos intervalos e do tempo de espera. E a
operação racionalizada nos corredores principais permitiria uma redução de veículos
ociosos, aumentando a velocidade comercial e reduzindo o tempo de viagem do
passageiro (ZARATINI, 2003).

6.2 Situação do trânsito e transporte público após a implantação dos corredores
O tratamento prioritário à circulação do transporte coletivo no município de
São Paulo é realizado através de 10 corredores, com um total de 128 km de
extensão, passando por mais de 17 mil paradas (WHATELY, 2012).
O controle da operação do sistema de transporte público por ônibus continua
sendo feito pela empresa São Paulo Transporte S.A. - SPTrans, que também é
responsável pela definição do itinerário das linhas, pela inclusão e supressão de
serviços, pela alteração dos pontos de parada e pelo provimento de informação ao
usuário (FERREIRA, 2012).
Segundo o PMU (2012), o serviço de ônibus do município de São Paulo
contava em 2011 com 1.345 linhas, uma frota de 14.808 ônibus, sendo mais de
3.700 acessíveis às pessoas de mobilidade reduzida, além de 28 terminais de
integração e 128km de corredores exclusivos distribuídos em 11 eixos viários, nos
quais os ônibus circulam de forma segregada.
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Segundo Lavieri et al. (2015), mais de 4 mil quilômetros de vias fazem parte
da rede viária utilizada pelos ônibus, sendo que uma parte destas vias possui algum
tipo de tratamento preferencial para a circulação do transporte coletivo, através da
segregação entre os ônibus e o tráfego geral de veículos, conhecidos como faixas
ou corredores exclusivos.
Tatto (2015) apresentou um estudo anual do desempenho da velocidade no
tráfego das principais vias arteriais da cidade de São Paulo, relativo ao ano de 2012,
em que a CET (2013) divulgou as informações que indicam velocidade média do
tráfego geral de 18,4Km/k, no sentido bairro-centro, no pico da manhã e de
15,3Km/h no sentido centro-bairro, no pico da tarde.
De acordo com o referido estudo, a velocidade dos ônibus circulando nas
faixas exclusivas nos períodos de pico da manha e tarde, registraram a velocidade
média anual de 13,7Km/h, portanto abaixo da velocidade do tráfego geral.
Verificou-se que o baixo desempenho dos ônibus, em termos de velocidade,
deve-se à descontinuidade da priorização do transporte público nas gestões
posteriores a 2004, haja vista que os números são diferentes após o ano de 2013,
quando foram retomados os investimentos em transporte público na capital, com a
implantação de mais 400Km de faixas exclusivas (TATTO, 2015).
Estudos recentes demonstraram que a velocidade dos ônibus em corredores
passou de 14,3Km/h no pico da manhã para 20,1Km/h em abril de 2014 e de
13,2Km/h para 18,7Km/h no pico da tarde (TATTO, 2015). Portanto um aumento em
torno de 50% no pico da manhã e 40% no pico da tarde.
Deste modo, a implementação dos corredores de ônibus modificou os tempos
gastos pela população que utilizava (e ainda utiliza) o transporte coletivo. Viagens
mais rápidas reduziram o número de horas que os usuários permaneciam dentro dos
coletivos. (HIGA, 2012)
Segundo verificou Tatto (2015), em termos de tempo ganho, a CET calculou
que o passageiro do transporte público recuperou uma média de 38 minutos diários,
em 2013, e 40 minutos, em 2014, tempo que antes era perdido nos
congestionamentos.
Os dados da CET referentes à lentidão na cidade de São Paulo mostravam
que havia um crescimento nesse índice a cada ano, como foi o de 14,8% entre 2011
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e 2012. Com a implantação das faixas exclusivas em todas as regiões da cidade, no
entanto, a média da lentidão começou a reduzir.
Entre 2012 – 2013, a lentidão do tráfego geral cresceu 7,8% e foi ainda menor
entre 2013 – 2014, ficando em 2,8%, o que aponta o acerto das medidas (TATTO,
2015).

Tabela 36 - Número de passageiros transportados por ônibus urbano municipal

PERÍODO

SUBSISTEMA
ESTRUTURAL

SUBSISTEMA
LOCAL

TOTAL

2003

974.561.941

226.983.092

1.201.545.033

2014

1.652.003.331

1.268.275.009

2.920.278.340

Fonte: SPTrans (2014); Tatto (2015), adaptado pelo autor.

Figura 23 - Desempenho da velocidade do tráfego geral - 2012

Fonte: CET (2014); Tatto (2015).
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Figura 24 - Velocidade média dos ônibus nas faixas exclusivas

Fonte: CET (2014); Tatto (2015).

Figura 25 – Velocidade/Tempo de percurso dos ônibus nos corredores - antes/depois

Fonte: CET (2007).

6.2.1 Considerações sobre o Bilhete Único
A Pesquisa Origem Destino de 2007 apresentou uma ligeira vantagem dos
modos coletivos sobre o individual, e isso pode ser interpretado como os benefícios
da integração dos sistemas sobre trilhos e pneus, que a introdução do Bilhete Único
representou.
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As transferências livres entre ônibus em São Paulo, em 2012,
segundo dados da SPTrans, representaram 967 milhões de viagens
em 2,9 bilhões, ou 33,4% do total. A adoção da medida acrescentou,
já no primeiro ano de uso, cerca de 900 milhões de viagens no
sistema de ônibus de São Paulo (saltou de 1,6 bilhão em 2004, para
2,5 bilhão em 2005). Com a adoção deste bilhete para os sistemas
sobre trilhos (metrô e ferrovia), em 2006, a demanda diária passou
dos quatro milhões de viagens (2,6 no metrô e 1,4 na ferrovia) para
7,5 milhões em 2013. (ANTP, 2013)

Sobre as vantagens do Bilhete Único, Branco (2013) afirma que a introdução
deste sistema permitiu aumentar a satisfação dos usuários, possibilitando maior
fluidez no movimento dos passageiros, reduzindo os tempos de entrada no veículo,
gerando maior segurança e dificultando possíveis fraudes.
Dentre muitas das vantagens, o aspecto relevante a ser destacado quanto ao
uso do BU, refere-se à agilidade na cobrança tarifária, que permite tempos menores
de embarque, impactando em ganho de tempo de percurso, melhorando
desempenho do sistema.

6.3 Análise dos dados do EIA/RIMA Corredor Rio Bonito
Buscou-se elencar indicadores relacionados à evolução demográfica, perfil
socioeconômico e acessibilidade da região de estudo, que foram publicados no
EIA/RIMA Corredor Rio Bonito e compará-los com dados atuais de órgãos
referenciais de pesquisa, visando observar evidências de transformações urbanas e
avaliar a possível contribuição do Corredor Rio Bonito no processo.

6.3.1 Aspectos relacionados à Evolução Demográfica
Analisando as premissas do EIA/RIMA Corredor Rio Bonito (2003), no tocante
a evolução demográfica da região, constatou-se que houve crescimento da
população na região de estudo, porém em proporções maiores que o estimado pelo
estudo no cálculo das projeções, conforme demonstrado na tabela 37, que compara
a projeção do crescimento populacional para 2010, calculada pelo EIA/RIMA, com
dados oficiais do CENSO 2010:
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Tabela 37 - Comparativo da projeção da população por distritos na área de estudo com
dados do CENSO 2010
DISTRITOS

PROJEÇÃO
2010

CENSO 2010

VARIAÇÃO
(%)

Cidade Dutra

181.992

196.360

7,3%

Grajaú

280.076

360.787

22,4%

Marsilac

9.504

8.258

-15,1%

Parelheiros

86.871

131.183

33,8%

Socorro

39.988

37.783

-5,8%

TOTAL

598.431

734.371

18,5%

Fonte: PITU 2020 (1997), IBGE/CENSO demográfico (2010).

Nota-se que no Distrito de Cidade Dutra, a variação foi majorada, porém em
menor valor que o observado nos distritos de Grajaú e Parelheiros. Já nos distritos
de Socorro e Marsilac, a variação foi negativa. No total, verificou-se que houve uma
variação de 18,5% superior ao estimado pelo estudo.

Figura 26 - Gráfico comparativo da projeção da população por distritos na área de estudo
com dados do CENSO 2010

Fonte: PITU 2020 (1997), IBGE/CENSO demográfico (2010).
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Figura 27 – Gráfico comparativo da projeção da população na área de estudo com o
CENSO 2010

Fonte: PITU 2020 (1997); IBGE/CENSO demográfico (2010).

No entanto, em comparação com os dados oficiais de crescimento
populacional (CENSO 2000 e CENSO 2010), verificou-se que houve uma evolução
demográfica em proporções similares ao crescimento populacional do Município de
São Paulo, mas ainda superior em 0,78%.

Tabela 38 - Evolução demográfica por distrito na área de estudo 2000 - 2010
LOCAL
Cidade Dutra
Grajaú
Marsilac
Parelheiros
Socorro
Total
MSP

POPULAÇÃO POPULAÇÃO
2000
2010

VARIAÇÃO
(%)

191.389

196.360

2,53%

333.436

360.787

7,58%

8.404

8.258

-1,77%

102.836

131.183

21,61%

39.097

37.783

-3,48%

675.162

734.371

8,06%

10.434.252

11.253.503

7,28%

Fonte: IBGE/CENSO demográfico (2000; 2010)
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Figura 28 - Gráfico da evolução demográfica por distrito na área de estudo 2000 - 2010

Fonte: IBGE/CENSO demográfico (2000; 2010).

Observa-se que o Distrito de Parelheiros registrou crescimento demográfico
acima da média do município, contribuindo significativamente para a majoração do
índice geral da região de estudo.
Quanto à evolução das taxas de crescimento populacional da região,
verificou-se uma diminuição gradativa ao longo das últimas décadas, em
consonância com a tendência do município.

Tabela 39 – Taxa de crescimento populacional por distrito na área de estudo 2000 - 2010
Unidade Territorial

Tx. Cresc.
1981 a 1990

Tx. Cresc.
1991 a 2000

Tx. Cresc.
2000 a 2010

MSP

1,16

0,88

0,76

Cidade Dutra

2,92

1,40

0,26

Grajaú

4,67

6,22

0,79

Marsilac

2,76

3,83

-0,18

Parelheiros

5,24

7,07

2,46

Socorro

0,53

-1,10

-0,34

Fonte: IBGE/CENSO demográfico (1990; 2000; 2010). Elaborado pelo autor.

135

Figura 29 - Taxa de crescimento populacional por distrito na área de estudo 1990, 2000 e
2010

Fonte: IBGE/CENSO demográfico (1990; 2000; 2010). Elaborado pelo autor.

Figura 30 – Gráfico da taxa de crescimento populacional por distrito na área de estudo 1990
a 2010

Fonte: IBGE/CENSO demográfico (1990; 2000; 2010). Elaborado pelo autor.

No entanto, os distritos de Parelheiros e Grajaú, ainda registram taxas acima
da verificada no município.
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Outra premissa do estudo, refere-se ao novo padrão de urbanização previsto,
onde haveria um preenchimento de vazios, de adensamento e de consolidação de
áreas urbanas já existentes, sem expansões territoriais, deixando amplos vazios
marcados para valorização futura.
Estava havendo uma tendência para homogeneização, uma queda
na diferenciação da estrutura urbana como um todo, observando-se
que consolidação e adensamento são os elementos predominantes
desse padrão de urbanização, resultando também, em uma
tendência para homogeneização do espaço metropolitano como um
todo (EIA/RIMA, 2003). Grifo próprio.

Tabela 40 - Densidade Demográfica do Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos
Municipais 2000 e 2010

Densidade (pop/ha)
2000

2010

Variação
(%)

MSP

69,1

74,6

7%

Capela do Socorro

42,0

44,3

5%

Cidade Dutra

65,3

67,0

3%

Grajaú

36,2

39,2

8%

Socorro

30,3

29,3

-3%

Parelheiros

3,1

3,9

20%

Marsilac

0,4

0,4

-2%

Parelheiros

6,7

8,5

22%

Unidades Territoriais

Fonte: IBGE/CENSO demográfico (2000; 2010). Elaborado pelo autor.
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Figura 31 – Gráfico da Densidade Demográfica do Município de São Paulo, Subprefeituras
e Distritos Municipais 2000 e 2010

Fonte: IBGE/CENSO demográfico (2000; 2010). Elaborado pelo autor.

Através dos dados da tabela 39, verificou-se que houve um crescimento do
número de domicílios da região nos 10 anos da realização da pesquisa (CENSO
2000 – 2010), porém há uma notória redução de domicílios particulares
improvisados e consequente aumento do número de domicílios particulares
permanentes e coletivos.
Este cenário é similar ao verificado no Município de São Paulo, confirmando
esta tendência.

Tabela 41 - Número de domicílios por tipo de ocupação na área de estudo 2000 - 2010
Particular
Permanente

Particular
Improvisado

Unidades
Territoriais

Total de Domicílios

Coletivos

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

MSP
Capela do
Socorro
Cidade Dutra

3.039.104

3.608.581

2.985.977

3.573.509

12.468

2.849

40.659

32.223

150.214

173.741

148.737

173.180

1.087

49

390

512

51.689

57.975

51.091

57.703

440

0

158

272

Grajaú

86.878

103.257

86.223

103.043

553

49

102

165

Socorro

11.647

12.509

11.423

12.434

94

0

130

75

Parelheiros

28.399

39.742

28.074

39.428

184

73

141

241

Marsilac

2.140

2.422

2.114

2.349

19

0

7

73

Parelheiros

26.259

37.320

25.960

37.079

165

73

134

168

Fonte: IBGE/CENSO (2000; 2010).
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Tabela 42 - Total de domicílios por tipo de ocupação na área de estudo 2000 - 2010
DOMICÍLIOS
Domicilios MSP
Domicílios Área de Estudo
Permanente
Improvisado
Coletivos

2000

2010

VARIAÇÃO

3.039.104

3.608.581

178.613

213.483

176.811

212.608

1.271

122

531

753

15,8%
16,3%
16,8%
-90,4%
29,5%

Fonte: IBGE/CENSO (2000; 2010).
Figura 32 – Gráfico comparativo do número de domicílios na área de estudo em relação ao
Município de São Paulo 2000 - 2010

Fonte: IBGE/CENSO (2000; 2010).
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Figura 33 – Gráfico domicílios por tipo de ocupação na área de estudo 2000 - 2010

Fonte: IBGE/CENSO (2000; 2010).

Concomitante à redução do número de domicílios improvisados, verificou-se
uma redução do número de favelas na região de estudo, acompanhando a tendência
verificada no município.

Tabela 43 - Número de favelas na região de estudo em relação ao Município de São Paulo
2000 - 2014
2000

Unidades
Territoriais

2014

Número
de
Favelas

%

Número
de
Favelas

%

MSP

2.018

100

1.668

100

Capela do
Socorro

221

10,95

115

6,89

Cidade Dutra

77

3,82

33

1,98

Grajaú

130

6,44

74

4,44

Socorro

14

0,69

8

0,48

Parelheiros

55

2,73

38

2,28

Marsilac

1

0,05

2

0,12

Parelheiros

54

2,68

36

2,16

Fonte: SEHAB/ HABISP - Listagem de Favelas do Município de São Paulo (2000; 2014).

140

Figura 34 – Gráfico número de favelas por distrito da região de estudo 2000 - 2014

Fonte: SEHAB/ HABISP - Listagem de Favelas do Município de São Paulo (2000; 2014).

A única região que apresentou acréscimo no número de favelas foi o distrito
de Marsilac, porém o número é irrelevante na composição do índice da região
administrativa da Subprefeitura de Parelheiros, que apresentou queda no geral.

Figura 35 – Gráfico número de favelas por subprefeitura da região de estudo em relação ao
Município de São Paulo 2000 - 2014

Fonte: SEHAB/ HABISP - Listagem de Favelas do Município de São Paulo (2000; 2014).
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Tabela 44 - Evolução do número de favelas 2000 - 2014
Unidades
Territoriais

Número de Favelas
Variação
2000

2014

MSP

2.018

1.668

-21%

Área de Estudo

276

153

-80%

Capela do
Socorro

221

115

-92%

Parelheiros

55

38

-45%

Fonte: SEHAB/ HABISP - Listagem de Favelas do Município de São Paulo (2000; 2014).

Apesar da redução do número de favelas, observou-se um aumento do
número de domicílios em favelas no Município de São Paulo, indicando um
adensamento das favelas existentes.
Esta tendência foi observada na região da Subprefeitura de Parelheiros, mas
não na região da Subprefeitura Capela do Socorro, que além da redução do número
de favelas, também apresentou redução do número de domicílios em favelas.

Tabela 45 - Número de domicílios em favelas por distrito da região de estudo em relação ao
Município de São Paulo 2000 - 2014
Unidades
Territoriais

2000

2014

MSP
Capela do
Socorro
Cidade Dutra

286.952

398.200

32.108

23.686

8.228

5.628

Grajaú

22.761

17.289

Socorro

1.119

769

Parelheiros

3.824

4.100

Marsilac

78

73

Parelheiros

3.746

4.027

Fonte: SEHAB/ HABISP - Listagem de Favelas do Município de São Paulo (2000; 2014).
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Figura 36 – Gráfico do número de domicílios em favelas por distrito da região de estudo
2000 - 2014

Fonte: SEHAB/ HABISP - Listagem de Favelas do Município de São Paulo (2000; 2014).

Figura 37 – Gráfico do número de domicílios em favelas por subprefeitura da região de
estudo em relação ao Município de São Paulo 2000 - 2014

Fonte: SEHAB/ HABISP - Listagem de Favelas do Município de São Paulo (2000; 2014).

Porém, se considerarmos toda a região de estudo, observou-se que houve
redução do número de domicílios em favelas, caracterizando um possível processo
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de mudança no padrão de urbanização, através da consolidadação das áreas de
ocupação improvisada ou provisória.
Tabela 46 - Evolução do número de domicílios em favelas 2000 - 2014
Unidades
Territoriais

2000

2014

Variação

MSP

286.952

398.200

28%

Área de Estudo

35.932

27.786

-29%

Capela do
Socorro

32.108

23.686

-36%

Parelheiros

3.824

4.100

7%

Fonte: SEHAB/ HABISP - Listagem de Favelas do Município de São Paulo (2000; 2014).

Figura 38 – Gráfico do total de domicílios em favelas na região de estudo em relação ao
Município de São Paulo 2000 - 2014

Fonte: SEHAB/ HABISP - Listagem de Favelas do Município de São Paulo (2000; 2014).

6.3.1.1

Comentários aos aspectos relacionados à Evolução Demográfica

Com base na análise efetuada, observou-se que o EIA/RIMA utilizou dados
demográficos do PITU 2020 e apresentou o cálculo da projeção de crescimento
populacional da região para o ano de 2010, que foi aquém do resultado verificado
em 18,5%, segundo IBGE/CENSO (2010).
Comparando os dados do CENSO 2000 e 2010, verificou-se que o
crescimento populacional da região foi em torno de 8,1%, sendo 0,8% superior ao
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crescimento populacional registado no Município de São Paulo no mesmo período,
que foi de 7,3%.
Quanto às taxas de crescimento populacional, verificou-se que se manteve a
tendência de queda. Os distritos registraram taxas abaixo do registrado no
município, que foi de 0,76% a.a. na última década, com exceção do distrito de
Parelheiros, que registrou taxa de 2,46% a.a., mais de três vezes maior que a do
município.
No distrito de Parelheiros, o mesmo pode ser verificado por meio da
densidade demográfica, que registrou índice 13% acima do município.
Em confirmação a esta tendência, verificou-se que aumentou o número de
domicílios na região de estudo em 16,3%, sendo 0,5% a mais que o registrado no
município.
Tomando como base somente estes indicadores, os resultados demonstram
que houve crescimento populacional acima do estimado no EIA/RIMA e acima do
padrão de crescimento do município.
Com relação às tipologias habitacionais, verificou-se que o número de
domicílios particulares permanentes aumentou 16,8% de 2000 para 2010,
consequentemente o número de domicílios particulares improvisados diminuiu,
registrando uma relevante queda de 90,4%.
Complementando estes dados, verificou-se que o número de favelas da
região diminuiu no período de 2000 a 2010, em torno de 80%, enquanto o número
de domicílios em favelas sofreu um aumento em torno de 29%, ao contrário da
tendência do município.
Desta forma, os indicadores caracterizam um possível processo de mudança
no padrão de urbanização, através da consolidadação das áreas de ocupação
improvisada ou provisória.

6.3.2

Aspectos relacionados ao perfil sócio-econômico da população
No tocante à renda, o estudo previa uma alteração da faixa de renda familiar

da população da região.
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Torna-se importante frisar que o EIA/RIMA utilizou dados da Pesquisa Origem
e Destino do Metrô SP (1997 e 2007), cujos dados divergem do IBGE/CENSO,
quanto aos indicadores demográficos da região de estudo.
Estabelecendo-se uma comparação dos dados da Pesquisa O/D 1997 e
2007, atualizando-se os valores em reais de 1997 para 2007, verificou-se que houve
notável alteração das faixas de renda entre R$ 760,00 a R$ 1.520,00 e R$ 1.521,00
a R$ 3.040,00.

Tabela 47 - População por faixa de renda familiar na região de estudo
População por Renda Familiar (em Reais de Outubro de 2007)

ANO
1997
2007

até 760

760 a
1.520

1.520 a
3.040

3.040 a
5.700

5.700 e
mais

Total

67.260

162.622

237.342

82.006

29.889

579.118

116.360

289.809

264.743

113.553

23.206

807.670

Fonte: Metrô-SP, Pesquisa Origem e Destino (1997, 2007)

Figura 39 – Gráfico população por faixa de renda familiar na região de estudo

Fonte: Metrô-SP, Pesquisa Origem e Destino (1997, 2007)

A tabela 48 calcula a proporção porcentual por faixa de rendimento familiar,
em relação ao total da renda, proporcionando uma melhor comparação dos dados.
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Tabela 48 - População por renda familiar proporcional ao total
População por Renda Familiar (em Reais de Outubro de 2007)

ANO
1997
2007

até 760

760 a
1.520

1.520 a
3.040

3.040 a
5.700

5.700 e
mais

Total

12%

28%

41%

14%

5%

100%

14%

36%

33%

14%

3%

100%

Fonte: Metrô-SP, Pesquisa Origem e Destino (1997, 2007).

Figura 40 – Gráfico da comparação da população da região de estudo por renda familiar
proporcional ao total (1997 e 2007)

Fonte: Metrô-SP, Pesquisa Origem e Destino (1997; 2007).
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Outro parâmetro para analisar a renda da população da região de estudo, tem
como base os dados do CENSO referentes ao número de domicílios por classe de
renda.
Cabe ressaltar que a pesquisa inclui os domicílios sem declaração de
rendimento nominal mensal domiciliar e com rendimentos somente em benefícios,
além de utilizar como base de cálculo o valor do salário mínimo de R$ 510,00.
Tabela 49 - Número de domicílios por faixa de renda na região de estudo 2000 - 2010
Classes de rendimento nominal mensal domiciliar (salário mínimo)
ANO
até 2

Mais de 2 a 5 Mais de 5 a 10

Mais de 10 a 20

Mais de 20

2000

57.580

36.271

49.493

23.688

11.036

2010

69.775

85.032

32.946

8.493

1.875

Fonte: IBGE/CENSO (2000; 2010).
Figura 41 – Gráfico número de domicílios por faixa de renda na região de estudo 2000-2010

Fonte: IBGE/CENSO (2000; 2010).

Do mesmo modo, foi elaborado a tabela 48, que calcula a proporção
porcentual por faixa de rendimento familiar, em relação ao total da renda, a fim de
proporcionar uma melhor comparação dos dados.
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Tabela 50 - Número de domicílios por faixa de renda familiar proporcional ao total
Classes de rendimento nominal mensal domiciliar (salário mínimo)
ANO

até
2

Mais de 2 a
5

Mais de 5 a
10

Mais de 10 a
20

Mais de 20

Total

2000

32%

20%

28%

13%

6%

100%

2010

35%

43%

17%

4%

1%

100%

Fonte: IBGE/CENSO (2000; 2010).

Figura 42 – Gráfico do número de domicílios por faixa de renda familiar proporcional ao total
na região de estudo

Fonte: IBGE/CENSO (2000, 2010)
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Comparando os dados do CENSO com a Pesquisa O/D, verificou-se que a
tendência de mudança de faixa de renda da população da região no perído
estudado, se confirmou em ambas as pesquisas. Notadamente houve uma migração
das faixas de renda mais elevadas para as mais baixas, havendo uma
predominância da faixa de renda que vai até 5 salários mínimos (aproximadamente
R$ 2.500,00).

6.3.2.1

Comentários aos aspectos relacionados ao perfil socioeconômico da
população

Outro indicador utilizado foi a renda da população, subsidiada pelas
pesquisas IBGE/CENSO (2000, 2010) e O/D do Metrô-SP (1997, 2007), que através
dos dados obtidos, verificou-se uma migração das faixas de renda mais elevadas
para as mais baixas, havendo uma predominância da faixa de renda que vai até 5
salários mínimos (aproximadamente R$ 2.500,00).

6.3.3 Aspectos relacionados a acessibilidade (transporte)
Outro indicador que pode ser utilizado como parâmetro na análise, refere-se à
demanda de transporte público na região de estudo.
A tabela 51, demonstra a evolução da demanda por transporte público na
região, com base em dados de passageiros transportados por dia.

Tabela 51 - Número de passageiros transportados em ônibus/dia
BOLSÕES
PARELHEIROS
VARGINHA
GRAJAÚ
JD. ELIANA
CIDADE DUTRA
TOTAL

DEMANDA
VARIAÇÃO
2003
2014
31.433
81.575
61%
75.983 157.230
52%
51.445 128.948
60%
74.501 107.923
31%
92.727 117.894
21%
326.089 593.570
45%

Fonte: SPTrans, Diário Operacional (2003; 2014).
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Figura 43 – Gráfico do número de passageiros transportados em ônibus/dia por distrito

Fonte: SPTrans, Diário Operacional (2003; 2014).
Figura 44 – Gráfico do número de passageiros transportados em ônibus/dia na região de
estudo

Fonte: SPTrans, Diário Operacional (2003, 2014)
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6.3.3.1

Comentários aos aspectos relacionados a acessibilidade (transporte)

Por fim, através dos dados de demanda de passageiros do transporte coletivo
da região, divulgados pela SPTrans, verificou-se um aumento significativo da
quantidade de passageiros transportados em ônibus por dia, do ano de 2003 para
2014. Esta demanda aumentou em cerca de 45%, segundo diário operacional
SPTrans, confirmando um aumento do número de usuários de ônibus no período.

6.4 Análise de imagens de satélite
A observação de imagens de satélite proporciona uma melhor avaliação da
evolução da urbanização da região.
Esta análise buscou avaliar as regiões mais ao sul da bacia, que ainda
sofriam pressões de expansão urbana, haja vista que as porções ao norte, como os
bairros Cidade Dutra e Rio Bonito, por exemplo, já estavam consolidadas no tocante
à ocupação urbana.
Foram destacados para esta observação os bairros de Parelheiros, Jardim
São Norberto, Recanto Campo Belo, Balneário São José, Varginha e Grajaú.
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Figura 45 - Locais atendidos pelo Corredor Rio Bonito analisados por imagens de satélite

Fonte: Google Maps (2014)
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No bairro de Parelheiros está localizado o Terminal Parelheiros, que é o ponto
de início/término do Corredor Rio Bonito. Neste bairro, verificou-se pelas imagens
que em 2004 havia a presença de solo exposto na malha viária, bem como em
alguns lotes.
No ano de 2014, a imagem evidencia um preenchimento dos vazios,
sugerindo adensamento. Porém não há aumento relevante da área de ocupação
urbana, exceto no Jardim São Norberto (canto superior direito da Figura 46), onde
observou-se um pequeno aumento da área ocupada em relação a 2004.
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Figura 46 - Imagem de satélite do bairro de Parelheiros 2004 – 2014

Fonte: Google Maps (2004, 2014)
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Próximo ao Terminal de ônibus Parelheiros, em área influenciada pelo
Corredor Rio Bonito, verifica-se a imagem do bairro Jardim Norberto, onde a
situação de 2004 se repete em 2014 com relação ao aumento de área de ocupação,
mas evidencia-se em 2014 o preenchimento de áreas de solo exposto.

Figura 47 - Imagem de satélite do bairro Jardim Norberto 2004 –
2014

Fonte: Google Maps (2004, 2014)
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Figura 48 - Ampliação de área urbanizada ao norte do Jd. Norberto 2004 - 2014

Fonte: Google Maps (2004, 2014)
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Figura 49 - Ampliação de área urbanizada ao sul do Jd. Norberto 2004 - 2014

Fonte: Google Maps (2004, 2014)

Ao contrário dos locais demonstrados anteriormente, o bairro Recanto Campo
Belo (na porção norte - Jd. das Laranjeiras) demonstrou através das imagens que

158

houve,

além

da

expansão

terriotorial

da

mancha

urbana,

um

relevante

preenchimento de vazios (solo exposto), evidenciando um adensamento desta área.
Neste local, o Corredor Rio Bonito foi implantado ao longo da Av. Sadamu
Inoue, no trecho compreendido entre o Terminal Parelheiros e o Terminal Varginha.
Cabe ressaltar que este bairro foi “cortado” pelo Rodoanel Mário Covas,
conforme verificado na imagem de 2014.
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Figura 50 - Imagem satélite, bairro Recanto Campo Belo (Jd. das Laranjeiras) 2004 – 2014

Fonte: Google Maps (2004, 2014)
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Figura 51 – Ampliação, bairro Recanto Campo Belo (Jd. das Laranjeiras) 2004 – 2014

Fonte: Google Maps (2004, 2014)
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Figura 52 - Imagem satélite, bairro Recanto Campo Belo 2004 – 2014

Fonte: Google Maps (2004, 2014)
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As imagens abaixo mostram a região do Grajaú, que em 2004 já possuía uma
alta densidade populacional, mas pode-se observar pela quantidade de solo exposto
que ainda havia espaço para a inserção de moradias, fato que fica evidente nas
images de 2014.
Figura 53 - Imagem de satélite do bairro Grajaú - Terminal Varginha 2004 – 2014

Fonte: Google Maps (2004, 2014)
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Figura 54 - Imagem de satélite do bairro Grajaú 2004 – 2014

Fonte: Google Maps (2004, 2014)
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As demais imagens mostram as proximidades do Balneário São José, ainda
na região do Grajaú, onde foi construído o Terminal Varginha. Pode-se observar
claramente a evidência de adensamento desta área pelo preenchimento de vazios
(solo exposto), através da análise das imagens.

Figura 55 - Ampliação Bairro Grajaú – Vila São José 2004 - 2014

Fonte: Google Maps (2004, 2014)
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Verificou-se

através

da

revisão

bibliográfica,

que

a

relação

entre

acessibilidade e ocupação urbana existe, porém não é possível criar uma matriz de
análise imutável, haja vista as variáveis de parâmetros e situações urbanas onde
ocorrem.
Apesar da dificuldade de mensurar se a melhoria de infraestrutura de
transporte seria determinante para a expansão urbana da região em questão na
última década, este parâmetro merecia um estudo mais aprofundado, pelo simples
fato de prover uma infraestrutura de transporte público no sistema viário de uma
região carente desse tipo de equipamento.
Contudo, verificou-se que houve adensamento na região de estudo, porém
não é possível atribuir somente a melhoria da infraestrutura de transportes
proporcionada pelo o Corredor Rio Bonito, haja vista a complexidade de fatores que
contribuíram para isso. Além disso pode se destacar que os dados da SEHAB
relativos aos assentamentos precários registraram uma redução em termos de
números absolutos de favelas nos distritos pesquisados. Dessa forma há indícios de
diminuição da precariedade habitacional, apesar desta afirmação requerer novas
pesquisas.
Apesar da percepção de que o transporte coletivo sobre trilhos seja a melhor
solução para os problemas de mobilidade das cidades, a experiência tem
demonstrado que o sistema de corredores de ônibus tem se tornado cada vez mais
uma alternativa viável para solucionar estes problemas, por apresentar rapidez e
baixo custo de implantação, além de boa qualidade e eficiência de operação.
Além das vantagens verificadas, a implantação de corredores de ônibus tem
demonstrado benefícios a todos os usuários do sistema viário, haja vista a
organização do tráfego veicular, por meio da separação de tipos de veículos com
velocidades diferentes no espaço viário, promovendo melhoria da fluidez do tráfego.
Notadamente houve melhoria da segurança viária, devido aos investimentos
em sistemas semafóricos, travessias semaforizadas de pedestres, implantação de
nova sinalização, acessibilidade (rebaixamento de calçadas, plataformas para
embarque em nível com o ônibus), gradis para direcionamento e proteção de
pedestres, entre outros.
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O Sistema Interligado de transporte proporcionou deslocamentos mais
rápidos por meio da racionalização das linhas, melhorando a frequência e
diminuindo o tempo de viagem, além da possibilidade de conexão com outros
modais de transporte (trens, metrô).
Aliado ao uso do Bilhete único, o sistema proporcionou integração e
possibilidades de transferência de um veículo a outro, por meio de terminais e
estações de transferência, modernização de sistemas de controle e comunicação,
assim promovendo melhoria do conforto ao usuário.
Cabe ressaltar que, por não haver norma específica para definir a
metodologia ou os critérios de coleta de dados estatísticos para avaliação da
qualidade do transporte público, os dados publicados geralmente são divergentes,
não sendo parâmetro confiável para análise.
Não houve expansão da malha viária, apenas tratamento do viário existente
com a troca de pavimento, readequações de sinalização e geometria.
Apesar dos ônibus serem equipados com sistema GPS, a interface com o
usuário requer melhorias, de modo que seja possível prever tempos de
deslocamento, tempo de espera e conexões com outros ônibus, em tempo real,
proporcionando assim melhores condições de programação de viagens.
Como recomendação para outros trabalhos, fica a necessidade de
desenvolver uma norma de coleta e análise de dados para mensurar a qualidade
dos serviços de transporte.
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