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1. INTRODUÇÃO 

O presente este Estudo de Impacto Ambiental – EIA é acompanhado de seu 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, ambos os documentos 

relacionados ao processo de licenciamento ambiental do empreendimento que inclui: 

o prolongamento da avenida Doutor Chucri Zaidan, município de São Paulo, a partir 

da rua Evandro Carlos de Andrade até a avenida João Dias; e implantação de 

transposição do rio Pinheiros, Ponte Burle Marx. 

O prolongamento da avenida Dr. Chucri Zaidan inclui uma extensão total de 3.420 

metros, incluindo a abertura de via, adequações de trechos existentes e a 

implantação de um trecho de vias sobrepostas, que contará com aproximadamente 

um quilômetro. A adoção da sobreposição de vias em trecho específico se dá por 

limitações físicas da ocupação do entorno por edifícios verticais e de grande porte. 

A transposição do rio Pinheiros será realizada por uma ponte com duas pistas, que 

atenderão os dois sentidos, conectando os bairros e sistemas viários das margens 

opostas. O projeto da Ponte teve como diretriz respeitar os limites do Parque Burle 

Marx, sem que fossem atingidos ou comprometidos sua vegetação e acessos, 

incidindo apenas sobre áreas particulares. 

O empreendimento integra um conjunto de ações e intervenções da Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada – OUCAE, licenciado, com a aprovação de um Estudo de 

Impacto Ambiental para suas intervenções, através da Resolução CADES nº 81, de 

11 de dezembro de 2003 (Anexo I). 

Destaca-se que o presente documento atende à exigência de aprovação de Estudo de 

Impacto Ambiental específico para as obras supracitadas, em atendimento ao Parecer 

Técnico CADES n. 04/2003, anexo à Resolução supramencionada (CADES 81/2003), 

que concedeu Licença Ambiental Prévia à Operação Urbana Consorciada Água 

Espraiada. Atende ainda às definições do Termo de Referência específico para o 

projeto, constante do processo n. 2008-0-289.216-3, de 04 de dezembro de 2008 

(Anexo II), que contempla as exigências da licença prévia da OUCAE LAP n. 

17/SVMA.G/2003 (Anexo III). 

Como previsto pelo Termo de Referência do Estudo foi encaminhada carta de 

solicitação de anuência ao Conselho Gestor do Parque (Anexo IV).  
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A responsabilidade pelo empreendimento é da Empresa Municipal de Urbanização – 

EMURB, autarquia municipal da Cidade de São Paulo. 

Com base nas recomendações dos documentos de referência este Estudo estrutura-

se a partir da apresentação do objeto, sua caracterização e informações gerais. 

Apresentam-se análises das alternativas locacionais consideradas, assim como os 

projetos co-localizados, estudos das legislações incidentes sobre a elaboração do 

projeto e procedimentos de execução das obras, além de uma avaliação da 

compatibilidade do projeto com as atuais diretrizes estabelecidas para o 

planejamento urbano no município de São Paulo. 

Para a avaliação ambiental do empreendimento são delimitadas áreas de influências 

estabelecidas para cada aspecto a ser analisado, de forma a se permitir atingir o 

devido detalhamento cabível a cada um. 

A análise estrutura-se iniciando pela Área de Influência Indireta do empreendimento, 

passando para a Área de Influência Direta e concluindo com a Área Diretamente 

Afetada, que é aquela onde ocorrem as intervenções físicas da obra. 

Nos itens que seguem são identificados e analisados os impactos, com indicação de 

medidas mitigadoras, de recuperação e compensatórias, seguidas de proposições de 

Planos e Programas que viabilizem o empreendimento nos diversos aspectos 

ambientais. 

Por fim apresentam-se as conclusões do Estudo e os Anexos que registram os 

documentos citados, os levantamentos de campo, e detalhes pertinentes ao seu 

correto entendimento. Inclui as solicitações de anuência e manifestação dos órgãos 

de preservação patrimonial e outros órgãos públicos. 
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2. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

2.1. Identificação do Empreendedor  

Razão Social: Empresa Municipal de Urbanização - EMURB 

Endereço:  Rua: São Bento, 405   

Telefone/Fax: (11) 3241-2528 

CNPJ: 4336288/0001-82 

Inscrição Estadual: isenta 

Site: http://www6.prefeitura.sp.gov.br/empresas_autarquias/emurb 

Responsável: Edward Zeppo Boretto 

 

2.2. Identificação da Empresa Responsável pelo EIA/RIMA  

Razão Social: GEOTEC Consultoria Ambiental Ltda 

Endereço:  Rua: Estado de Israel, 30 

Telefone/Fax: (11) 5573-7386  

CNPJ: 03.063.067/0001-63 

Inscrição Estadual: Isento 

Site:http://www.geotecbr.com.br 

Responsável: Fernando Facciolla Kertzman  

E-mail: fernando@geotecbr.com.br 
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2.3. Objeto do Licenciamento  

O presente Estudo de Impacto Ambiental – EIA tem como objeto de licenciamento o 

prolongamento da avenida Doutor Chucri Zaidan a partir da rua Evandro Carlos de 

Andrade até a avenida João Dias, e a implantação de uma ponte sobre o rio 

Pinheiros, a partir da avenida Professor Alceu Maynard Araújo, que se conectará com 

o novo trecho da Chucri Zaidan. 

A ponte, chamada Ponte Burle Marx, atinge a margem oposta do rio Pinheiros nas 

proximidades do Parque Burle Marx, conectando-se à avenida Dona Helene Pereira de 

Moraes e às pistas Norte-Sul da Marginal Pinheiros. 

O prolongamento da avenida Doutor Chucri Zaidan contempla um trecho com vias 

sobrepostas entre as ruas Rua Alexandre Dumas e Praça Embaixador Ciro Freitas 

Vale.  Neste trecho a via inferior, em túnel, receberá o tráfego expresso, de 

passagem, enquanto a via em superfície receberá o tráfego local e o sistema de 

transporte público.  

As intervenções estudadas integram a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada 

e constam de diretrizes já apresentadas no Estudo de Impacto de Ambiental, 

desenvolvido em 2003, e aprovado para o conjunto de intervenções da Operação 

Urbana. 

A elaboração do atual estudo apresenta-se em atendimento a exigência estabelecida 

em parecer técnico do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, CADES nº 81, de 11 de dezembro de 2003.  

O mesmo Parecer exigia ainda estudos específicos para obras que se articulam com o 

conjunto da Operação Urbana, como o prolongamento da avenida Jornalista Roberto 

Marinho até a rodovia dos Imigrantes (SP-160) e respectivas melhorias viárias 

previstas para seu trecho existente, entre a Marginal Pinheiros e a rua Dr. Lino 

Moraes Leme. Estas obras constam como objetos de projetos e estudos específicos, 

cabendo aqui apenas suas menções como empreendimentos associados. 
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2.4. Localização Geográfica  

O empreendimento proposto, composto pelo prolongamento da Avenida Doutor 

Chucri Zaidan, entre a rua Evandro Carlos de Andrade e a Av. João Dias, e uma nova 

ponte sobre o rio Pinheiros, entre as pontes do Morumbi e João Dias, está localizado 

nos setores Chucri Zaidan e Marginal Pinheiros da Operação Urbana Consorciada 

Água Espraiada, abrangendo áreas dos distritos do Morumbi, Itaim Bibi, Santo Amaro 

e Vila Andrade, na zona Sul do Município de São Paulo.  

A localização do empreendimento e seu contexto em relação ao uso e ocupação do 

solo, segundo o Plano Regional Estratégico do Jabaquara, são apresentados nas 

figuras a seguir. 
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2.5. Justificativa e Objetivos 

A Operação Urbana configura-se como importante instrumento de requalificação de 

áreas urbanas, possibilitando a geração de recursos a partir de negociações de 

potenciais construtivos, conforme previsto pelo Estatuto da Cidade. Estabelece-se 

dessa maneira como mecanismo articulador de parceria ente o Poder Público e a 

iniciativa privada. 

Especificamente a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada – OUCAE engloba 

uma série de obras incidentes sobre diferentes aspectos, refletindo-se em melhorias 

no sistema viário, no sistema de drenagem urbana, na disponibilidade de áreas 

verdes, na oferta de habitações de interesse social e redução de habitações sub-

normais, além de qualificar a área para receber um maior adensamento, já 

pretendido para a área, através de adequações e estruturações necessárias. 

Destaca-se que as intervenções propostas pelo conjunto de medidas da Operação 

Urbana Consorciada Água Espraiada já foi objeto de estudo ambiental anterior, 

estando devidamente aprovado, aonde o atual Estudo vem atender exigências para o 

licenciamento específico das intervenções envolvendo o prolongamento da avenida 

Doutor Chucri Zaidan até a avenida João Dias, as adequações viárias e urbanísticas 

no seu entorno, e a implantação de uma transposição sobre o rio Pinheiros, a Ponte 

Burle Marx. 

As intervenções físicas, apesar de incidirem pontualmente no perímetro da Operação 

Urbana, deverão resultar em reflexos para todo o município de São Paulo, 

especialmente as Zonas Sul e Sudeste, e no que diz respeito às condições de 

circulação e tráfego, refletindo-se nos usos e na ocupação urbana. 

Conforme já mencionado em Estudo anterior, a Operação Urbana Consorciada Água 

Espraiada pretende: 

 “Permitir alternativa de conexão entre a Marginal Pinheiros à Rodovia dos 

Imigrantes com proibição de transporte de carga;  

 Complementar a solução de macro drenagem de relevante importância para a 

região;  

 Permitir alternativa de tráfego à Marginal Pinheiros, dando continuidade ao 

eixo Faria Lima – Berrini, pelo prolongamento da Av. Chucri Zaidan;  

 Aumentar a acessibilidade à área;  
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 Eliminar os transtornos de diversas naturezas que ocorrem ao longo do vale 

em virtude da insuficiência do leito do córrego, agravado pela ocupação das 

suas margens;  

 Possibilitar solução habitacional integrada, através das alternativas de 

reassentamento, envolvendo os moradores dos cortiços e favelas, que serão 

atingidas pelas obras, que residem atualmente ao longo do vale do córrego;  

 Criação e recuperação de áreas verdes públicas e privadas.”  

Ressalta-se que o conjunto de intenções acima mencionadas configura-se como 

objetivo do conjunto de ações da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, 

algumas das quais deverão figurar de estudos específicos, a exemplo deste que se 

desenvolve, que inclui entre seus objetivos específicos: 

 Estabelecer a conexão viária entre as avenidas Roque Petroni e João Dias, 

através do prolongamento da avenida Doutor Chucri Zaidan, permitindo 

alternativa de tráfego à Marginal Pinheiros, em continuidade ao eixo Faria Lima 

– Berrini;  

 Ampliar a acessibilidade a áreas com infra-estrutura implantada; 

 Oferecer nova alternativa de transposição viária do rio Pinheiros. 

Visando evitar desapropriações de edifícios verticais e de grande porte o projeto 

contempla um trecho com vias sobrepostas através de via inferior, que deverá 

atender ao fluxo expresso, de passagem, enquanto a via em superfície deverá 

receber e distribuir o tráfego local. 

Como conseqüência do conjunto de intervenções pretende-se também a ampliação 

de ofertas de emprego e renda em função do surgimento de novos empreendimentos 

em toda a região, além daquelas ligadas diretamente à execução das obras. 

Assim, o conjunto de ações propostas pela municipalidade justifica-se pela busca 

melhorias da qualidade de vida para a população de toda essa bacia, através do 

atendimento a demandas crescentes de alternativas de circulação que conectem as 

principais estruturas de circulação urbana, e pela potencialização na utilização de 

áreas consolidadas que oferecem infra-estrutura implantada. 
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2.6. Histórico do Empreendimento 

A Operação Urbana Água Espraiada, faz parte de um conjunto de medidas 

coordenadas pelo Município, que visam à promoção do desenvolvimento urbano 

através de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. Cada área, objeto 

de Operação Urbana, tem uma lei específica estabelecendo as metas a serem 

cumpridas, bem como os mecanismos de incentivos e benefícios. 

O perímetro de cada Operação Urbana é favorecido por leis que prevêem flexibilidade 

quanto aos limites estabelecidos pela Lei de Zoneamento, mediante o pagamento de 

uma contrapartida financeira. Este dinheiro é pago à Prefeitura, e só pode ser usado 

em melhorias urbanas na própria região (Prefeitura, 2009).  

A Operação Urbana Água Espraiada, estabelece alterações urbanísticas para a área 

de influência do córrego Água Espraiada e compreende seis setores, setor 

Americanópolis, setor Jabaquara, setor Brooklin, setor Chucri Zaidan, setor Marginal 

Pinheiros e setor Berrini.    

A implantação de uma via ao longo do córrego Água Espraiada é estudada desde a 

década de 70, quando o DER aprovou a implantação do Anel Viário Metropolitano. 

Tratava-se de uma via de caráter rodoviário, com faixa de domínio de 120m, 

aproximadamente.  

O plano de abertura da Av. Água Espraiada foi estabelecido em 1964, através da Lei 

6.591 de 5 de novembro, onde previa a implantação da avenida iniciando na Marginal 

Pinheiros e finalizando na Av. Conceição Jabaquara. Esse plano de abertura sofreu 

algumas modificações ao longo do tempo.  

A intervenção do córrego iniciou em 1964 com as desapropriações efetuadas pelo 

DER, para a abertura de uma via expressa de grandes dimensões. No entanto as 

obras foram paralisadas, o que levou a área a progressiva deterioração. As áreas 

desapropriadas passaram a ser ocupadas por favelas, além das invasões nas 

edificações que se encontravam vazias, devido à desapropriação, onde logo se 

transformaram em cortiços. 

No início da década de 80, foi aprovada a Lei Municipal nº. 10443/88, que 

considerava a abertura da Av. Água Espraiada com características arteriais.  A 

implantação era prevista em duas etapas: a primeira, entre a Marginal Pinheiros e a 

Av. Washington Luís e a segunda, da Washington Luís até a Rodovia dos Imigrantes, 
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compreendendo a construção de uma ponte sobre o rio Pinheiros, ligando os dois 

sentidos das marginais à nova via. 

As obras começaram pelo processo de canalização do córrego, sem considerar um 

programa de relocação das famílias faveladas e encortiçadas existentes no local. 

Essas obras foram paralisadas pouco tempo depois por falta de recursos. (Frúgoli, 

2000).  

Na década de 90 a Empresa Municipal de Urbanização - EMURB iniciou os estudos 

para a implantação de uma Operação Urbana na região, visando à implementação de 

um plano de desenvolvimento urbano cujos eixos estruturadores eram a resolução 

dos problemas de inundações, a melhoria das condições de habitação dos moradores 

em favelas e a acessibilidade, representada pela implantação do sistema viário. 

No ano de 1991 foi apresentado um projeto de Lei, que considerava os estágios 

atuais da obra da Avenida Água Espraiada, propondo, dentre outras medidas, a 

desapropriação dessa população favelada. Esse projeto foi recusado em virtude de 

abordar uma extensa área para desapropriação.  

Em 1995 foi apresentado um novo Projeto de Lei Municipal nº 01-1098/1995, 

reelaborado pela Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), com a participação da 

Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA) e pela Companhia de Engenharia de 

Tráfego (SMT/CET), através da Comissão Normativa de Legislação Urbana - CNLU 

(EMURB, 1996), propondo a abertura de vias ao longo do córrego Água Espraiada, 

desde a Marginal do rio Pinheiros até a Rodovia dos Imigrantes, constituindo de 

pistas expressas, e duas pistas laterais. Esse projeto de lei à semelhança do anterior 

também previa um tratamento ambiental e calçadas tipo Boulevard, onde isso 

permaneceu possível, reduzindo-se no entanto, o número de desapropriações a 

serem efetuadas, e consequentemente os custos para a sua implantação. 

Com isso, foi elaborado um Estudo de Impacto Ambiental, pela empresa JNS - 

Engenharia, Consultoria e Gerenciamento S/C Ltda, protocolado na Secretaria do 

Verde e Meio Ambiente no primeiro semestre de 1996.  

Em 1996 foi aprovada nova lei de melhoramento viário, lei 12.123 de 05/07/1996, 

que estabelecia a implantação de uma via de ligação entre a Avenida Marginal do Rio 

Pinheiros e a Rodovia dos Imigrantes, composta de pistas expressas e pistas locais, 

com transposições em desnível e a canalização do córrego Água Espraiada em canal 

aberto, no canteiro central entre as pistas expressas. Foi concedida a Licença 
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Ambiental Prévia (LAP) de n° 10/SVMA-G/96, em 09 de setembro de 1996, para as 

obras da Via Expressa e para o sistema de drenagem e canalização do córrego, 

quando foram apresentadas diversas exigências a serem cumpridas em um prazo de 

dois anos para a obtenção da Licença Ambiental de Instalação (LAI), para dar 

continuidade ao processo.  

No entanto, como partes das obras consideradas na LAP já estavam em andamento 

quando aprovado o Estudo, sendo posteriormente entregues ao uso público, a LAP 

perdeu o sentido para essa parte do projeto. As obras que foram parcialmente 

implantadas são:  

 pistas centrais, no trecho compreendido entre a Marginal Pinheiros e a Avenida 

Dr. Lino de Moraes Leme; 

 viaduto Austragésilo de Athaíde  (Avenida Vereador José Diniz); 

 viaduto Luis Eduardo de Magalhães (Avenida Washington Luis); 

 a canalização do córrego Água Espraiada, em canal aberto de concreto no 

canteiro central entre as avenidas Engº Luis Carlos Berrini e Washington Luis; 

 um reservatório de retardamento de cheias – piscinão – entre a Avenida 

Washington Luis e a Avenida Dr. Lino de Moraes Leme; 

 Estação de Bombeamento localizada próximo à Marginal do Rio Pinheiros. 

Procurando essa compatibilização, a EMURB solicitou em 1997, o desmembramento 

do licenciamento ambiental em etapas, compatibilizando-o com os trechos das obras 

previstas. A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente referendou o 

desdobramento solicitado para a continuidade do licenciamento ambiental, fazendo 

uma avaliação do cumprimento das exigências estabelecidas na Licença Ambiental 

Prévia, por parte da EMURB, para manutenção, controle sanitário do sistema 

implantado e o monitoramento da qualidade ambiental da área do reservatório e do 

sistema de bombeamento. 

A aprovação da Operação Urbana Água Espraiada aconteceu em 28 de dezembro de 

2001, através da Lei 13.260, que estabelecia diretrizes urbanísticas para área de 

influência, incentivos por meio de instrumento de política urbana e realocação das 

famílias favelas para as áreas situadas dentro do perímetro da Operação.  

Em 2003, foi protocolado junto a Secretaria do Verde Meio Ambiente um novo Estudo 

de Impacto Ambiental, no qual visava o licenciamento ambiental para a construção 
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do segundo trecho da Av. Água Espraiada, atualmente denomina Av. Roberto 

Marinho, até a Rodovia dos Imigrantes, prolongamento da Av. Chucri Zaidan até a 

Av. João Dias, dentre outros aspectos. 

Esse Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto ao Meio 

Ambiente (EIA/RIMA) foram elaborados pela empresa TECNOSAN Engenharia S/C 

Ltda., e aprovados pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável – CADES (Prefeitura, 2004).  

Em 11 de dezembro de 2003 é emitido o parecer técnico do CADES nº 81, que 

estabeleceu 15 exigências técnicas e recomendações para a implantação da 

Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. Dentre as exigências está a 

elaboração de Estudos de Impactos Ambientais específicos para as obras de 

prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e a conclusão da 

Avenida Água Espraiada, a partir da Avenida Lino de Moraes Leme até sua 

interligação com a Rodovia dos Imigrantes e complementos viários necessários. O 

referido parecer técnico do CADES subsidiou a emissão da Licença Ambiental Prévia – 

LAP nº 17/SVMA.G/2003, obtida em 16 de dezembro de 2003 (EMURB, 2009).  

Em meados do ano de 2003 os moradores do bairro Vila Cordeiro, região integrante 

da Área de Intervenção Urbana da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, 

encaminharam representação ao Ministério Público do Estado de São Paulo, que deu 

ensejo à instauração do Procedimento Administrativo nº 261/03 

Os moradores entendem que a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada traria 

grande deterioração à qualidade de vida do bairro, com significativo impacto em sua 

área residencial, ampliando-lhe o comércio, trazendo novos edifícios à região, 

aumentando o tráfego de automóveis, suprimindo áreas verdes e levando, 

conseqüentemente, à desvalorização dos imóveis residenciais lindeiros ao perímetro 

da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (EMURB, 2009)  

Em 30 de abril de 2004 foi realizada reunião com o representante do Ministério 

Público do Estado de São Paulo, em que os moradores da região e a EMURB firmaram 

um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) (anexo V). 

De acordo com o referido TAC, serão adotadas diversas diretrizes no projeto 

urbanístico da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, a maioria delas 

relacionada à situação de vias e tráfego locais, além de serem fixados gabaritos 

especiais de edificação para quadras pertencentes a áreas de zoneamento Z1 - 027 
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do bairro Vila Cordeiro, e proibição de diminuição das áreas verdes do bairro 

denominado Vila Cordeiro. Ao mesmo tempo, o Ministério Público concordou em 

desistir da ação civil pública em que buscava a anulação da Lei da Operação Urbana 

Água Espraiada, tendo em vista o acordo existente entre todas as partes envolvidas e 

a inexistência de quaisquer outras reclamações. (EMURB, 2009)  

Em 14 de junho de 2004 foi aprovado o Decreto nº 44.845 que regulamenta os 

aspectos urbanísticos da lei 13.260 de 28 de dezembro de 2001 (lei que aprovou a 

Operação Urbana Água Espraiada), e estabelece os procedimentos a serem aplicados 

aos empreendimentos que fizerem uso dos benefícios nela previstos.  

Em 12 de fevereiro de 2009 o Departamento de Controle da Qualidade Ambiental da 

Secretaria do Verde e Meio Ambiente – DECONT encaminhou, através do Oficio nº 

91/DECONT-G/2009, dois termos de referência para a elaboração do Estudo de 

Impacto Ambiental - EIA, conforme plano de trabalho apresentado pela EMURB no 

ano de 2008. Cada termo considera um conjunto de obras, o primeiro aborda o 

conjunto de obras que abrange o prolongamento da avenida Jornalista Roberto 

Marinho e o segundo termo abrange o conjunto de obras referente à avenida Dr. 

Chucri Zaidan.  

Com isso, o presente Estudo de Impacto Ambiental visa atender os procedimentos 

definidos no Oficio 91/DECONT-G/2009 para a elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental – EIA e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, referente o 

conjunto de obras referente o prolongamento da avenida Dr. Chucri Zaidan. 
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2.7. Modelo de Financiamento/Concessão 

As intervenções analisadas neste Estudo de Impacto Ambiental serão integralmente 

financiadas por recursos advindos da venda de Certificado de Potencial Adicional de 

Construção – CEPAC, conforme descreve a Lei Municipal 13.260 de 28 de dezembro 

de 2001, em seu parágrafo único: “Os investimentos necessários para implantação 

do Programa de Intervenções, inclusive para o pagamento das desapropriações das 

obras necessárias, serão oriundos de recursos auferidos pela Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada, nos termos desta lei, bem como de verbas 

orçamentárias e financiamentos". 

Assim, destaca-se que a consolidação de obras e ações previstas pela Operação 

Urbana estão diretamente ligadas ao interesse efetivo de agentes econômicos, 

desencadeando um processo de parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada, 

através da autorização, por parte do Poder Público, do aumento do potencial 

construtivo e alterações de usos permitidos em lotes inseridos no perímetro da 

Operação Urbana. Esse processo se dá através da venda do CEPAC, que tem seu 

valor mínimo definido em lei, que será pago pela iniciativa privada, e subsidiará as 

intervenções propostas. 

Os recursos obtidos com a venda do CEPAC devem obrigatoriamente ser aplicados 

em intervenções dentro do perímetro da Operação Urbana, revertendo-se em 

melhorias na qualidade ambiental e urbanística, e também na valorização da área, 

oferecendo também um nível de segurança aos investidores.  

A lei municipal 13.260/01 autoriza a emissão de 3.750.000 CEPAC´s, para venda de 

potencial adicional de construção, conforme os artigos 09 e 11 a seguir 

apresentados.  

" Art. 9º - Para os fins desta lei, entende-se por potencial adicional de 

construção a área construída passível de ser acrescida, mediante 

contrapartida, à área permitida pela legislação vigente na data de promulgação 

desta lei.  

Parágrafo único - O total da área adicional construída fica limitado a 500.000 

m² (quinhentos mil metros quadrados) para o SETOR JABAQUARA, e a 

3.250.000 m² (três milhões, duzentos e cinqüenta mil metros quadrados) para 

os demais setores.  
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§ 1º - O total da área adicional construída para o SETOR BROOKLIN não 

poderá exceder a 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) m².  

§ 2º - O total da área adicional construída para o SETOR BERRINI não poderá 

exceder a 250.000 (duzentos e cinqüenta mil) m². § 3º - O total da área 

adicional construída para o SETOR MARGINAL PINHEIROS não poderá exceder 

a 600.000 (seiscentos mil) m². § 4º - O total da área adicional construída para 

o SETOR CHUCRI ZAIDAN não poderá exceder a 2.000.000 (dois milhões) m². 

§ 5º - Atingidos os 3.250.000 m² (três milhões, duzentos e cinqüenta mil 

metros quadrados), se esgotará a oferta de Certificados de Potencial Adicional 

de Construção, independentemente dos limites definidos para cada setor nos 

parágrafos 1º a 4º.  

Art. 10 - Para os fins desta lei, entende-se por modificação de uso a 

possibilidade de se obter, mediante contrapartida, a permissão de usos não 

conformes com a legislação vigente que passam a ser admitidos a partir da 

data da promulgação desta lei."  

Art. 11 - Fica autorizado o Executivo a emitir 3.750.000 (três milhões, 

setecentos e cinqüenta mil) Certificados de Potencial Adicional de Construção, 

para a outorga onerosa de potencial adicional de construção e modificação de 

uso do solo e demais parâmetros urbanísticos, que serão convertidos de 

acordo com a tabela de equivalência a seguir descrita:"  

A tabela de conversão vigente atribui a cada CEPAC uma equivalência em m², 

conforme o quadro a seguir. 

Equivalência de CEPAC (para cada unidade)  

Setores  
Área adicional de 

construção 

Área de terreno referente à 

modificação de usos e 
parâmetros.  

JABAQUARA  3 m² 2 m² 

BROOKLIN  1 m² 1 m²  

BERRINI  1 m² 2 m²  

MARGINAL PINHEIROS  2 m² 2 m²  

CHUCRI ZAIDAN  1 m² 2 m² 

Fonte: Lei 13.260, de 28/12/2001. 

 
No Setor Americanópolis são mantidos os índices vigentes anteriores, conforme item 

VI do Artigo 5º: 

“VI - Para os lotes contidos no Setor AMERICANÓPOLIS, ficam mantidos os 

índices e parâmetros da legislação vigente na data de publicação desta Lei.” 
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A utilização de CEPAC como instrumento urbanístico foi instituído pelo Estatuto da 

Cidade, e permite a articulação de parcerias do executivo com a iniciativa privada. O 

CEPAC, além de poder ser usado para financiamento de obras, propicia ainda a 

antecipação da receita, permitindo a dotação de infra-estrutura e melhorias 

ambientais anteriormente ao adensamento possibilitado. 

O processo de elaboração de lei específica para operações urbanas é precedido de 

estudos, em conformidade com suas características locais e suas tendências de 

desenvolvimento.  

Este Estudo de Impacto Ambiental visa garantir o desenvolvimento de intervenções 

focadas na qualidade ambiental do empreendimento, equilibrando adensamento e 

dotação de infra-estrutura, através do estabelecimento de medidas mitigadoras como 

condicionante à emissão de CEPACs. 

A Lei 13.260/01 estabelece no artigo 22, em seu parágrafo 2º: "§ 2º - Os recursos 

serão utilizados de acordo com o Programa de Intervenções previsto no artigo 3º 

desta lei, cujas prioridades serão estabelecidas pelo Grupo de Gestão."  

O número de CEPACs a serem emitidas vincula-se diretamente ao montante 

demandado à implantação de cada etapa da obra, estabelecendo-se previamente as 

fases de estudos, projetos, desapropriações, obras e operação. 

A definição dos usos dos recursos deve ser definida conforme a prioridade das 

etapas, condicionando cada emissão de CEPACs ao uso determinado. 

Só podem ser emitidas CEPACs para novas etapas após a conclusão da etapa 

precedente, o que será definido conforme prioridades definidas pelo grupo de gestão. 

A Operação Urbana Consorciada Água Espraiada dispõe de considerável na infra-

estrutura existente, com investimentos do poder público já realizados na região. 

Atualmente a Avenida Água Espraiada, permite maior absorção de tráfego do que se 

observa. 

Os recursos gerados pela venda dos CEPAC´s permitirão a complementação da infra-

estrutura e a implantação de habitações de interesse social, com consequente 

valorização da região após a conclusão das intervenções. 

As emissões de CEPAC´s deverão seguir as exigências estabelecidas neste Estudo até 

o término do estoque definido na lei municipal 13.260/01. 
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Conforme já condicionado em estudo ambiental anterior, desenvolvida para esta 

Operação Urbana “novos acréscimos de estoque de metros quadrados adicionais que 

possam ser propostos à presente Operação Urbana Consorciada, somente poderão 

ser autorizados mediante as seguintes condições: 

• Aplicação de todos os recursos auferidos na Operação urbana; 

• Ter sido convertido 85% do estoque de CEPAC autorizado na Lei municipal 

13.260/01; 

• Aprovação de nova Lei específica. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

Este capítulo apresenta as principais características das obras propostas para a 

ampliação da avenida Doutor Chucri Zaidan e implantação  da ponte Burle Marx, 

incluindo a concepção geral, a caracterização física e de implantação das obras, 

métodos construtivos e atividades previstas, bem como as características 

operacionais e funcionais do empreendimento.   

3.1. Concepção Geral 

Conforme exposto nas justificativas anteriormente apresentadas, o empreendimento 

consiste em obras viárias que visam à melhoria das condições de tráfego e 

acessibilidade no setor Chucri Zaidan da OUCAE, beneficiando os distritos do Itaim 

Bibi, Morumbi, Santo Amaro e Vila Andrade, por meio do prolongamento da avenida 

Doutor Chucri Zaidan e da construção de uma nova ponte sobre o rio Pinheiros, na 

altura da Avenida Professor Alceu Maynard Araújo.  

A concepção funcional dos projetos foi baseada em demandas do atual sistema viário 

da cidade e de possíveis crescimentos vislumbrados. As intervenções propostas 

foram concebidas com base nas seguintes diretrizes: 

- Reduzir os conflitos de tráfego entre as avenidas Luis Carlos Berrini e João 

Dias; 

- Evitar desapropriações de edificações de grande porte, utilizando sempre que 

possível a faixa de domínio de vias já existentes; 

- Oferecer o maior número de conexões possíveis para a ponte Burle Marx, em 

ambos os sentidos; 

- Evitar possíveis interferências sobre o Parque Burle Marx e seu atual acesso.   

A execução das obras deverá seguir todos os critérios técnicos de engenharia para 

obras viárias deste porte, adotando as especificações técnicas utilizadas pela 

EMURB/SIURB e CET em recentes obras viárias similares. 

Com relação às questões ambientais, serão adotados os mais modernos 

procedimentos de controle e gestão ambiental durante as obras, utilizando-se como 

referência as especificações adotadas nas obras do Rodoanel Metropolitano (trecho 

sul). Neste contexto, destacam-se os Programa de Gestão e Controle Ambiental das 

Obras e o Programa de Supervisão Ambiental da Obra apresentados no item 11 deste 

EIA/RIMA, que deverão orientar a supervisão e gestão ambiental durante a etapa de 
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implantação do empreendimento, assegurando a adoção das melhores práticas 

ambientais e o atendimento da qualidade ambiental requerida.     

 

Figura 3.1.1: Macrolocalização das intervenções propostas 

 

3.2. Características físicas do empreendimento 

Este item apresenta a descrição das características físicas e caminhamento das 

intervenções que constituem o empreendimento. Estas informações são ilustradas 

pelos projetos funcionais das obras, apresentados nas figuras 3.2.1-1, 3.2.2-1 a 

3.2.2-3.  
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3.2.1. Prolongamento da avenida Doutor Chucri Zaidan 

Descritivo do traçado 

O prolongamento da avenida Doutor Chucri Zaidan terá início na altura da R. Evandro 

Carlos de Andrade, nas proximidades do Shopping Morumbi, se desenvolvendo na 

direção sudoeste por terrenos existentes no final das ruas Joerg Bruder, Dom Antonio 

Ciccione, Prof. M. E. do Amaral Dieckmann e Henri Dunant até a altura da Av. 

Engenheiro Mesquita Sampaio. Neste ponto toma a direção oeste até a altura da Rua 

José Guerra, seguindo então a diretriz desta rua, a qual deverá sofrer alargamento 

em ambos os lados da via atual, entre as ruas da Paz e Fernandes Moreira.   

A partir deste ponto, devido à existência de edifícios em ambos os lados das vias 

José Guerra e Professor Manoelito de Ornelas, será feita a transição para pistas 

sobrepostas, exigindo desapropriações pontuais em áreas livres e em edificações de 

pequeno porte  para adequação dos passeios, no segmento compreendido entre a 

Rua Alexandre Dumas e a Praça Embaixador Ciro Freitas Vale.   

Os trechos de confluência das pistas em superfície para as pistas sobrepostas estão 

previstos entre as ruas Antonio das Chagas e Fernandes Moreira, e entre a Praça 

Embaixador Ciro Freitas Vale e a Rua Luis Correia de Melo.   

A partir da referida rua o traçado volta a se desenvolver em superfície 

acompanhando a diretriz da Rua Luís Seráphico Jr, com plataforma a ser ampliada 

através de alargamento previsto unicamente no lado esquerdo da via atual, até a 

proximidade da Avenida Professor Alceu Maynard Araújo, onde a diretriz passa a se 

desenvolver na direção sul, acompanhando a Rua Laguna que também deverá sofrer 

alargamento apenas no lado esquerdo da via atual. O prolongamento da avenida 

Doutor Chucri Zaidan termina no entroncamento com a avenida João Dias, onde são 

previstas ampliações, exclusivamente no sentido oeste da via, entre as ruas Gomes 

Bueno e Joaquim dos Reis.  

Adequações das vias de entorno 

Além das intervenções físicas do prolongamento da avenida Doutor Chucri Zaidan, 

acima descritas, estão previstas adequações de uso e de tráfego nas vias do entorno 

do projeto, compreendendo as ruas Joerg Bruder, Dom Antonio Ciccone, Prof. Ma. 

Amaral Dieckmann, Henri Dunant, Antonio de Oliveira, João P. dos Santos, Jose 

Vicente Cavalheiro, da Paz, Bento de Matos, Nagib M. Ciufe, Antonio de Oliveira, 

Joaquim Andrade, Antonio das Chagas, Américo Brasiliense, Fernandes Moreira, 
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Alexandre Dumas, Verbo Divino, Booker Pittiman, Arquiteto Marcelo Roberto, Luis 

Correia de Melo, Cel. Adriano Machado, Ricardo Lunardelli, Paol Valery, Aramis 

Athayde, Prof. Alceu Maynard Araujo, Ferreira do Alentejo, Leonel Vaz de Barros, 

Dalva de Oliveira, Aurora Alegretti, Dr. Danton Marque, Pedro P. de Andrade, Leriuçu, 

Marcilea, Carreiro de Pedra, Agual, Bragança Paulista, Missionários, Anhembi, Fritz 

Martin, Dr. Rubens Gomes Bueno, José Guilger, José Abrantes, Ângelo de Lúcia, 

Gibraltar, Vig. T. Bittencourt; e avenidas Alfredo Eg. de Souza Aranha, João Carlos  

da  Silva  Borges, e Engenheiro Mesquita Sampaio. 

A figura a seguir apresenta o Projeto funcional do Prolongamento da avenida Dr. 

Chucri Zaidan, com a área prevista para intervenção, e as vias que deverão sofrer 

adequações de uso e tráfego. 



Fonte: Projeto Funcional do prolongamento da Av. Dr. Chucri
Zaidan - DERSA. DE-38.01.000-F00/501, 2009.
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prolongamento da Av. Chucri Zaidan.
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Resumo das intervenções 

De modo geral, as intervenções físicas do prolongamento da Av. Chucri Zaidan 

podem ser resumidas como segue: 

- Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Rua da Paz, com largura de 40 

(quarenta) metros e extensão aproximada de 890 (oitocentos e noventa) metros; 

- Alargamento da Rua José Guerra, entre as Ruas da Paz e Fernandes Moreira, com 

largura de 40 (quarenta) metros e extensão aproximada de 270 (duzentos e setenta) 

metros; 

- Alargamento da Rua Luís Seraphico Jr. desde a Praça Embaixador Ciro Freitas Vale, 

com largura de 40 (quarenta) metros e extensão aproximada de 460 (quatrocentos e 

sessenta) metros; 

- Abertura de via entre as ruas Leone Vaz de Barros e Castro Verde, com largura de 

40 (quarenta) metros e extensão aproximada de 120 (cento e vinte) metros; 

- Alargamento da Rua Laguna desde a Rua Castro Verde até a Av. João Dias, com 

largura de 40 (quarenta) metros e extensão aproximada de 770 (setecentos e 

setenta) metros; 

- Alargamento de trecho das ruas José Guerra e Professor Manoelito de Ornelas, 

compreendido entre a Rua Fernandes Moreira e a Praça Embaixador Ciro Freitas Vale, 

com largura de 21,2 (vinte e um) metros e extensão aproximada de 650 (seiscentos 

e sessenta) metros; 

 - Formação da praça na confluência da Rua Laguna com a Avenida João Dias.  

O traçado do prolongamento da Av. Chucri Zaidan apresenta uma extensão total de 

3.420 metros, conforme indicado no Edital de Pré-qualificação da obra.  

Os trechos desenvolvidos em superfície serão compostos por duas pistas, com quatro 

(4) faixas cada, sendo a faixa da esquerda exclusiva à circulação de ônibus.  

Exclusivamente no trecho com vias sobrepostas e respectivas rampas de acesso, 

situado às ruas José Guerra e Prof. Manoelito de Ornelas, entre as ruas Antonio das 

Chagas e Luis Correia de Melo, são previstas duas pistas subterrâneas, cada qual 

provida de duas faixas de tráfego restritas à circulação de veículos de pequeno porte, 

e duas pistas em superfície, com duas faixas de tráfego cada. Neste mesmo trecho, a 

circulação de veículos destinados ao transporte coletivo se dará pela pista esquerda 
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da via em superfície, compartilhada com outros veículos, em função da previsão de 

implantação de um ponto de ônibus no canteiro central da Rua José Guerra, situado 

entre as ruas Verbo Divino e Alexandre Dumas 

Seções transversais típicas:  

O prolongamento da Avenida Chucri Zaidan terá basicamente duas seções 

transversais típicas, em superfície e galeria, conforme detalhamento a seguir: 

1. Para o trecho a ser executado em superfície está prevista uma plataforma de 

40 metros constituída de duas pistas com largura 13,00 metros cada, 

separadas por canteiro central com largura de 5,00 metros e passeios laterais 

de 4,5 metros de largura. Cada pista será provida de 4 faixas de tráfego sendo 

2 laterais com largura de 3,5 metros previstas para o tráfego de ônibus e 

demais veículos comerciais e duas faixas centrais com 3,00 metros de largura. 

Em tangente as duas pistas terão declividade de 2% com caimento para o lado 

do passeio e nos trechos em curva, sempre que possível e dependendo da 

compatibilização com o sistema viário local, será efetuado o giro de 

plataforma. 

 

2. Para o trecho a ser executado em galeria estão previstas duas vias 

sobrepostas. A via inferior, subterrânea, contará com duas galerias, cada uma 

delas com largura interna total de 9,5 metros, sendo constituídas por duas 

faixas laterais, uma com 1,20 metro e outra com 0,50 metro, ocupadas por 

guarda rodas e saída de emergência, e duas faixas de tráfego com 3,80 

metros de largura cada. Para o trecho em superfície está prevista uma 

plataforma de largura total de 21,2 metros, constituídos por duas pistas com 

largura de 6,6 metros. Cada pista será provida de 2 faixas de tráfego, uma 

lateral com 3,2 metros, e uma central com 3,4 metros, destinadas ao tráfego 

compartilhado por veículos de passeios e ônibus. 

 

Traçado em Perfil 

O prolongamento da avenida Dr. Chucri Zaidan se desenvolve em área praticamente 

em nível, em torno das cotas 723 e 725 no trecho compreendido pela Praça Los 

Andes e Avenida Professor Alceu Araújo. A partir desse ponto o terreno sofre 

pequena elevação atingindo a cota 734 ao longo da Rua Laguna até a Av. João Dias. 
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Para o projeto da via foi prevista rampa longitudinal mínima de 0,35% para atender 

os requisitos de drenagem nas sarjetas. A rampa máxima é de 3,5% no trecho 

correspondente a atual Rua Laguna.  

 

Intersecções 

Todas as intersecções previstas ao longo do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan 

serão em nível, e semaforizados, sendo as principais:  

- Intersecção com a Avenida João Carlos da Silva Borges / Avenida Alfredo de Souza 

Aranha;  

- Intersecção com a Av. Professor Alceu Maynard Araújo;  

- Intersecção com a Avenida João Dias.  

 

Principais interferências 

As principais interferências identificadas na diretriz do projeto de Prolongamento da 

avenida Dr. Chucri Zaidan, e que poderão tornar-se objeto de projetos específicos de 

remoção, são as seguintes: 

 Redes telefônicas; 

 Redes de esgotos; 

 Redes de água; e 

 Tubulações de gás. 

A descrição detalhada e localização das interferências detectadas na diretriz do 

projeto de Prolongamento da Av. Dr. Chucri Zaidan, podem ser visualizadas no Anexo 

VI deste relatório.   
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Principais quantidades 

No atual estágio do projeto, as principais quantidades são as explicitadas a seguir. 

Quadro 3.2.1-1: Principais dados quantitativos da obra. 

Descrição Unidade Quantidade 

Escavação mecânica de material de 1° e 2° CAT - solo m³ 402.000 

Compactação de aterro m³ 264.000 

Transporte de material escavado m³xkm  8.000.000 

Base ou sub-base de brita graduada simples e/ou britada 

graduada tratada com cimento e/ou sub-base de pedra 
rachão m³  56.000 

Escavação de tubulão ar comprimido 1ª e 2ª CAT -solo m³  1.450 

Aço CA-50 kg 5.100.000 

Aço para protensão kgf 661.000 

Concreto estrutural  m³  74.500 

Forma para concreto armado m² 97.000 

Concreto asfáltico usinado a quente m³  4.400 

Concreto asfáltico modificado com polímero m³  4.600 

Pavimento rígido em concreto m³  2.100 

Parede diafragma  m³  2.500 

Tabuleiro de pontes/viadutos em concreto  m² 22.000 

Fonte: Anexo 1 do Edital de Pré-qualificação n° 002/2008, EMURB, 2008. 

 

Valor da Obra 

Em função das principais quantidades apuradas, o valor da obra está estimado em R$ 

138.000.000,00 (cento e trinta e oito milhões de reais). 
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3.2.2. Ponte Burle Marx 

Descritivo do traçado 

A Ponte Burle Marx sobre o rio Pinheiros interligará a Av. Dona Helena Pereira de 

Moraes (Morumbi) às ruas Professor Alceu Maynard de Araújo e Laguna (Jardim 

Santo Antonio), acessando o prolongamento da Avenida Chucri Zaidam, 

possibilitando, desta, acesso às avenidas João Dias e Giovanni Gronchi ao sul, e à 

avenida Luis Carlos Berrini e Santo Amaro, ao norte,  reduzindo o tráfego de veículos  

nas Pontes do Morumbi e João Dias.  

Do ponto de vista das novas articulações com o sistema viário existente, a ponte 

Burle Marx promoverá a conexão de importantes eixos de circulação de ambas as 

margens do rio Pinheiros.  

Na margem esquerda, onde se situa o bairro do Morumbi, possibilitará a ligação da 

Avenida Giovanni Gronchi, através da rua José Ramon Urtiza e da avenida Dona 

Helena Pereira Morais, com o prolongamento da Avenida Dr. Chucri Zaidan (em 

projeto), na margem oposta, através da rua Laguna.  

Na margem onde se situa o Jardim Santo Antônio, a ponte promoverá a ligação da 

avenida Dr. Chucri Zaidan com o bairro do Morumbi através da avenida Prof. Alceu 

Maynard Araújo. O atual acesso ao estacionamento do Parque Burle Marx será 

preservado. 

 

Resumo das intervenções 

A Ponte Burle Marx será composta, em seu vão central sobre o rio, de duas pistas, 

uma em cada sentido, com três faixas de tráfego em cada pista. As alças de acesso 

terão pistas únicas com duas faixas de tráfego. 

Estão previstas no projeto, uma calçada para pedestres e uma ciclovia, 

independentes, em atendimento à Lei municipal nº 10.907/90, regulamentada pelo 

Decreto nº 34.854/95. 

Na margem esquerda do rio será aproveitado parcialmente o atual acesso ao Parque 

Panamby, e totalmente preservado o acesso existente ao Parque Burle Marx. 

Na margem direita a ponte se bifurca: a pista que vem do Morumbi, com duas faixas, 

segue até a rua Laguna, onde fará a ligação com o prolongamento da avenida Chucri 
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Zaidan; a pista de acesso do Brooklin ao Morumbi, parte da avenida Prof. Alceu 

Maynard Araújo, também com duas faixas de tráfego. 

O projeto funcional, a planta com detalhes da vista longitudinal e seção transversal 

da ponte, e o projeto paisagístico que deverá ser implantado no interior e entorno 

das alças de acesso, podem ser visualizados nas figuras 3.2.2-1 a 3.2.2-3.   
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Fonte: Caracterização Funcional do Empreendimento, EMURB, 2009. 

Figura 3.2.2-1: Projeto Funcional da Ponte Burle Marx 
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Principais interferências 

As principais interferências identificadas, e que podem ser objeto de projetos 

específicos, de remoção, desvio ou interrupção, são as seguintes: 

 Linha da CPTM, junto à avenida das Nações Unidas; 

 Cabos de energia subterrâneos da CTEEP, situados junto à estrada de serviço da 
EMAE, próximo à linha da CPTM; 

 Interceptores de esgoto Ipi-6 e Ipi-7 da Sabesp; 

 Tubulações da COMGÁS; 

 Adutoras de água tratada da Sabesp; e 

 Linhas de transmissão da Eletropaulo, junto à avenida marginal do rio Pinheiros. 
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Principais quantidades 

No atual estágio do projeto, as principais quantidades são as explicitadas a seguir: 

Quadro 3.2.2-1: Principais dados quantitativos da obra. 

DESCRIÇÃO UNIDADE QTD

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M
3 4.000

FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA 

MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO
M

3 18.000

COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M
3 14.000

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM 

TRANSPORTE
M

2 50.000

ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO BOTA FORA M
3 10.000

REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M
3
XKM 480.000

PAVIMENTAÇÃO

ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 3.100

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO M
2 14.100

ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E 

PREPARO DO SUB-LEITO
M

2 22.200

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE 

TERRA - FCK=20,0MPA
M 4.700

CONSTR. DE SARJETA/SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA M
3 600

CAMADA DE ISOLAMENTO SOB O MACADAME HIDRÁULICO CONFORME IE-8 M
3 3.300

BASE DE MACADAME BETUMINOSO M
3 1.700

BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) M
3 1.100

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M
2 44.500

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M
2 22.200

REVESTIMENTO DE PRÉ-MISTURADO A QUENTE (SEM TRANSPORTE) M
3 1.100

PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA M
3 700

TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO M
2
XKM 282.000

TRANSPORTE DE GUIAS MXKM 62.000

REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 10% EM VOLUME M
3 8.900

PAVIM. DE CONC. SOBRE OBRA DE ARTE ESPECIAL - MECÂNICO M
3 2.100

OBRAS DE CONTENÇÃO GEOTÉCNICA

SOLO REFORÇ. TIPO ENCONTRO PORTANTE - ALTURA DE 0 M A 6 M M
2 150

ATERRO PARA SOLO REFORÇADO (COMPACTAÇÃO) M
3 500

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=40CM M 6.800

ESC.TUBULÃO CEU ABERTO 1/2 CAT. - SOLO M
3 500

ESC.TUBULÃO AR COMPRIMIDO 1/2 CAT - SOLO M
3 3.600

CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS S/ ESTACA M
3 161.100

FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM M
2 35.700

FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE M
2 57.800

BARRA DE ACO CA-50 KG 5.145.000

ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO KG 661.100

APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 F-5/8" (15,2MM) UN 600

CONCRETO FCK 10MPA M
3 30

CONCRETO FCK 25 MPA M
3 25.800

BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST. M
3 51.400

CONCRETO FCK 35 MPA M
3 22.000

BARREIRA DE SEGURANÇA TIPO NEW JERSEY DES-5396 M 5.500

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M M 11.000

CONCRETO FCK 25MPA PARA TUBULÃO AR COMP. M
3 65.000

CIMB EM LEQUE PARA INÍCIO BAL SUCESSIVO M
3
XMÊS 64.800

TRELIÇA PARA ESCORAMENTO DE ADUELAS UN 5

AVANÇO DE TRELIÇA BALANÇO SUCESSIVO PARA ADUELA UN 100

FORMA ESPECIAL PARA BALANÇO SUCESSIVO M
2 26.500

FORMA TREPANTE PARA PILARES M
2 15.400

APARELHO DE APOIO METÁLICO PARA 500TF UN 10

APARELHO DE APOIO METÁLICO PARA 1000TF MULTIDIRECIONAL UN 5

APARELHO DE APOIO METÁLICO PARA 1000TF UNIDIRECIONAL UN 5

JUNTA ESPECIAL ABERTURA ATÉ 150MM M 30

CANTEIRO

INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN 1  

Fonte: Solicitação de dispensa de Licença Prévia, Consórcio Maubertec – Planservi, 2009. 
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Valor da Obra 

Em função das principais quantidades apuradas, o valor da obra está estimado em R$ 

130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais). 

 

3.3. Características da implantação: atividades e serviços de 

construção. 

As intervenções propostas são obras viárias comuns, que não exigem tecnologias ou 

métodos especiais para sua execução.  

A maior parte das atividades de implantação será realizada no domínio das vias 

existentes, com interferências pontuais sobre o tráfego local, o que demandará um 

planejamento detalhado da atuação das frentes de obra para minimizar os efeitos 

sobre o tráfego durante as obras.  

As frentes de obra se desenvolverão de modo seqüencial, o que possibilitará a 

conclusão de todas as atividades que interferem no trânsito antes de iniciar estas 

atividades no trecho posterior. Ainda, recomenda-se que as obras sejam realizadas 

no sentido do contra-fluxo, pois uma vez concluído o trecho em obras, o usuário 

caminhará em direção aos trechos já concluídos. 

Ressalta-se que as atividades previstas durante as obras de implantação são 

descritas de forma integrada para ambos os projetos quando aplicável, e de modo 

individual sempre que as atividades previstas se diferenciam por projeto.   

As atividades previstas durante as obras de implantação do empreendimento são: 

 Mobilização de mão de obra 

Para a execução das obras da Ponte Burle Marx e prolongamento da Av. Chucri 

Zaidan, são estimados cerca de 400 trabalhadores no pico das obras e 250 na média, 

para cada obra.  

A contratação dos trabalhadores, para ambas as obras, será de responsabilidade das 

empreiteiras contratadas, contando com profissionais devidamente qualificados na 

execução dos serviços previstos.  

 Isolamento dos trechos de intervenção:  

Isolamento das áreas de intervenção com tapumes, para segregação do tráfego de 

veículos e pedestres. 
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 Desvios de tráfego: 

Os desvios de tráfego serão realizados com a supervisão da CET, atendendo as 

normas e padrões de sinalização e segurança vigentes, tanto de veículos quanto de 

pedestres. Placas de sinalização, com ampla divulgação, deverão orientar os desvios 

e rotas alternativas durante o período de obras.    

 Manejo da vegetação: 

Demarcação dos espécimes vegetais a serem suprimidas ou transplantadas, seleção 

dos locais, e execução dos transplantes, segundo projeto aprovado pelo DEPAVE, no 

qual se dará prioridade para o uso de canteiros centrais remanescentes, calçadas ao 

longo da Avenida Doutor Chucri Zaidan, e áreas verdes que serão compostas junto às 

alças de acesso à ponte Burle Marx.  

 Limpeza do terreno:  

Remoção do horizonte orgânico dos solos, pavimentos, guias, sarjetas e outros 

elementos físicos, com exceção das redes de utilidade e serviços públicos, que serão 

objeto de procedimento específico. Os resíduos gerados nesta atividade (resíduos 

vegetais, entulhos e demais materiais inertes) serão transportados e dispostos em 

locais adequados.  

Foi considerada a substituição do solo local até 1,70 metro de profundidade abaixo 

do greide projetado, sendo que aproximadamente 1,00 metro será recomposto por 

solo escolhido e o restante se refere à espessura do pavimento flexível. Considerou-

se que a substituição de solo será executada na metade da área definida por uma 

plataforma de aproximadamente 35 metros de largura, nos trechos em que a avenida 

se desenvolverá em superfície.  

 Remanejamento de interferências: 

A realocação ou remanejamento das redes de utilidade pública, aéreas e 

subterrâneas, de água, esgotos, águas pluviais, rede elétrica, telefonia, entre outras, 

serão executadas em articulação com as concessionárias dos serviços públicos ou 

outras instituições envolvidas. Em função da ocorrência ao longo de quase todo o 

traçado do Prolongamento da avenida Doutor Chucri Zaidan, destacam-se as 

seguintes interferências: redes telefônicas, redes de esgotos, redes de água e 

tubulações de gás.  
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Com relação à Ponte Burle Marx, em função do porte e cuidados requeridos para 

remanejamento, destacam-se: a linha da CPTM, junto à Avenida das Nações Unidas; 

cabos de energia subterrâneos da CTEEP, situados junto à estrada de serviço da 

EMAE e próximo à linha da CPTM; tubulações da COMGÁS; e linhas de transmissão 

da Eletropaulo, junto à avenida marginal do rio Pinheiros. 

 Terraplenagem: 

As atividades de terraplenagem restringem-se à execução das escavações para 

implantação das fundações da Ponte Burle Marx, pavimentação das novas faixas de 

tráfego, e principalmente escavações do trecho subterrâneo da Av. Chucri Zaidan, 

com aproximadamente 1 km de extensão.  

A estimativa do volume de escavação para o prolongamento da Av. Chucri Zaidan é 

de 403.450 m³, e para a Ponte Burle Marx 4.000 m³, totalizando um volume de 

escavação de 407.450 m³ para as duas obras.  

O material excedente da escavação será disposto em aterros licenciados, situados a 

uma distância de até 50 km da obra, conforme indica o quadro a seguir. O anexo VII 

apresenta as licenças ambientais de operação dos aterros.  

Quadro 3.3-1: Potenciais áreas de Bota-fora. 

Local de origem Destino Endereço Distância 

(km) 

Av. Chucri Zaidan e futura ponte 

Burle Marx. 

Lumina Eng. 

Ambiental Ltda. 

Av. Paulo Guilger Reimberg, 

n° 3920, Jd. Santa Tereza. 

23,5 

Av. Chucri Zaidan e futura ponte 

Burle Marx. 

Estre Ltda Estrada Municipal 

Araçariguama, s/ n°, 

Ambuita. 

37 

Av. Chucri Zaidan e futura ponte 

Burle Marx. 

CDR Pedreira – 

centro de disposição 

de resíduos Ltda. 

Estrada da Barrocada, n° 

7450, Tremembé – São 

Paulo, SP 

42 a 48, 

dependendo 

do traçado. 
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 Pavimentação: 

Para o trecho de prolongamento da avenida Dr. Chucri Zaidan foi previsto pavimento 

flexível para todas as pistas executadas ao nível do terreno natural e pavimento 

rígido para a pista subterrânea no segmento em galeria.  

Quadro 3.3-2: Estruturas do Pavimento 

Pavimento flexível Pavimento rígido 

Camada de rolamento: concreto 

betuminoso usinado a quente, graduação 

“C”. 

5 cm Sub-base de Concreto Rolado 10 cm 

Camada inferior: concreto betuminoso 

usinado a quente (BINDER), graduação 

“B” 

5 cm Concreto com resistência 

característica à tração na flexão 

FctM,k 

4,5 Mpa 

Base de Macadame Betuminoso 7,5 cm Fator de segurança de carga Fsc = 

1,2 

Sub-base de Macadame Hidráulico ou Brita 

Graduada 

15 cm Carga máxima (eixo duplo) 25 ton. 

Camada de reforço (provavelmente solo 

brita) 

40 cm Espessura resultante para a placa de 

concreto 

20 cm 

  Base de Concreto Cimento Portland 20 cm 

  Sub-base de concreto pobre rolado 10 cm 

  Camada de brita graduada 10 cm 

 

 Obras de drenagem: 

A região em que se desenvolverá o prolongamento da Avenida Chucri Zaidan terá a 

drenagem da via baseada em dois pontos. O primeiro ponto é representado pela 

galeria existente na diretriz da Avenida Dr. Chucri Zaidan, entre a Rua Enxovia e o 

Largo Los Andes, galeria essa interligada ao Dreno do Brooklin (Largo Los Andes). O 

segundo é representado pela galeria existente na Avenida Professor Alceu de Araújo, 

canalização de córrego com nascente na Granja Julieta.  
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Assim, em princípio, com base nesses pontos e na topografia local, o trecho da 

avenida entre o Largo Los Andes e o trecho subterrâneo (altura da Rua Fernandes 

Moreira) terá sua drenagem com escoamento para o Dreno do Brooklin. O trecho da 

avenida, em superfície, com inicio na Praça Embaixador Ciro de Freitas Vale terá o 

escoamento das águas pluviais na direção da Avenida Professor Alceu de Araújo com 

interligação na galeria existente. 

Para este mesmo ponto será direcionada a drenagem do trecho final da avenida até o 

entroncamento com a Avenida João Dias. A drenagem de águas pluviais da avenida 

será feita através do desague da plataforma para as sarjetas e sua coleta através de 

bocas de lobo convenientemente espaçadas. As águas coletadas pelas bocas de lobo 

serão drenadas através de galerias previstas no canteiro central e direcionadas para 

o sistema de drenagem existente na região, conforme acima descrito.  

No caso das galerias existentes na diretriz da Avenida Chucri Zaidan e da Avenida 

Professor Alceu de Araújo, deverá ser verificada a necessidade de reforço estrutural. 

Para o trecho subterrâneo foi prevista a coleta de águas superficiais através de 

canaletas e sua condução até o poço de bombeamento, além de drenos abaixo do 

pavimento, dotados de tubos perfurados. As águas coletadas pelos drenos profundos 

também serão conduzidos para o poço de bombeamento. 

 Execução de Obras de Arte Especiais: (pistas sobrepostas e Ponte Burle Marx).  

Para o prolongamento da Avenida Chucri Zaidan foi previsto trecho com pistas 

sobrepostas, numa extensão de aproximadamente 1 km, localizada entre a Rua 

Alexandre Dumas e Praça Embaixador Ciro Freitas Vale. A sobreposição das pistas 

será feita através de obra subterrânea, constituída por galeria, cuja construção foi 

prevista em paredes diafragma com laje superior para a implantação da pista de 

superfície. A galeria deverá ter gabarito livre de 6,5 m de altura e 13,00 metros de 

largura. Para a parede diafragma foi prevista espessura de 0,50 m e a laje superior 

será constituída de laje moldada “in loco”. Nos trechos em rampa, sem travamento 

superior, foi prevista parede diafragma com espessura variando de 80 cm a 50 cm. 

Para a Ponte Burle Marx será utilizado o método construtivo de Balanços Sucessivos, 

tendo em vista evitar-se cimbramentos sobre o canal do rio Pinheiros, deixando-o 

livre para o controle de cheias e para a circulação de embarcações utilizadas pela 

EMAE para manutenção do canal. 
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O gabarito da ponte foi estabelecido pela EMAE, como de resto foi feito para as 

demais pontes existentes, tendo sido fixado em 13m acima do nível d´água máximo 

do rio, também fornecido pela EMAE. 

 Paisagismo:  

Recomposição das áreas afetadas com a implantação de projeto paisagístico, 

sobretudo nas alças de acesso da ponte Burle Marx.  

No projeto da Ponte Burle Marx, está previsto um sistema de alças e vias de acesso 

às marginais que propiciam espaços de amplas dimensões. Para o tratamento 

paisagístico destas áreas, além do plantio de exemplares nativos da mata atlântica, é 

prevista uma série de intervenções, visando propiciar o uso por pedestres e ciclistas, 

através da circulação prevista pela implantação de ciclovia e via de pedestre. Trata-

se de aspecto relevante do projeto, tendo em vista não apenas o cruzamento do rio, 

mas principalmente a acessibilidade ao Parque Burle Marx por um número maior de 

usuários. 

Nos espaços resultantes da implantação do sistema viário foram concebidos 

caminhos pavimentados e vias de uso específicas para pedestres e ciclistas, que 

promovem ligações em todas as direções, até encontrarem um ponto de acesso em 

cada uma das alças projetadas. Em algumas situações, as vias passam sob as alças 

de veículos que conduzem à ponte, e possuem também locais para travessia de ruas, 

demarcadas por faixas de segurança para pedestres. 

O desenho das alças de acesso na margem esquerda, nas proximidades do Parque 

Burle Marx, não interfere com a via de terra existente que dá acesso ao 

estacionamento do parque. Pretende-se que os usuários, sejam eles pedestres ou 

ciclistas, utilizem esta entrada para o parque, que também contará com vias 

pavimentadas conduzindo ao ponto de início das alças de acesso à ponte. 

A ciclovia deverá ficar posicionada na face norte da ponte, que contará, ainda, com 

uma faixa de circulação para pedestres, sendo que, na face sul, será posicionada a 

via de circulação preferencial de pedestres.  

Também está prevista a implantação de espaços de estar que serão equipados com 

bancos, mesas e demais itens de mobiliário urbano, tal como lixeiras e postes com 

luminárias, configurando assim novas praças de uso público para a coletividade, 

especialmente junto à Avenida das Nações Unidas (lado oposto ao do Parque Burle 

Marx). 
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O tratamento paisagístico prevê a integração com ações em curso que visam à 

recuperação de cenários da Mata Atlântica com exemplares nativos, e a possibilidade 

de extensão de áreas vegetadas em continuidade ao Parque Burle Marx, para o uso 

da população. 

Portanto, o tratamento paisagístico previsto para os espaços livres deverá seguir 

duas diretrizes, sendo, uma de isolamento e proteção das áreas com potencial de uso 

e circulação, que, como já assinalado, possui dimensões significativas; e outra de 

caráter mais ornamental, propiciado por espécies que produzem floradas em 

diferentes épocas do ano. A título de exemplo, menciona-se uma área triangular com 

superfície de onze mil metros quadrados situada entre a avenida Professor Alceu 

Maynard Araújo, rua Laguna e rua Luis Seráphico Junior, na margem correspondente 

ao sub-distrito de Santo Amaro. 

O projeto botânico deverá estabelecer correspondências com o Projeto Pomar, sendo 

previsto o plantio de espécies pioneiras e de crescimento mais rápido, a exemplo de 

quaresmeira, aleluia, embaúba e manacá-da-serra, e espécimes de grande porte 

como o jequitibá-branco, sapucaia, jatobá e mulungu; além de variedades de 

cássias, como a manduirana e a cássia-excelsa, de inflorescências amareladas e com 

outros indivíduos que produzem flores da mesma cor, a exemplo do aldrago e do ipê-

amarelo. O projeto deverá contar ainda com vegetação de porte arbustivo, como 

azáleas, bela-emilia, corticeira, entre outras. 

 Sistema de sinalização: 

Está prevista a implantação de sistema de sinalização completo (horizontal e 

vertical), seguindo as normas e padrões de sinalização e segurança vigentes, para a 

orientação de motoristas e pedestres que farão uso dos projetos em questão.  

 Limpeza e restauração geral das condições de tráfego de veículos e pedestres. 

Os canteiros de obra deverão ser instalados nas proximidades dos projetos, em locais 

a serem licenciados pelas construtoras contratadas, devendo o mesmo procedimento 

ser adotado para a localização das usinas de concreto e asfalto.   

Com relação ao prazo de implantação das obras, está previsto um período de 30 

meses para as obras da Ponte Burle Marx e prolongamento da Av. Dr. Chucri Zaidan, 

conforme indicado no cronograma a seguir. 
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 CRONOGRAMA Chucri Zaidan 

 



 M   E   S   E   S

1.

2.

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS

REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS

PAREDES DIAFRAGMA

COBERTURA DO TÚNEL

PAVIMENTAÇÃO SOBRE O TÚNEL

ESCAVAÇÃO DO TÚNEL

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

PAVIMENTAÇÃO DO PISO DO TÚNEL

DRENAGEM

REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS

URBANIZAÇÃO

LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS

ILUMINAÇÃO DO TÚNEL

CANTEIRO DE OBRAS

PROJETOS EXECUTIVOS

CONSTRUÇÃO DO PROLONGAMENTO DA AV. 
CHUCRI ZAIDAN

DRENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

URBANIZAÇÃO

TRECHO SUBTERÂNEO

DEMOLIÇÕES

20 21 2422 2312 13 14 15 16 17 18 19

PROLONGAMENTO DA AV. CHUCRI ZAIDAN E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO BURLE MARX
CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM ESPECIFICAÇÃO
1 2 3 6 74 5 10 118 9



 M   E   S   E   S

20 21 2422 2312 13 14 15 16 17 18 19

PROLONGAMENTO DA AV. CHUCRI ZAIDAN E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO BURLE MARX
CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM ESPECIFICAÇÃO
1 2 3 6 74 5 10 118 9

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9 URBANIZAÇÃO

ILUMINAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

ACESSOS

SUPERESTRUTURA

MESOESTRUTURA

REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS

FUNDAÇÕES

COMPLEXO BURLE MARX

LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS
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3.4. Características Operacionais  

A avenida Doutor Chucri Zaidan, no trecho de ampliação entre a Rua Evandro Carlos 

de Andrade e a Avenida João Dias, teve o pavimento dimensionado para receber 

tráfego pesado. Os trechos desenvolvidos em superfície serão compostos por duas 

pistas, com 4 (quatro) faixas cada, sendo a faixa da esquerda exclusiva à circulação 

de ônibus.  

Exclusivamente no trecho com vias sobrepostas e respectivas rampas de acesso, 

compreendendo trechos das ruas José Guerra e Professor Manoelito de Ornelas, entre 

as ruas Antonio das Chagas e Luis Correia de Melo, são previstas duas pistas 

subterrâneas, cada qual provida de duas faixas de tráfego restritas à circulação de 

veículos de pequeno porte, e duas pistas em superfície, com duas faixas de tráfego 

cada. Neste mesmo trecho, a circulação de veículos destinados ao transporte coletivo 

se dará pela pista esquerda da via em superfície, compartilhada com outros veículos, 

em função da previsão de implantação de um ponto de ônibus no canteiro central da 

rua José Guerra, situado entre as ruas Verbo Divino e Alexandre Dumas 

Em atendimento à Lei municipal nº 10.907/90, a circulação de bicicletas se fará 

através de ciclovia a ser implantada em vias paralelas ao traçado do projeto, em 

função de restrições espaciais e de se buscar uma distinção de usos das vias para 

redução de conflitos. Assim, as ciclovias podem ser implantadas em vias onde o fluxo 

de automóveis é reduzido, em comparação ao fluxo previsto para o prolongamento 

da avenida Doutor Chucri Zaidan. 
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4. ESTUDO DE ALTERNATIVAS 

O projeto de prolongamento da avenida Doutor Chucri Zaidan até a avenida João 

Dias contemplou a análise de soluções que minimizassem a possibilidade de impactos 

ambientais em função do empreendimento em estudo. 

Para isso, foram focadas análises de alternativas especialmente sobre duas situações 

mais complexas. A primeira delas no trecho que compreende a rua José Guerra, 

especialmente entre as ruas Américo Brasiliense e Alfredo Egídio de Souza Aranha, 

onde se impõem restrições físicas em função de entorno ocupado por edifícios de 

grande porte, muitos dos quais verticalizados, limitando as dimensões transversais 

das vias, não comportando o número de pistas necessárias. A segunda situação 

compreende a transposição do rio Pinheiros e de suas marginais, nas proximidades 

do Parque Burle Marx, onde o foco da preocupação voltou-se a evitar conflitos de 

usos em área verde de significativa relevância no município de São Paulo. 

No primeiro caso, onde ocorrem edifícios verticais e de grande parte, eliminou-se a 

possibilidade de desapropriação destas construções para alargamento da via, que 

poderia ser a primeira alternativa. Para tanto, adotou-se a solução de vias 

sobrepostas, com a implantação de um túnel, restrito ao menor trecho possível, 

onde, inicialmente, seriam separados os tráfegos em função dos sentidos do fluxo, 

com a pista inferior fazendo a ligação centro-bairro, e a pista em superfície fazendo a 

ligação bairro-centro, conforme ilustrado a seguir. 
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Figura 4-1: Trecho do primeiro estudo: sobreposição de pistas com divisão de sentidos de 

fluxo. 

 

 

Figura 4-2: Seções transversais da proposta inicial, com fluxo Centro-bairro realizado pela 

via inferior. 
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Porém, a adoção desta alternativa implicaria em privar o fluxo centro-bairro do 

acesso às vias locais, implicando mais adiante na implantação de retornos e vias que 

possibilitassem tais conexões inviabilizadas pelo túnel. 

Assim, uma segunda alternativa, adotada no projeto em estudo, contempla a 

implantação de duas galerias inferiores, uma para cada sentido de tráfego, e também 

duas pistas superiores divididas por um canteiro central, possibilitando assim as 

conexões locais em ambos os sentidos. Tal alternativa viabilizou ainda, também nos 

dois sentidos, a separação dos tráfegos locais dos expressos, de passagem, que se 

utilizarão dos túneis implantados. 

A configuração desta alternativa pode ser visualizada na Figura 4-3, a seguir. 

 
Figura 4-3: Seção do trecho em túnel. 
 

Esta segunda alternativa implicou na utilização de áreas particulares que 

necessitarão de desapropriação, não avançando, porém, sobre as edificações 

verticais e de maior porte. Estas edificações tiveram apenas áreas livres e de 

equipamentos operacionais envolvidas na solução, que implicarão em 

desapropriações. 

O mesmo critério de se evitar o comprometimento de edificações de grande porte foi 

adotado na conexão do prolongamento da avenida Doutor Chucri Zaidan com a 

avenida João Dias. A ampliação do leito da avenida João Dias privilegiou a utilização 

de áreas junto à pista bairro-centro, onde encontram-se edificações menores. 
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Já os estudos de alternativas do traçado de transposição sobre o Rio Pinheiros, 

tiveram o intuito de possibilitar melhor acesso ao interior dos bairros adjacentes 

(Morumbi e Jardim Santo Antônio) e a redução de veículos nas pontes Morumbi e 

João Dias, focadas em não comprometer áreas do Parque Burle Marx, que fica nas 

proximidades do projeto. 

Foram avaliadas três alternativas de traçado, apresentadas nas figuras 4-4 a 4-6, 

considerando-se aspectos viários e ambientais.  

 

Alternativa 1 

 

Fonte: DERSA, Desenho DE-38.01.000-F10/101,2008.  

Figura 4-4: Estudo de alternativa de ponte para transposição do Rio Pinheiros (Alternativa 

1). 

A alternativa 1 corresponde a uma ponte de sentido único, possibilitando conexões 

entre a via local da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, e a avenida Dona Helena 

Pereira de Moraes com a via local da Marginal Pinheiros (sentido Castello Branco) e a 

rua Professor Alceu Maynard Araújo (sentido único: Chácara Santo Antônio – 
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Morumbi). Essa solução contemplaria a travessia do rio Pinheiros em um único 

sentido, Morumbi-Chácara Santo Antônio. 

Entre as alternativas avaliadas é a que apresentaria o menor número de conexões 

viárias, além de pequena possibilidade de supressão de vegetação. 

 

Alternativa 2 

 

Fonte: DERSA, Desenho DE-XX-XX-XXX-F10/018, 2008. 

Figura 4-5: Estudo de alternativa de ponte para transposição do Rio Pinheiros (Alternativa 

2). 

Esta alternativa considerou duas pontes em sentidos únicos e inversos, com 

possibilidades de conexões entre as pistas locais da Marginal Pinheiros e as ruas 

Alfredo Egídio de Souza Aranha e Prof. Alceu Maynard Araujo.  
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Em função da ausência de alças de acesso direto para a ponte na travessia sentido 

Chácara Santo Antônio – Morumbi, esta é a alternativa com maior impacto nas vias 

de tráfego local no bairro Chácara Santo Antônio. 

Com relação aos aspectos ambientais, a utilização das faixas de domínio das vias 

existentes da Marginal Pinheiros, para construção das alças de acesso, poderia 

comprometer especialmente a vegetação existente junto aos canteiros divisores das 

vias local e expressa.  

 

Alternativa 3 

 

Fonte: EMURB, Desenho DE163C001A, 2009. 

Figura 4-6: Estudo de alternativa de ponte para transposição do Rio Pinheiros (Alternativa 

3). 

Esta alternativa considerou uma única ponte com pistas de mão dupla e alças de 

acesso, possibilitando conexões entre as pistas locais da marginal Pinheiros, avenida 
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Dona Helena Pereira de Moraes e rua Professor Alceu Maynard Araújo, em ambos os 

sentidos.  

Entre as alternativas estudadas é a que apresenta o maior número de pontos de 

conexão e fluidez do tráfego, possibilitando a travessia do rio Pinheiros nos dois 

sentidos.  

Do ponto de vista ambiental, embora esta alternativa exija necessidade de supressão 

de vegetação em função das alças de acesso, elas ocorrerão em área não integrante 

do Parque Burle Marx, preocupação adotada no desenvolvimento do traçado, além de 

o projeto prever uma série de ações de melhoria da qualidade ambiental: 

 implantação de ciclovia e faixa para circulação de pedestres, ampliando as 

possibilidades de acesso, de pedestres e ciclistas, ao Parque Burle Marx, 

sobretudo dos bairros situados à leste do Rio Pinheiros; 

 implantação de espaços de estar, equipados com bancos, mesas e demais 

itens de mobiliário urbano, como lixeiras e postes com luminárias, 

configurando assim novas praças de uso público para a coletividade, 

especialmente junto à Avenida das Nações Unidas (margem direita, oposta à 

do Parque Burle Marx); 

 O tratamento paisagístico prevê a integração com ações em curso que visam 

à recuperação de cenários da Mata Atlântica com exemplares nativos, e a 

possibilidade de extensão de áreas vegetadas em continuidade ao Parque 

Burle Marx, para o uso da população. 

Por apresentar as melhores características viárias e ambientais esta foi a alternativa 

escolhida para a transposição do Rio Pinheiros.  
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5. PROJETOS CO-LOCALIZADOS 

Este item descreve os principais projetos co-localizados em estudo, execução ou 

previstos nas regiões sul e sudoeste do município de São Paulo. 

Em função da natureza do objeto de licenciamento, identificaram-se três tipos de 

projetos co-localizados que poderão atuar de forma sinérgica com o empreendimento 

ora proposto: 

 Projetos de abertura e melhoria de vias; 

 Projetos de sistemas de transporte público (corredores de ônibus e redes de 

transporte sobre trilhos); 

 Projetos de saneamento ambiental. 

Para identificar os principais projetos, foram pesquisadas fontes como: Plano Diretor 

Estratégico do MSP; Planos Regionais das subprefeituras da zona sul; informações do 

Metrô e da CPTM sobre o plano de expansão e modernização dos sistemas de 

transporte sobre trilhos na RMSP; informações sobre a conclusão do Rodoanel Mário 

Covas; e informações da SABESP sobre projetos e obras em andamento. 

Este levantamento de projetos co-localizados é complementado pela análise de 

compatibilidade do objeto do licenciamento do presente EIA com as propostas e 

diretrizes do planejamento urbano do MSP (ver item 7).  

 

5.1. Projetos de Abertura e Melhoria de Vias 

O projeto do prolongamento da Avenida Doutor Chucri Zaidan e da sua interligação 

com a nova ponte sobre o rio Pinheiros (Burle Marx) faz parte de um conjunto de 

diretrizes viárias para a região sul da capital, que visam a organizar a distribuição 

dos desejos de viagem intra-urbanos, metropolitanos ou de passagem pelo MSP, 

assim como eliminar obstruções, gargalos e deficiências do sistema viário e dar maior 

fluidez ao tráfego geral de automóveis, ônibus e caminhões.  
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5.1.1. Projetos viários de importância metropolitana 

Dentre os projetos viários de importância metropolitana em fase de estudos, 

licenciamento ou execução, destacam-se os seguintes: 

 Rodoanel Mário Covas; 

 Prolongamento da Av. Jacu Pêssego; 

 Ampliação da Av. dos Bandeirantes; 

 Ampliação da Marginal Tietê. 

O Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas, em fase de implantação desde setembro 

de 2006, está com término previsto para setembro de 2010. Com 61,4 km de 

extensão, o traçado do Rodoanel inicia-se no entroncamento do Trecho Oeste com a 

Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), interligando as rodovias Anchieta e Imigrantes, 

e termina na Av. Papa João XXIII, em Mauá, onde se inicia o Trecho Leste, em fase 

de estudos ambientais.  

Com a conclusão do Trecho Sul, e sua operação integrada com o Trecho Oeste, a 

partir do final de 2010, espera-se que ocorra uma redução de cerca de 43% no 

movimento de caminhões na Marginal do Rio Pinheiros e de 37% na Avenida dos 

Bandeirantes, rotas atualmente utilizadas pelo tráfego macro-metropolitano (RMC-

RMSP-RMBS). 

Para não induzir a ocupação nas zonas de mananciais, o Trecho Sul estende-se por 

38 quilômetros sem nenhum acesso às avenidas da região, passando por Itapecerica 

e Parelheiros, até chegar à Rodovia dos Imigrantes. As estradas de Itapecerica, M’Boi 

Mirim e Parelheiros ganharão pontes e viadutos, permitindo o tráfego local e 

garantindo a movimentação e a integração social das comunidades sem, contudo, dar 

acesso ao Rodoanel. Após o cruzamento com a Via Anchieta, o Rodoanel prossegue 

em direção a Mauá, margeando o braço do Rio Grande. 

Em médio prazo, com a  conclusão do Trecho Sul do Rodoanel, o início das obras do 

Trecho Leste e a diretriz de implantação conexa do Ferroanel, serão viabilizados 

Centros Logísticos Integrados para operacionalizar e otimizar a intermodalidade dos 

transportes de carga.  

Outra diretriz de importância metropolitana é a extensão da Avenida Jacu Pêssego, 

na Zona Leste, que se articulará ao Trecho Leste do Rodoanel, contribuindo para o 

aumento da acessibilidade e o desenvolvimento da região.  
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Em junho de 2008, o Governo do Estado de São Paulo inaugurou o trecho de ligação 

entre a Avenida Jacu Pêssego e a Rodovia Ayrton Senna, com aproximadamente 2km 

de extensão e duas alças de acesso. A extensão da outra ponta da Avenida Jacu 

Pêssego, na direção sul (Trecho Iguatemi-Mauá), iniciou-se em 2009 e sua entrega 

está prevista para março de 2010.  

O projeto prevê uma ligação de 9,9 km (6,7 em São Paulo e 3,2 em Mauá), partindo 

do final da Avenida Jacu Pêssego, na altura da Av. Ragueb Chofi, até o Viaduto 

Juscelino Kubitschek, no entroncamento com a Avenida Papa João XXIII, em Mauá, a 

qual será duplicada. Este trecho fará a ligação entre a Rodovia Ayrton Senna, a 

região da Av. Jacu Pêssego e a cidade de Mauá ao Trecho Sul do Rodoanel Mário 

Covas, viabilizando a interligação do sistema Anchieta-Imigrantes ao sistema Ayrton 

Senna-Dutra, até que o trecho leste do anel viário seja concluído, em 2014. 

O trecho da Avenida Jacu Pêssego entre as rodovias Ayrton Senna e Presidente 

Dutra, com 5,1km de extensão, completará o Complexo Jacu Pêssego, interligando 

estas duas rodovias. A execução deste trecho é de responsabilidade da Prefeitura de 

Guarulhos, mas não há previsão para o início das obras. 

Importantes melhorias e ampliações de capacidade estão previstas para a Avenida 

dos Bandeirantes, que terá duas faixas expressas exclusivas para caminhões em 

ambos os sentidos, e a Marginal Tietê, que terá novas faixas expressas entre a 

Ponte da CPTM e a Ponte do Tatuapé, aproveitando os canteiros centrais e trechos 

das margens do canal. 

Para os técnicos da Secretaria dos Transportes, a ampliação da Avenida dos 

Bandeirantes, incluindo novos dispositivos de acesso às avenidas Santo Amaro, 

Vereador José Diniz e Washington Luís e à Rodovia dos Imigrantes, aliviarão o 

tráfego na via, que hoje recebe 250 mil veículos por dia (sendo 700 caminhões por 

hora) e sofre com crônicos congestionamentos. A estimativa é elevar a velocidade 

média de 20 km/h para 35 Km/h, reduzir os congestionamentos de 15km para 7Km e 

os acidentes de 1.500 para 300 ao ano. A remodelação da Marginal Tietê, por sua 

vez, deverá proporcionar uma redução de 12% nos congestionamentos, 40% no 

tempo de viagem e 50% no número de acidentes ao longo da via. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Ayrton_Senna
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Anchieta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_dos_Imigrantes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Ayrton_Senna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Ayrton_Senna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Ayrton_Senna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Presidente_Dutra
http://pt.wikipedia.org/wiki/2014
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guarulhos
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5.1.2. Projetos viários de importância intra-urbana 

O prolongamento da Avenida Dr. Chucri Zaidan até a Avenida João Dias, numa 

primeira etapa, e até a Av. Interlagos, numa segunda etapa, representa a 

continuação da diretriz existente do binário com a Marginal Pinheiros, formada pelos 

corredores Faria Lima - Berrini – Chucri Zaidan. A construção de uma nova ponte 

sobre o rio Pinheiros, entre as pontes do Morumbi e João Dias, conectando a Av. 

Chucri Zaidan às ruas D. Helena Pereira de Morais e Itapaiúna, nas imediações do 

Parque Burle Marx, também constitui diretriz parte do conjunto de intervenções 

objeto de licenciamento deste EIA. 

Tais obras fazem parte de um conjunto de intervenções viárias estruturais previstas 

para a região sul da capital, dentre as quais se destacam: 

 Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos 

Imigrantes e a implantação de viadutos para acesso às avenidas Engenheiro 

Luis Carlos Berrini, Santo Amaro, Ver. José Diniz, Pedro Bueno e George 

Corbusie 

 Construção de alça de acesso da Avenida dos Bandeirantes à Avenida 

Marginal Pinheiros, sentido Santo Amaro, de modo a possibilitar a redução 

do tráfego de passagem na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini; 

 Alargamento das ruas Funchal, Gomes de Carvalho e Olimpíadas, na Vila 

Olímpia, entre as Avenidas Luiz Carlos Berrini e Faria Lima; 

 Melhorias nas ruas Dona Helena Pereira de Morais e Itapaiúna, nos 

arredores do Parque Burle Marx, de modo a conectar a nova ponte ao sistema 

viário estrutural da Vila Andrade; 

 Abertura de nova ligação entre a ponte estaiada (Av. Roberto Marinho) 

e a Av. Giovanni Gronchi, de modo a reduzir o tráfego de veículos nas 

pontes Cidade Jardim e do Morumbi; 

 Alargamento da Avenida Washington Luís e prolongamento da Avenida 

George Corbusier até a Avenida Água Espraiada, no trecho da OUCAE. 

 Construção de alças da Ponte João Dias para acesso à Marginal Pinheiros, 

para evitar o uso das vias locais como alternativa de acesso à ponte; 
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 Construção de nova ponte sobre o canal do Jurubatuba, na altura da 

Estação Jurubatuba da CPTM, ligando o eixo Chucri Zaidan ao eixo N. Sra. do 

Sabará / centro de Santo Amaro, através da Av. Eng. Alberto de Zagotis. 

 

Além dos projetos viários, vem sendo implementado pela PMSP, em parceria com a 

CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), um Programa de Modernização 

Semafórica (SEMIN - Semáforos Inteligentes), para melhorar as condições do 

trânsito na cidade. Este programa divide a cidade em 5 regiões e cada uma com uma 

central de controle (CTA – Controle de Tráfego de Área), para operar o sistema, que 

é totalmente informatizado e conta com controladores eletrônicos em cada 

cruzamento. Detectores instalados sob o piso das ruas informam o volume de 

tráfego, para que o controle computadorizado reprograme os tempos de verde do 

cruzamento. Além do sistema de controle, câmeras de circuito fechado de TV, 

instaladas em pontos estratégicos, enviam imagens aos CTAs para que qualquer 

problema que ocorra nestas ruas tenha uma solução mais rápida e eficiente. 
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5.2. Projetos de Sistemas de Transporte Público 

Os projetos de expansão dos sistemas de transporte público nas regiões sul e 

sudoeste do MSP são de dois tipos:  

 Projetos de expansão das redes de transporte sobre trilhos do Metrô e da 

CPTM, previstos no PITU 2020; 

 Projetos de corredores de ônibus, estações de transferência e terminais 

SPTrans e EMTU. 

 

5.2.1. Transporte de massa sobre trilhos 

O PITU 2020 – Plano Integrado de Transporte Unificado para os próximos 20 anos, 

e sua revisão, o PITU 2025, delinearam novas estratégias para o transporte público 

da RMSP, donde se destaca a fusão das linhas de trem metropolitanos da CPTM e do 

Metrô, com o padrão operacional deste último. A integração das linhas de trens e 

metrôs com a rede de corredores de ônibus também é alvo de melhorias previstas no 

PITU 2025. 

A modernização das linhas operadas pela Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos – CPTM - encontra-se em execução, com investimentos por toda a 

rede, incluindo obras na área central da capital, que conectaram o sistema com a 

rede de metrô. Também estão sendo remodeladas diversas estações e substituída a 

frota de trens, com o objetivo de reduzir o intervalo entre os trens, aumentar a 

confiabilidade e regularidade e melhorar a qualidade do serviço. 

Dentre os projetos da CPTM, apenas o projeto da Linha 9 – Esmeralda (Osasco-

Grajaú), ao longo do rio Pinheiros, tem relação direta com a região do 

empreendimento em tela. Esse projeto, já executado e em operação há quase 7 

anos, resultou na modernização operacional da linha e no aumento da capacidade de 

transporte. A Linha 9 da CPTM tem 31,8km de extensão e 18 estações, cinco das 

quais são particularmente importantes no âmbito da Operação Urbana Água 

Espraiada: Vila Olímpia, Berrini, Morumbi, Granja Julieta e Santo Amaro. 

A Linha 9 – Esmeralda, da CPTM, integra-se à Linha 5 – Lilás (Capão Redondo – 

Largo Treze), do Metrô, através da Estação Santo Amaro / Largo Treze. Esta linha 

ainda não está integrada ao restante da malha metroviária, mas sua interligação está 
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prevista para 2012. A Linha 9 será integrada também à Linha 4 – Amarela (Vila 

Sônia – Luz), em implantação, através da Estação Pinheiros. 

A Linha 5 do Metrô possui atualmente 8,4km de extensão e seis estações, ligando o 

bairro do Capão Redondo ao centro de Santo Amaro. A segunda etapa, prevista para 

2012, partirá da atual Estação Largo Treze em direção às Estações Santa Cruz (Linha 

1 – Azul) e Chácara Klabin (Linha 2 – Verde), com extensão de 11,7km, seguindo 

paralelamente aos corredores das avenidas Santo Amaro e Ver. José Diniz / 

Ibirapuera. Estão previstas mais 11 estações neste trecho: Adolfo Pinheiro, Alto da 

Boa Vista, Borba Gato, Brooklin-Campo Belo, Água Espraiada, Ibirapuera, Moema, 

Servidor, Vila Clementino, Santa Cruz e Chácara Klabin. A demanda estimada é de 

aproximadamente, 650 mil passageiros/dia útil. A extensão da Linha 5 possibilitará 

conexão integral com as demais linhas do Metrô e com o corredor metropolitano de 

ônibus São Mateus-Jabaquara, da EMTU. 

Outro projeto importante previsto para a região sul é o VLT- Veículo Leve Sobre 

Trilhos – que visa interligar o Aeroporto de Congonhas às redes de transporte de 

alta capacidade. O VLT é uma espécie de trem com equipamento e infra-estrutura 

mais leves do que as normalmente utilizadas nos trens da CPTM e do Metrô. Com 

menor capacidade, é indicado para demandas de até 30 mil passageiros/hora, o que 

o torna uma alternativa à demanda do Aeroporto de Congonhas, que é de 15 mil 

passageiros/hora. O VLT tem como características positivas em comparação com os 

demais transportes sobre trilhos, o menor custo de implantação e manutenção, além 

de sua mobilidade, possibilitando curvas mais acentuadas no trajeto. 

A construção desta linha é uma das saídas para aliviar o trânsito carregado ao 

aeroporto, pois o transporte até este é feito somente por automóveis particulares, 

táxis e ônibus urbanos e fretados. O projeto do VLT é do Governo do Estado de São 

Paulo, através da Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM, em parceria com 

o Governo Federal e a Prefeitura Municipal. Divide-se em 2 etapas, a primeira, 

conectando o aeroporto à estação São Judas (Linha 1 – Azul) do Metrô, e a segunda, 

ligando o aeroporto à estação Morumbi da CPTM (Linha 9 – Esmeralda). A primeira 

etapa do projeto está prevista para entrar em operação-teste em 2010, e seria 

executada por via elevada. A segunda etapa, entre o Aeroporto de Congonhas e a 

estação Morumbi da CPTM, deverá envolver integração com a Linha 5 – Lilás - do 

Metrô, na Estação Campo Belo, nesse caso por via subterrânea. O trajeto ainda não 

está definido, mas é possível que siga pela Avenida Jornalista Roberto Marinho. O 
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custo total do projeto, incluindo a compra dos trens, está estimado em R$ 1,2 

bilhões. 

O impacto destas intervenções na acessibilidade da população usuária de transporte 

público às regiões sudoeste e sul da capital será mais significativo quando 

consideradas as conexões das redes de transporte de massa com os terminais de 

ônibus municipais e intermunicipais que atendem as áreas mais periféricas, 

possibilitando assim uma rede de maior alcance e uma maior qualidade do serviço. 

 

5.2.2. Corredores de ònibus 

O planejamento e a administração dos corredores metropolitanos de ônibus são de 

responsabilidade da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - EMTU –, da 

Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo. Nos principais 

eixos viários de ligação intermunicipal da RMSP, circulam linhas de ônibus da EMTU, 

havendo também terminais de integração com as linhas municipais administradas 

pela PMSP por meio da SPTrans.  

Os principais corredores de ônibus municipais e intermunicipais existentes na região 

sul são: 

 Corredor Santo Amaro – João Dias - Estrada de Itapecerica; 

 Corredor Ibirapuera - Ver. José Diniz; 

 Corredor ABD (Av. Eng. Armando de Arruda Pereira – Av. Conceição); 

 Corredor Guarapiranga – M’Boi Mirim; 

 Corredor Robert Kennedy; 

 Corredor Rio Bonito – Teotônio Vilela. 

 

Os projetos de novos corredores na região sul da capital são: 

 Corredor Diadema – Brooklin, ao longo das avenidas Roque Petroni Jr., 

Prof. Vicente Rao, Ver. João de Luca e Cupecê, previsto para 2012; 

 Corredor 23 de Maio, ao longo das avenidas Washington Luís e Interlagos, e 

ligação com o corredor existente à Av. Senador Teotônio Vilela (Socorro), 

previsto para 2016; 
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 Corredor Pedreira – Jabaquara, a ser implantado ao longo de diversas vias 

através dos distritos de Jabaquara e Cidade Ademar, até 2016; 

 Corredor Berrini - Chucri Zaidan - Miguel Yunes, paralelo ao rio Pinheiros, 

previsto para 2012 (trecho Berrini) e para 2016 (demais trechos); 

 Corredor Água Espraiada, na Av. Jorn. Roberto Marinho, e Terminal Água 

Espraiada, junto à ponte estaiada, previstos para 2016 e 2012, 

respectivamente; 

 Corredor Sabará-Pedreira, na Av. N. Sra. do Sabará (Campo Grande / 

Pedreira), e Terminal Pedreira, previstos para 2016; 

 Corredor Yervant Kissajikian, que articulará os corredores Sabará-Pedreira, 

Pedreira-Jabaquara e Diadema-Brooklin (2016); 

 novas estações de transferência e melhorias em estações existentes, para 

2012 e 2016. 
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5.3. Projetos de Saneamento Ambiental 

Com relação ao saneamento ambiental, identificaram-se os seguintes projetos em 

andamento nas regiões sul e sudoeste do MSP: 

 Despoluição do rio Pinheiros (obras do Projeto Tietê e sistema de flotação); 

 Programa Mananciais. 

Após a implantação da segunda etapa do Projeto Tietê, entre 2002 e 2008, o índice 

de coleta de esgotos na capital passou de 80% para 84%, e o de tratamento, de 

62% para 70%, permitindo que 350 milhões de litros de esgotos deixassem de ser 

lançados nos rios Tietê e Pinheiros.  

Vale lembrar que, em janeiro de 2000, a SABESP inaugurou o Emissário Pinheiros-

Leopoldina, que recebe os esgotos de quase toda a bacia do rio Pinheiros e os conduz 

à ETE Barueri, sendo responsável pelo transporte de 3 mil litros de esgotos por 

segundo e beneficiando 3,6 milhões de pessoas. No final de 2007, com a conclusão 

do coletor – tronco Sapateiro, mais de 34 milhões de litros de esgotos deixaram de 

ser lançados no rio Pinheiros, diariamente. Os benefícios estenderam-se para 94 mil 

moradores dos bairros de Ibirapuera, Itaim Bibi e Chácara Itaim.  

A expansão da rede de coleta somente é válida se as residências forem conectadas 

às tubulações construídas. Por isso, um outro programa é de importância 

complementar - o Córrego Limpo, criado em 2007, e que visa despoluir, em dez 

anos, os 300 córregos da capital, por meio de novas interligações de esgotos e 

limpeza das margens pela PMSP. 

Além do Projeto Tietê e do Córrego Limpo, em setembro de 2007, o governo estadual 

iniciou os testes de flotação nas águas do rio Pinheiros. O governo estadual, por 

meio da Empresa Metropolitana de Águas e Energia – EMAE -, encerrou a operação-

teste no sistema de flotação das águas do rio Pinheiros em dezembro de 2008, 

comprovando a eficiência do método na remoção da poluição difusa.  

Conforme acordo firmado com o Ministério Público, o teste do sistema de flotação 

envolve o tratamento das águas dos últimos 5km do rio Pinheiros e o bombeamento 

de 10 m3/s para o reservatório Billings, fornecendo subsídios para a elaboração do 

relatório de impacto ambiental que será submetido ao Conselho Estadual do Meio 

Ambiente, que autorizará a implantação do projeto final, que prevê a despoluição dos 

25km do rio. A partir de 2010, a água do Pinheiros poderá ser bombeada para o 
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reservatório Billings, numa vazão de até 50 m3/s, captando 40 m3/s do rio Tietê. A 

melhoria da água do Pinheiros visa a garantir a retomada do bombeamento na 

estação elevatória de Pedreira, essencial à harmonização entre os usos múltiplos das 

águas da Represa Billings (geração de energia elétrica, abastecimento público, 

controle de cheias, lazer e outros). 

O Programa Mananciais, desenvolvido pela SEHAB/PMSP, em conjunto com o 

governo estadual, tem o objetivo central de recuperar a qualidade das águas dos 

mananciais das represas do Guarapiranga e Billings, deteriorada pela ocupação 

irregular sem infra-estrutura sanitária adequada na Área de Proteção aos Mananciais 

da Região Sul da RMSP. 

Entre 2005 e 2008, foram urbanizadas vinte áreas nas subprefeituras Capela do 

Socorro, Campo Limpo, M’Boi Mirim e Cidade Ademar, beneficiando diretamente 

cerca de 47 mil famílias, sendo  25 mil moradoras de favelas e  22 mil moradoras de 

loteamentos irregulares de baixa renda.  Estão em andamento obras em 81 áreas, 

com metas de entrega entre 2010 e 2012, incluindo a construção de 7.726 unidades 

habitacionais em áreas situadas entre as bacias Guarapiranga e Billings, beneficiando 

mais cerca de 60 mil famílias.  

Quanto à macrodrenagem, há previsão de construção do Piscinão Sharp, na Bacia do 

Pirajussara, região do Campo Limpo (zona Sul). Atualmente, a cidade de São Paulo 

possui 16 piscinões em operação, sendo dois na zona sul: o Piscinão Jabaquara 

(Subprefeitura Santo Amaro), entre o viaduto Deputado Luís Eduardo Magalhães e a 

avenida Doutor Lino de Moraes Leme, com capacidade de 365.000 m³, três quadras 

poli-esportivas e 12 rampas para skate; e o Piscinão Maria Sampaio, localizado entre 

a avenida Carlos Lacerda (MSP) e a rua Nicolau Gentile (Taboão da Serra), com 

capacidade para 120.000 m³ (Subprefeitura Campo Limpo). 

O Plano Diretor de Macrodrenagem da RMSP prevê como diretriz para controle de 

cheias na capital a preservação das várzeas remanescentes da bacia paulistana como 

áreas desocupadas e permeáveis, para que estas sirvam como reservatórios naturais 

de detenção de cheias, evitando cheias mais graves a jusante. A implantação de 

parques lineares ou parques de várzea representa a diretriz mais indicada para 

utilização das áreas baixas e alagáveis inseridas no espaço urbano. 
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5.4. Sinergias com Projetos Co-Localizados 

As intervenções objeto de licenciamento do presente EIA poderão atuar de forma 

sinérgica com os projetos co-localizados anteriormente identificados. 

O Quadro 5.4-1 procura sintetizar as possíveis sinergias positivas e negativas. 

Quadro 5.4-1: Sintese de possíveis sinergias positivas e negativas 

Intervenção prevista 
Projetos de abertura 

e melhoria de vias 

Projetos de sistemas 

de transporte público 

Projetos de 

saneamento 

ambiental 

Prolongamento da Av. 

Chucri Zaidan até a Av. 

João Dias 

Sinergia positiva  (+) 

com os projetos de vias 

de âmbito intra-urbano, 

principalmente em 

função da ampliação do 

sistema viário e da 

extensão do corredor 

empresarial da Berrini 

Sinergia positiva (+) 

com os projetos 

direcionados à expansão 

e intermodalidade do 

transporte público. 

Sem sinergias 

significativas. 

Ponte sobre o rio 

Pinheiros (Burle Marx) 

Sinergia positiva  (+) 

com os projetos de vias 

de âmbito intra-urbano, 

principalmente em 

função do aumento da 

capilaridade do sistema 

viário e da interconexão 

dos bairros em ambas 

as margens do rio 

Pinheiros. 

Sinergia positiva (+) 

com os projetos 

direcionados à expansão 

e intermodalidade do 

transporte público. 

Sem sinergias 

significativas. 

 

Conforme o quadro-síntese, só foram identificadas sinergias positivas com os 

projetos co-localizados de abertura e melhoria de vias e de expansão dos sistemas de 

transporte público na capital. Trata-se da continuidade de uma diretriz estabelecida 

como realidade de mercado e no planejamento urbano do MSP, que é a extensão das 

atividades terciárias e imobiliárias do centro expandido na direção de Santo Amaro, 

ao longo corredor Faria Lima – Berrini – Chucri Zaidan. O grande estoque de áreas de 

indústrias e armazéns em processo de desativação constitui a reserva de solo urbano 

para essa expansão. 
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6. ASPECTOS LEGAIS 

Este item tem como objetivo proceder à análise da compatibilidade e/ou eventuais 

restrições dos principais requisitos legais aplicáveis ao empreendimento. A 

apresentação ocorre na forma de texto e quadros, que resumem os principais temas 

e aspectos ambientais condizentes à natureza do empreendimento, por âmbito de 

aplicação (Federal, Estadual e Municipal), disponíveis no Anexo VIII deste relatório. 

Os diplomas legais relacionados ao empreendimento abrangem aspectos de 

zoneamento e planejamento urbano, supressão e compensação do corte de 

vegetação, proteção ao patrimônio histórico e cultural, qualidade do ar, recursos 

hídricos, emissões veiculares, utilização de vias públicas, movimentação de terras e 

disposições sobre áreas contaminadas, entre outros.     

O empreendimento objeto de estudo (Prolongamento da Av. Chucri Zaidan até a Av. 

João Dias e complementos viários necessários) insere-se no âmbito da Operação 

Urbana Consorciada Água Espraiada (Lei n° 13.260/01), previamente licenciada em 

2003 junto à SVMA (LAP n° 17/SVMA.G/2003).  

O licenciamento ambiental deste empreendimento, do ponto de vista legal, está 

fundamentado na Resolução CONAMA nº. 01/1986, que dispõe sobre a exigência do 

EIA/Rima para as atividades modificadoras do meio ambiente, assim como nas 

resoluções CADES nº. 81/2003, que solicita a elaboração de EIA/RIMA específico 

para o projeto em questão, e n° 61/2001, que justifica o licenciamento deste 

empreendimento no âmbito da municipalidade (SVMA).  
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6.1. Zoneamento e Planejamento Urbano 

O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo – Lei nº 13.430, de 13 de 

setembro de 2002, é instrumento global e estratégico da política de desenvolvimento 

urbano, determinante para todos os agentes públicos e privados que atuam no 

Município.  

Tal documento traz em seu bojo princípios e objetivos gerais; a política urbana do 

Município; a função social da propriedade urbana; políticas públicas de 

desenvolvimento social, de turismo, de desenvolvimento humano e qualidade de 

vida, de trabalho, emprego e renda, de educação, de saúde, d assistência social, de 

cultura, de esportes lazer e recreação, de segurança urbana, de abastecimento, de 

agricultura urbana; trata do meio ambiente e do desenvolvimento urbano, da política 

ambiental, das áreas verdes, dos recursos hídricos, do saneamento básico, da 

drenagem urbana, dos resíduos sólidos, da energia e iluminação públicas; das 

políticas de desenvolvimento urbano; o plano urbanístico ambiental; ou seja, 

compreendendo toda a vasta gama de atividades de uma metrópole. 

São considerados elementos estruturadores urbanos, conforme disposição do art. 

101 de tal Diploma Legal, a Rede Hídrica Estrutural; a Rede Viária Estrutural; a Rede 

Estrutural de Transporte Público Coletivo; e a Rede Estrutural de Eixos e Pólos de 

Centralidades.  

A Lei nº 13.430/02 previa a elaboração de Planos Regionais (arts., 273 e ss.), para 

complementar as suas proposições de modo a atender às peculiaridades do sítio de 

cada região e às necessidades e opções da população que nela reside ou trabalha. 

Em 2003 as Subprefeituras realizaram seus planejamentos e foi promulgada a Lei nº 

13.885, de 25 de agosto de 2004 estabelecendo normas complementares ao Plano 

Diretor Estratégico, instituindo os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras, 

dispondo sobre o parcelamento, disciplinando e ordenando o Uso e Ocupação do Solo 

do Município de São Paulo.  

O Plano Diretor de São Paulo prevê, em seu Capítulo III, os instrumentos de gestão 

urbana e ambiental, dentre os quais as Operações Urbanas Consorciadas (artigo 198, 

inciso XXII). 

Na Seção IV, o Plano Diretor trata genericamente da outorga onerosa do direito de 

construir (conforme artigos 28/31 do Estatuto da Cidade). 
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O artigo 212, inciso II, do Plano Diretor, determina que o potencial construtivo 

adicional passível de obtenção mediante pagamento de contrapartida seja regulado, 

inclusive em Operações Urbanas Consorciadas, por um estoque. O §5º do mesmo 

artigo 212 estabelece que o estoque de potencial construtivo adicional seja 

expressamente indicado nas leis de Operações Urbanas. 

O artigo 213 trata da fórmula de cálculo das contrapartidas, valendo destacar que o 

§3º mantém os critérios de cálculo porventura estabelecidos nas leis de Operações 

Urbanas em vigor quando da promulgação do Plano Diretor, o que é reiterado pelo 

artigo 214, §1º. 

O artigo 215 trata da emissão de certidões de outorga onerosa de potencial adicional 

de construção fora do âmbito de Operações Urbanas, sendo importante destacar que, 

conforme o §2º, alínea “a”, é expressamente vedada a transferência do direito obtido 

em outras regiões para áreas de Operações Urbanas. Ou seja, no âmbito de 

Operações Urbanas, o direito de construir somente pode ser outorgado de acordo 

com as regras específicas, não se podendo aproveitar nas áreas compreendidas por 

Operações Urbanas benefícios concedidos de outras maneiras. 

Os artigos 217/219 referem-se à transferência do direito de construir, de um imóvel 

para outro, mediante condições específicas (doação à prefeitura, preservação de 

imóveis de interesse cultural ou paisagístico, implantação de programas de 

regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda 

e habitação de interesse social, etc.). O artigo 219 condiciona o exercício deste 

direito a zonas especiais (denominadas ZEPEC, ZEIS e ZEPAG). Já o artigo 220 veda 

a transferência do potencial construtivo para lotes situados em áreas de projetos 

estratégicos quando localizados em áreas de Operações Urbanas Consorciadas. 

A Seção VI do Plano Diretor trata das áreas de Intervenção urbana, dentre as quais 

as Operações Urbanas Consorciadas (artigo 221, inciso I). De acordo com o §2º do 

mesmo artigo 221, as áreas de Operação Urbana Consorciada deverão seguir as 

condições, parâmetros e diretrizes estabelecidos na Seção VII - Das Operações 

Urbanas Consorciadas, do Capítulo III do Título III do Plano Diretor. 

Antes de abordar especificamente a parte relacionada às Operações Urbanas 

Consorciadas, vale destacar que o §3º do mesmo artigo 221 estabelece que “nas 

Áreas de Intervenção Urbana poderão ser estabelecidos Coeficientes de 

Aproveitamento Máximo limitados a 4,0 (quatro), que poderão ser atingidos 
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mediante Outorga Onerosa de Potencial Construtivo e Transferência do Direito de 

Construir, bem como o estoque de potencial a eles relativos, com base nos estudos 

técnicos de capacidade de suporte da infra-estrutura de circulação e nas finalidades 

da Intervenção”. 

O artigo 225 do Plano Diretor define Operações Urbanas Consorciadas como “o 

conjunto de medidas coordenadas pelo Município com a participação dos 

proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o 

objetivo de alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a 

valorização ambiental, notadamente ampliando os espaços públicos, organizando o 

transporte coletivo, implantando programas habitacionais de interesse social e de 

melhorias de infra-estrutura e sistema viário, num determinado perímetro”. 

O §1º determina que cada Operação Urbana Consorciada seja criada por lei 

específica que atenda ao disposto nos artigos 32/34 do Estatuto da Cidade. 

O Plano Diretor prevê, no artigo 225, §2º, novas Operações Urbanas Consorciadas 

(Diagonal Sul, Diagonal Norte, Carandiru-Vila Maria, Rio Verde-Jacú, Vila Leopoldina, 

Vila Sônia e Celso Garcia, Santo Amaro e Tiquatira), além das existentes Faria Lima, 

Água Branca, Centro e Água Espraiada, com os perímetros descritos nas suas leis 

específicas e indicadas no Mapa nº 09 anexo ao Plano Diretor. 

No artigo 226 novamente se define o coeficiente máximo 4,0 (quatro) na áreas 

compreendidas no  perímetro das Operações Urbanas Consorciadas. 

O artigo 227 prevê as finalidades alternativas das Operações Urbanas Consorciadas: 

(i) implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano; (ii) 

otimização de áreas envolvidas em Intervenções urbanísticas de porte e reciclagem 

de áreas consideradas subutilizadas; (iii) implantação de Programas de Habitação de 

Interesse Social; (iv) ampliação e melhoria da Rede Estrutural de Transporte Público 

Coletivo; (v) implantação de espaços públicos; (vi) valorização e criação de 

patrimônio ambiental, histórico, arquitetônico, cultural e paisagístico; (vii) melhoria e 

ampliação da infra-estrutura e da Rede Viária Estrutural; (viii) dinamização de áreas 

visando à geração de empregos. 

O artigo 228 repete a disciplina contida no Estatuto da Cidade quanto aos benefícios 

que podem ser concedidos mediante o pagamento de contrapartida, quais sejam: (i) 

a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e 

subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental 
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delas decorrente e o impacto de vizinhança; e (ii) a regularização de construções, 

reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente. 

O Plano Diretor de São Paulo é ainda mais rígido, em seu artigo 229, do que o 

Estatuto da Cidade (art. 33), ao exigir, para cada lei que criar Operação Urbana 

Consorciada: (i) delimitação do perímetro da área de abrangência; (ii) finalidade da 

operação; (iii) programa básico de ocupação da área e Intervenções previstas; (iv) 

estudo prévio de impacto ambiental, de vizinhança; (v) programa de atendimento 

econômico e social para a população diretamente afetada pela operação; (vi) solução 

habitacional dentro de seu perímetro ou vizinhança próxima, no caso da necessidade 

de remover os moradores de favelas e cortiços; (vii) garantia de preservação dos 

imóveis e espaços urbanos de especial valor histórico, cultural, arquitetônico, 

paisagístico e ambiental, protegidos por tombamento ou lei; (viii) instrumentos 

urbanísticos previstos na operação; (ix) contrapartida a ser exigida dos proprietários, 

usuários permanentes e investidores privados em função dos benefícios recebidos; 

(x) estoque de potencial construtivo adicional; (xi) forma de controle da Operação, 

obrigatoriamente compartilhado com representação da sociedade civil; e (xii) conta 

ou fundo específico que deverá receber os recursos de 

Contrapartidas decorrentes dos benefícios urbanísticos concedidos. 

E a despeito do que já determina o Estatuto da Cidade (artigo 33, §1º), o parágrafo 

único do artigo 229 do Plano Diretor exige que os recursos obtidos pelo Poder Público 

com o pagamento das contrapartidas sejam aplicados integralmente nas 

Intervenções da Operação Urbana Consorciada. 

O artigo 230 prevê que lei específica que criar a Operação Urbana Consorciada 

poderá prever a emissão, pelo Município, de quantidade determinada de CEPAC, que 

serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras, 

desapropriações necessárias à própria Operação, para aquisição de terreno para a 

construção de HIS (Habitação de Interesse Social) na área de abrangência da 

Operação, visando ao barateamento do custo da unidade para o usuário final e como 

garantia para obtenção de financiamentos para a sua implementação. 

Os benefícios obtidos pelo pagamento da contrapartida, por meio de CEPAC, somente 

podem ser utilizados nas áreas da própria Operação Urbana Consorciada (artigo 230, 

§1º). 
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O interessado pode utilizar os CEPAC na aprovação de projeto de edificação 

específico (art. 230, §2º), ou vinculá-los a um terreno, assegurando assim os 

benefícios para utilização futura naquele mesmo terreno (art. 230, §3º). 

Os artigos 231 e 232 do Plano Diretor de São Paulo reforçam a determinação nos 

perímetros das Operações Urbanas Consorciadas, a outorga onerosa se regerá, 

exclusivamente, pelas disposições de suas leis específicas. 

E mais uma vez o artigo 233 estabelece: “os imóveis localizados no interior dos 

perímetros das Operações Urbanas Consorciadas, não são passíveis de receber o 

potencial construtivo transferido de imóveis não inseridos no seu perímetro”. 

Finalmente, o artigo 234 expressamente consigna que as Operações Urbanas 

Consorciadas já existentes na ocasião da promulgação do Plano Diretor, caso da 

Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, deverão obedecer às regras de suas 

respectivas leis específicas. 

A Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade - que 

estabeleceu normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 

cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental, e a Lei nº 9.413, de 31 de dezembro de 

1981, que dispõe sobre o parcelamento do solo do Município de São Paulo constitui-

se a alimentação do estoque público de áreas livres, por meio da doação de áreas por 

ocasião do parcelamento do solo, já prevista na legislação federal – Lei nº 6.766, de 

19 de dezembro de 1979, alterada pela Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999, 

introduziu-se a figura do direito de preempção para a implantação de novos parques. 

Na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Seção X do Estatuto da Cidade 

trata especificamente das Operações Urbanas Consorciadas, definidas no artigo 32, 

§1º, como “o conjunto de Intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público 

municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e 

investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações 

urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental”. 

O §2º do mesmo artigo 32 expressamente autoriza, no âmbito de Operações Urbanas 

Consorciadas (i) a modificação de índices e características de parcelamento, uso e 

ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado 

o impacto ambiental delas decorrente; e (ii) a regularização de construções, reformas 

ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente. 
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O artigo 33 determina que a Operação Urbana Consorciada seja criada por lei 

específica e prevê requisitos mínimos para que seja válida, dentre os quais: (i) 

definição da área a ser atingida; (ii) programa básico de ocupação da área; (iii) 

programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada 

pela operação; (iv) finalidades da operação; (v) estudo prévio de impacto de 

vizinhança; (vi) contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes 

e investidores privados em função da utilização dos benefícios; e (vii) forma de 

controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da 

sociedade civil. 

Há expressa determinação para que os recursos obtidos pelo Poder Público municipal 

da contrapartida paga pelos beneficiários sejam utilizados, com exclusividade, na 

própria Operação Urbana Consorciada (artigo 33, §1º). 

Finalmente, o artigo 34 autoriza os Municípios a emitir quantidade determinada de 

certificados de potencial adicional de construção (CEPAC), definida na lei específica 

que aprovar a Operação Urbana Consorciada, os quais deverão ser alienados em 

leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras necessárias à própria 

operação. 

Ainda por expressa disposição contida no Estatuto da Cidade, os CEPAC podem ser 

livremente negociados, mas conversíveis em direito de construir unicamente na área 

objeto da operação (artigo 34, §1º). Os CEPAC devem ser utilizados como 

pagamento da área de construção que supere os padrões estabelecidos pela 

legislação de uso e ocupação do solo, até o limite fixado pela lei específica que 

aprovar a Operação Urbana Consorciada (artigo 34, §2º). 

Portanto, os CEPAC são o meio de pagamento da contrapartida pela outorga onerosa 

do direito de construir no âmbito específico de Operações Urbanas Consorciadas. 

Decreto nº 45.726, de 21 de fevereiro de 2005 (Regulamenta a equivalência entre as 

zonas de uso definidas pelas Leis nº 13.430, de 13 de setembro de 2002 e nº 

13.885, de 25 de agosto de 2004, e as zonas de uso instituídas por legislação 

anterior) - O Quadro nº 1 do Anexo Único estabelece a equivalência entre as zonas 

de uso definidas pelas Leis nºs 13.430, 13.885 e as zonas de uso instituídas por 

legislação anterior, já extintas. Tal equivalência tem por finalidade a aplicação de leis 

que façam referência a zonas de uso extintas, notadamente às Leis previstas no 

parágrafo único do artigo 1º, conforme opção do interessado. 
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O artigo 2º determina que os interessados que optarem pela aplicação das leis a que 

se refere o parágrafo único do artigo 1º do decreto deverão atender também às 

exigências da Lei nº 13.885, de 2004. 

Conforme o artigo 3º, os interessados que optarem pela aplicação das Leis nº 8.006, 

de 1974, e nº 8.211, de 1975, deverão obedecer aos parâmetros urbanísticos 

estabelecidos nos Quadros nºs 2, 3 e 4 do Anexo Único. 

Caberá à Câmara Técnica de Legislação Urbanística – CTLU dirimir dúvidas e 

omissões relativas à matéria disciplinada no decreto. 

Decreto nº 45.817, de 04 de abril de 2005 - Regulamenta a classificação dos usos 

em categorias, subcategorias, tipologias residenciais, bem como em grupos de 

atividades e atividades não residenciais, para fins da legislação de uso e ocupação do 

solo. 

As categorias de uso são classificadas em residenciais e não residenciais (art. 2º). A 

Seção II – que trata do uso residencial – especifica as subcategorias em R1, R2h e 

R2v (art. 3º). O artigo 4º estipula subcategoria R2h compreende as seguintes 

tipologias: (i) casas geminadas, (ii) casas superpostas e (iii) conjunto residencial 

horizontal. As tipologias compreendidas na subcategoria R2v são estabelecidas no 

art. 6º e se dividem em: (i) edifício residencial e (ii) conjunto residencial vertical. 

A Seção III trata do uso não residencial, especificando as subcategorias em nR1, nR2 

e nR3. A Portaria estabelece, ainda, a classificação de usos não residenciais 

industriais (Seção IV) e a instalação dos usos não residenciais (Seção V). 

A Lei nº 13.260, 28 de dezembro de 2001 estabeleceu diretrizes urbanísticas para a 

área de influência da atual Avenida Água Espraiada, de interligação entre a Avenida 

Nações Unidas (Marginal do Rio Pinheiros) e a Rodovia dos Imigrantes, criou 

incentivos por meio de instrumentos de política urbana para sua implantação, e 

institui o Grupo de Gestão. 

Os artigos 1º e 2º descrevem os limites da Operação Urbana Consorciada Água 

Espraiada, delimitando todo o seu perímetro. 

O artigo 3º traz o programa básico das Intervenções previstas, quais sejam: (i) 

conclusão e adequação da Avenida Jornalista Roberto Marinho, o que inclui seu 

prolongamento até a Rodovia dos Imigrantes, a execução de ponte para interligá-la à 

Marginal Pinheiros, implantação de viadutos, passarelas, vias locais e outras 
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Intervenções; (ii) prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias; 

(iii) alargamento da Avenida Washington Luis; (iv) implantação de unidades de 

Habitação de Interesse Social – HIS para reassentar as populações atingidas pelas 

Intervenções; (v) implantação de áreas verdes e espaços públicos; (vi) 

desapropriações e obras necessárias para a execução das Intervenções. 

A lei trata em seu artigo 4º dos objetivos da Operação Urbana, que tratam do 

interesse público de implantar determinada política urbanística na região. 

O artigo 5º a 7º trazem as diretrizes específicas para cada um dos setores da 

Operação Urbana Consorciada Água Espraiada: Jabaquara, Brooklin, Berrini, Marginal 

Pinheiros, Chucri Zaidan, Americanópolis e ZEIS. 

O artigo 8º autoriza o Município de São Paulo a outorgar, de forma onerosa, o 

potencial adicional de construção e a modificação dos usos e parâmetros urbanísticos 

estabelecidos na legislação vigente de uso e ocupação do solo para os lotes contidos 

no interior do perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, devendo a 

contrapartida ser paga com CEPAC (§2º). 

O artigo 9º fixa os estoques de área adicional construída para cada um dos setores 

da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, sendo 500.000m² para o setor 

Jabaquara e 3.250.000m² para os demais setores (menos Americanópolis e ZEIS, 

regulados por regras específicas). 

Em relação aos demais setores, há também limites de estoques para cada um deles: 

Brooklin: 1.500.000 m² (§1º) 

Berrini: 250.000 m² (§2º) 

Marginal Pinheiros: 600.000m² (§3º) 

Chucri Zaidan: 2.000.000m² (§4º) 

E o §5º do artigo 9º conclui que atingidos os 3.250.000m², se esgotará a oferta de 

CEPAC, independentemente dos limites definidos para cada setor. Logo, algum(ns) 

setor(es) poderá(ão) não atingir o limite estabelecido em lei, em vista da escassez de 

CEPAC definida por lei. 

Cabe lembrar que a mudança de uso, entendida como a possibilidade de se obter, 

mediante contrapartida, a permissão de usos não conformes com a legislação (art. 

10), também afeta o estoque de metros quadrados de cada setor, sendo que o art. 
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6º expressamente determina que em cada setor há limites de mínimo de 30% para 

uso residencial e máximo de 70% para outros usos admitidos pela lei. 

O artigo 11 fixa o limite de CEPAC que podem ser emitidos no âmbito da Operação 

Urbana Consorciada Água Espraiada: 3.750.000 (três milhões setecentos e cinqüenta 

mil). E contém a tabela de conversão para cada CEPAC (Quadro 6.1-1): 

Quadro 6.1-1: Tabela de conversão para cada CEPAC por Setor 

Setores Área adicional de construção Área de terreno referente à 

modificação de usos e 

parâmetros 

JABAQUARA 3 m2 2 m2 

BROOKLIN 1 m2 1 m2 

BERRINI 1 m2 2 m2 

MARGINAL PINHEIROS 2 m2 2 m2 

CHUCRI ZAIDAN 1 m2 2 m2 

 

Conforme o §1º do mesmo artigo 11, o valor mínimo de cada CEPAC é de R$300,00 

(trezentos reais). Cabe à EMURB reajustar esse valor, ouvindo-se antes a Secretaria 

Municipal de Planejamento – SEMPLA, a Comissão Normativa de Legislação 

Urbanística – CNLU e o Grupo de Gestão da Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada. 

A EMURB pode decidir pela alienação dos CEPAC à vista ou em até 18 (dezoito) 

parcelas (§§2º e 3º). Os CEPAC devem ser alienados em leilão público ou no 

pagamento direto das obras das Intervenções (§4º). Devem ser adotados meios para 

permitir a participação do maior número de interessados na aquisição dos CEPAC em 

leilão (§5º). Cabe à EMURB controlar as quantidades de CEPAC emitidos e as áreas 

adicionais construídas (§6º). E, finalmente, os CEPAC podem ser comercializados 

livremente por seus titulares até sua efetiva utilização (§7º). 

Os artigos 13/15 tratam das desapropriações, permitindo que se faça o pagamento 

diretamente com CEPAC, com o preço obtido no último leilão, desde que o 

proprietário aceite essa forma de pagamento. 
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Nos artigos 16/18 vêm descritos os incentivos e limitações urbanísticas no perímetro 

da operação, valendo destacar o parágrafo único do artigo 17 que expressamente 

proíbe o aproveitamento de incentivos obtidos em outras Operações Urbanas dentro 

do perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. 

O artigo 19 cria o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. 

O artigo 26 desta lei consigna expressamente que a lei que cria a Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada deve atender à Licença Ambiental, obtida após a 

elaboração do competente Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA). 

Finalmente, o artigo 27 da Lei permite que a Prefeitura e a EMURB ofereçam CEPAC 

como garantia de financiamentos para implementação das Intervenções previstas no 

âmbito da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. 

Decreto nº 44.844, de 14 de junho de 2004 (Regulamenta a emissão de CEPAC no 

Município de São Paulo) - O artigo 230 do Plano Diretor do Município de São Paulo, 

que autoriza a emissão de CEPAC no âmbito de Operações Urbanas Consorciadas, é 

regulamentado pelo Decreto Municipal nº 44.844, de 14 de junho de 2004. 

Os artigos 1º e 3º autorizam a emissão de CEPAC até o limite estabelecido em lei 

específica que criar a Operação Urbana Consorciada. 

Na forma permitida pelo Estatuto da Cidade, as colocações podem ser públicas, 

quando alienadas em leilão utilizando o sistema de distribuição de valores 

mobiliários, ou privadas, quando utilizadas diretamente no pagamento de obras e/ou 

desapropriações (art. 2º). Nos termos do artigo 4º, a emissão se faz por meio de 

Portaria da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico, que deve 

mencionar expressamente, além de outras informações que entender relevantes: (i) 

o nome da Operação Urbana Consorciada; (ii) a Intervenção (obra e/ou 

desapropriação) que será custeada com a emissão dos CEPAC, ou as características 

do financiamento em que haverá prestação de garantia com CEPAC; (iii) o valor total 

da emissão; (iv) o preço de cada CEPAC; (v) a quantidade de CEPAC emitida; e (vi) a 

tabela de conversão da Operação Urbana Consorciada. 

A legislação relativa à emissão de CEPAC, especialmente a Instrução nº 401 da CVM, 

exige a contratação de uma série de instituições financeiras (para distribuição, 

escrituração, fiscalização das Intervenções), além de bolsa de valores ou mercado de 
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balcão organizado para realização dos leilões. As competências para assinatura dos 

respectivos contratos são fixadas no artigo 5º. 

Nenhum CEPAC pode ser alienado pela Prefeitura, ou utilizado diretamente no 

pagamento de obras ou Intervenções, por valor inferior ao mínimo definido na lei 

específica que criar a Operação Urbana Consorciada (art. 6º). 

Cada Intervenção é objeto de uma emissão específica de CEPAC. A quantidade 

máxima de CEPAC emitidos é obtida dividindo-se o custo total da Intervenção 

(incluindo todas as despesas) pelo valor mínimo dos CEPAC (art. 7º, §2º). Cabe 

lembrar que se houver aditamento do contrato para execução da Intervenção, 

poderão ser emitidos mais CEPAC, até o necessário para o custeio da mesma (art. 

10, parágrafo único). 

Os recursos obtidos com a alienação dos CEPAC devem obrigatoriamente ser 

utilizados, exclusivamente, na Intervenção que é objeto da emissão (art. 7º, §3º), e 

ser mantidos em conta-corrente específica (art. 7º, §4º). 

Se a lei que criar a Operação Urbana Consorciada permitir o pagamento parcelado 

dos CEPAC leiloados, e se o Município decidir efetivamente vendê-los de forma 

parcelada, o saldo devedor deverá ser garantido por fiança bancária, não se 

admitindo qualquer outro tipo de garantia (art. 7º, §5º). 

De acordo com a Instrução CVM nº 401, o art. 7º, §6º do Decreto consigna que 

somente poderá ser feita uma nova emissão de CEPAC se: (i) for concluída a 

Intervenção anterior; ou (ii) tenha sido efetivamente distribuída, de forma privada ou 

pública, a totalidade dos CEPAC emitidos para custeio da Intervenção anterior; ou 

(iii) tenham sido assegurados, comprovadamente, por meio de depósito na conta-

corrente específica da Operação Urbana Consorciada, os recursos necessários à 

conclusão da Intervenção anterior. 

Se remanescerem recursos obtidos com a alienação de CEPAC após a conclusão da 

Intervenção anterior (ou seja, se forem vendidos mais CEPAC do que o necessário 

para custeio da Intervenção, o que acontecerá quando forem alienados acima do 

valor mínimo), os recursos deverão ser destinados para a Intervenção seguinte da 

Operação Urbana Consorciada (art. 7º, §7º). 

Para que se faça o pagamento direto das obras ou das desapropriações com CEPAC, 

é preciso que ambas as partes, Prefeitura e credor, concordem previamente com o 
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ajuste. O valor dos CEPAC deverá ser o do último leilão (art. 8º), e somente poderá 

ser realizado após devidamente comprovado o valor devido (arts. 9º e 10). 

O artigo 11 trata da hipótese de oferecimento de CEPAC, pelo Município ou pela 

EMURB, para garantia de financiamentos, desde que sejam feitos para custear 

Intervenção da Operação Urbana Consorciada. 

Os artigos 13 a 21 tratam do meio de exercício dos direitos assegurados pelos CEPAC 

junto aos diversos órgãos do Município de São Paulo, que funciona da seguinte 

maneira: 

1. Interessado solicita na SEHAB o Certificado de Vinculação ao Terreno, ou Alvará de 

Aprovação, ou Alvará de Execução, ou Alvará de Aprovação e Execução, ou 

Certificado de Mudança de Uso, conforme o caso. 

2. A SEHAB informa ao interessado e à EMURB a quantidade de CEPAC necessária. 

3. O interessado deve requerer, na EMURB, a Certidão de Pagamento de Outorga 

Onerosa em CEPAC, que é expedida em três vias, sendo uma via entregue ao 

interessado, outra via encaminhada diretamente à SEHAB. A terceira via permanece 

na EMURB, que imediatamente determinará ao escriturador o cancelamento dos 

CEPAC utilizados. 

A Certidão de Pagamento de Outorga Onerosa em CEPAC deve ser expedida e 

apresentada na SEHAB até o momento da expedição do Alvará de Aprovação, ou do 

Alvará de Aprovação e Execução, quando tiver por finalidade a modificação de uso e 

de parâmetros urbanísticos. Quando se tratar da hipótese de aquisição de Potencial 

Adicional de Construção, o Alvará de Aprovação poderá ser expedido antes da 

apresentação da Certidão de Pagamento de Outorga Onerosa em CEPAC, mas o 

Alvará de Aprovação e Execução, ou o Alvará de Execução, somente serão expedidos 

após a apresentação da referida certidão. 

4. O Certificado de Vinculação ao Terreno somente será expedido mediante a 

apresentação da Certidão de Pagamento de Outorga Onerosa em CEPAC. 

O artigo 23 assegura aos titulares de CEPAC o direito adquirido ao exercício dos 

benefícios existentes quando da emissão dos referidos títulos. Além de já constar da 

Portaria de emissão (artigo 4º), assegura-se expressamente aos adquirentes de 

CEPAC a manutenção dos direitos indicados tabela de conversão de cada Operação 
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Urbana Consorciada, no momento da emissão, independente de eventuais 

modificações posteriores na referida tabela para futuras emissões. 

Conforme o artigo 24, não se aplica aos processos que envolvam a utilização de 

CEPAC a regra que prevê a aprovação automática do projeto caso não haja 

manifestação da Prefeitura de São Paulo em determinado prazo (item 4.2.3 da Seção 

4.2 do Capítulo 4 do Código de Obras e Edificações). 

Finalmente, o artigo 25 trata da prestação de informações ao mercado acerca dos 

principais aspectos da Operação Urbana Consorciada, o que atende igualmente ao 

que determina a Instrução CVM nº 401. 

Decreto nº 44.845, de 14 de junho de 2004 (Regulamenta os aspectos urbanísticos 

da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada) A Lei nº 13.260, de 28 de 

dezembro de 2001, que criou a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, é 

regulamentada por este Decreto, que trata de seus aspectos urbanísticos. 

São regras específicas para cálculos dos benefícios assegurados pelos CEPAC em 

cada um dos setores em que se divide a Operação Urbana Consorciada Água 

Espraiada. 

Nos artigos 13 a 28 repete-se a forma de exercício dos direitos assegurados pelos 

CEPAC contida no Decreto nº 44.844, de 14 de junho de 2004. 

E o artigo 30 prevê a remuneração da EMURB pela administração e gerenciamento de 

projetos e obras previstas no Programa de Intervenções da Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada, nos termos do inciso I, do artigo 21, da Lei nº 

13.260/01, que será de 3% (três por cento) do valor das obras, salvo hipóteses em 

que haja expressa definição de outro valor no edital de licitação. A EMURB também 

será remunerada pela gestão da concessão dos benefícios conferidos pelos CEPAC, 

controle de estoques e coordenação de toda a Operação Urbana Consorciada, no 

valor equivalente a 1,5% (um e meio por cento) do valor arrecadado com a venda de 

CEPAC. 

Portaria nº 2.653/05, de 22 de março de 2005 Atribui à Secretaria Municipal de 

Planejamento a análise e o acompanhamento de todos os aspectos das Operações 

Urbanas Consorciadas, bem como o atendimento e a prestação de esclarecimentos 

técnicos às instituições contratadas, à Comissão de Valores Mobiliários, aos 

detentores de CEPAC, aos investidores e, se for o caso, às bolsas de valores ou 
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entidades do mercado de balcão organizado em que estiverem admitidos à 

negociação. 

Delega ao Secretário Municipal de Planejamento competência para designar 

representante do Município de São Paulo junto à CVM nos assuntos relativos às 

Operações Urbanas Consorciadas Faria Lima e Água Espraiada. 

Ademais, a Portaria estabelece que a secretaria Municipal de Finanças, a EMURB e os 

demais órgãos municipais prestarão todas as informações necessárias ao 

cumprimento da regulamentação do CEPAC expedida pela CVM. 

Lei nº 14.044, de 2 de setembro de 2005 (Regulamenta os aspectos urbanísticos da 

Operação Urbana Consorciada Água Espraiada) 

A Lei determina que ficam excluídas, das áreas computáveis para efeito do cálculo do 

coeficiente de aproveitamento, as áreas cobertas, em qualquer pavimento, 

destinadas a garagem, estacionamento, carga, descarga e manobra de veículos, até 

o limite máximo do coeficiente de aproveitamento efetivamente adotado no projeto. 

Nas edificações destinadas aos grupos de atividades não-residenciais referentes a 

serviços de armazenamento e guarda de bens móveis, oficinas e indústrias dos tipos 

Ind-1b e Ind-2, as áreas cobertas mencionadas não serão computadas para efeito do 

cálculo do coeficiente de aproveitamento até o limite de 50% do coeficiente adotado 

no projeto. 

Resolução nº 3.305, de 27 de setembro de 2005 (Regulamenta as diretrizes 

pertinentes à aplicação dos recursos dos planos de benefícios das entidades fechadas 

de previdência complementar) O artigo 22, V estabelece que se incluem na carteira 

de renda variável - outros ativos, os certificados de potencial adicional de construção, 

de que trata o artigo 34 da lei 10.257, de 10 de julho de 2001, negociados em bolsas 

de valores ou admitidos à negociação em mercado de balcão organizado por entidade 

credenciada na Comissão de Valores Mobiliários, cuja distribuição tenha sido 

registrada naquela Autarquia. 

De acordo com o artigo 25, IV da referida resolução, os recursos dos planos de 

benefícios das entidades fechadas de previdência complementar aplicados relativo ao 

segmento de renda variável - outros ativos subordinam-se ao limite de até 3% (três) 

por cento. 
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Portaria SF nº2, de 16 de janeiro de 2007 Dispõe sobre a segunda série da primeira 

emissão de CEPAC no âmbito da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. 

Portaria SF nº44, de 31 de janeiro de 2008 Dispõe sobre a terceira série da primeira 

emissão de CEPAC no âmbito da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. 

Portaria PREF nº1265 de 2 de julho de 2008 Atribui à Secretaria Municipal de Infra-

Estrutura Urbana e Obras a análise e o acompanhamento de todos os aspectos das 

Operações Urbanas Consorciadas. 

Portaria SIURB nº 18/08 de 5 de julho de 2008 Designa para representar o Município 

de São Paulo junto à Comissão de Valores Mobiliários, nos assuntos relativos às 

Operações Urbanas Consorciadas Faria Lima e Água Espraiada, a Diretora 

Administrativa e Financeira em exercício da Empresa Municipal de Urbanização. 

Neste item também vale destacar a existência de um Termo de Ajustamento de 

Conduta – TAC, assinado em 30 de abril de 2004, entre Ministério Público de São 

Paulo e EMURB, onde foi assumido compromisso de ajustamento de conduta em que 

as diretrizes a seguir descritas deverão ser contempladas no projeto urbanístico da 

Operação Urbana Consorciada Água Espraiada: 

a) As vias do bairro não incluídas dentro do perímetro da Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada, terão seu acesso obstaculizado para impedir que 

o tráfego gerado pela Operação Urbana adentre o bairro; 

b) As ruas Pascoal Paes e Gabriel de Lara deixarão de ser vias destinadas a 

receber tráfego de passagem; 

c) As transposições previstas para as ruas Miguel Sutil/Guaraiúva e Nova 

Iorque/Pascoal Paes só poderão ser executadas com a requisição da maioria 

qualificada dos proprietários dos bairros da Vila Cordeiro e do Brooklin Novo, 

sob a supervisão das respectivas associações de moradores; 

d) Os passeios das ruas limítrofes da Operação lindeiras à Z1–027 da Vila 

Cordeiro, serão alargados sobre a calha do leito viário, para caracterizar estas 

vias como locais e sem tráfego de passagem; 

e) Nos lotes localizados no interior do perímetro da Operação Urbana Consorciada 

Água Espraiada, limítrofes às quadras da Z1-027, não contidas no perímetro 

da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, fica estabelecida uma faixa 

de profundidade de 25 (vinte e cinco) metros, medida a partir da testada dos 
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lotes existentes antes da doação da faixa prevista na Lei 13.260/01 para 

alargamento de calçada, onde o gabarito máximo das edificações é de 25 

metros; 

f) Na faixa de 25 metros definida no item “e”, os acessos e as edificações 

somente serão permitidas para ouso exclusivamente residencial; 

g) Respeitado o item “e”, nos lotes localizados no interior do perímetro da 

Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, pertencentes à Z1-027 do 

bairro da Vila Cordeiro, fica definido o Gabarito de 72 metros de altura, medido 

conforme a legislação vigente no município de São Paulo, para as edificações 

implantadas a partir da faixa de 25 metros; 

h) A quantidade de m² (metros quadrados) de áreas verdes públicas no trecho da 

operação correspondente à Z1-027 da Vila Cordeiro, não poderá sofrer 

redução. 
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6.2. Padronização dos Passeis Públicos 

O Decreto nº 45.904, de 19 de maio de 2005, que regulamenta o artigo 6º da Lei nº 

13.885, de 25 de agosto de 2004, no que se refere à padronização dos passeios 

públicos do Município de São Paulo, define os aspectos e equipamentos envolvidos no 

passeio público, assim como os princípios de acessibilidade, segurança, desenho, 

utilidade e nível de serviços pelos quais devem ser atendidas as diretrizes de referido 

Decreto, que define os passeios públicos, em seu artigo 4º, como sendo composto 

pelos seguintes elementos: guias e sarjetas; faixa de serviço; faixa livre; faixa de 

acesso; e esquina, incluindo a área de intervisibilidade. Definindo, ainda, sua 

localização, largura, rebaixamentos, mobiliário urbano, drenagem, postes de 

iluminação, e outros. 

A faixa de serviço, será localizada em posição adjacente à guia, tendo, no mínimo, 70 

cm (setenta centímetros) e serão destinada à instalação de equipamentos e 

mobiliário urbano, à vegetação e a outras interferências existentes nos passeios, tais 

como tampas de inspeção, grelhas de exaustão e de drenagem das concessionárias 

de infra-estrutura, lixeiras, postes de sinalização, iluminação pública e eletricidade. O 

rebaixamento de guia para fins de acesso de veículos em edificações, postos de 

combustíveis e similares será localiza na faixa de serviço.  

A faixa livre será destinada exclusivamente à livre circulação de pedestres, 

desprovida de obstáculos, equipamentos urbanos ou de infra-estrutura, mobiliário, 

vegetação, floreiras, rebaixamento de guias para acesso de veículos ou qualquer 

outro tipo de interferência permanente ou temporária, possuindo superfície regular, 

firme, contínua e antiderrapante sob qualquer condição; tendo inclinação longitudinal 

acompanhando o greide da rua; tendo inclinação transversal constante, não superior 

a 2% (dois por cento); possuindo largura mínima de 1,20m (um metro e vinte 

centímetros); sendo livre de qualquer interferência ou barreira arquitetônica;  

destacando-se visualmente no passeio por meio de cores, texturas, juntas de 

dilatação ou materiais em relação às outras faixas do passeio; em alargamentos de 

passeios, nas esquinas, a rota acessível proposta pela faixa livre será preservada por 

meio de uma área de acomodação; será livre de emendas ou reparos de pavimento, 

devendo ser recomposta em toda sua largura, dentro da modulação original, em caso 

de interferências.  
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A Faixa de acesso destinada à acomodação das interferências resultantes da 

implantação, do uso e da ocupação das edificações existentes na via pública de forma 

a não interferir na faixa livre, podendo conter:  I - áreas de permeabilidade e 

vegetação; a implantação de estacionamento em recuo frontal; elementos de 

mobiliário temporário; projeção de anúncios. 

As esquinas serão constituídas de modo a facilitar a passagem de pessoas com 

mobilidade reduzida; permitir a melhor acomodação de pedestres; permitir boa 

visibilidade e livre passagem das faixas de travessia de pedestres nos cruzamentos. 

Para garantir a segurança do pedestre nas travessias e do condutor do automóvel 

nas conversões, as esquinas deverão estar livres de interferências visuais ou físicas 

até a distância de 5m (cinco metros) a partir do bordo do alinhamento da via 

transversal.  

Utilizar-se-á de sinalização tátil de piso nas rampas, rebaixamentos de calçadas e 

guias junto à faixa de travessia de pedestres e junto à marca de canalização de 

vagas destinadas ao estacionamento de veículos que transportam pessoas com 

deficiência nas vias e logradouros públicos. 

Os canteiros centrais configurarão áreas arborizadas e calçadas verdes, inibindo a 

travessia de pedestres fora das faixas de segurança. Os pavimentos da faixa livre dos 

passeios serão de concreto pré-moldado, bloco de concreto intertravado ou ladrilho 

hidráulico. 

O Decreto traça, ainda, diretrizes para a sinalização viária e para os dispositivos 

controladores de trânsito em termos de localização com o fim de evitar obstrução da 

visibilidade. 

No caso da Avenida Chucri Zaidan, tratando de via estrutural com comércio, a 

largura mínima da calçada será de 3,00 m (três metros), com faixa livre de 1,20 m 

(um metro e vinte). 

O projeto de inserção urbana e paisagismo, a serem recomendados no âmbito do 

presente estudo complementar, deverão ser ajustados também as exigências da Lei. 
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6.3. Vias públicas, Sistema Viário e Ciclovias 

A Lei nº 13. 614, de 2 de julho de 2003, estabelece as diretrizes para a utilização das 

vias públicas municipais, inclusive dos respectivos subsolo e espaço aéreo, e das 

obras de arte de domínio municipal, para a implantação e instalação de 

equipamentos de infra-estrutura urbana destinados à prestação de serviços públicos 

e privados, além disso, delega competência ao Departamento de Controle de Uso de 

Vias Públicas da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana para outorgar a permissão de 

uso; disciplina a execução das obras dela decorrentes. 

O Decreto nº 44.755, de 18 de maio de 2004, regulamenta disposições da 

supracitada Lei sobre para a utilização das vias públicas. 

A Lei nº 10.907, de 18 de dezembro de 1990, estabelece a demarcação de espaços 

para ciclovias nas construções de avenidas do Município de São Paulo posteriores à 

sua regulamentação (Decreto nº 34.854/95). De acordo com seu artigo 4º, os novos 

projetos para implantação de avenidas que impliquem construção de pontes, 

viadutos e aberturas de túneis deverão prever que essas obras de arte sejam 

dotadas de ciclovias, integradas com o projeto de construção da avenida. 

A Lei n° 10.334, de 14 de julho de 1987, que trata dos pólos geradores de tráfego, 

cria áreas especiais de tráfego - AET; fixa regras para a sua implantação em 

diferentes áreas do município e estabelece normas destinadas a estacionamento de 

veículos 

Lei Municipal n° 14.266, de 06 de fevereiro de 2007: Dispõe sobre a criação do 

Sistema Cicloviário no Município de São Paulo. Em seu artigo 9°, determina que a 

elaboração de projetos e construção de praças e parques, incluindo parques lineares 

com área superior a 4.000 m², como por exemplo a Via Parque, deve contemplar o 

tratamento cicloviário nos acessos e no entorno próximo, assim como paraciclos no 

seu interior. Da mesma forma, os projetos dos parques lineares previstos no Plano 

Diretor Estratégico e nos Planos Regionais Estratégicos deverão contemplar ciclovias 

internas e, quando possível, de acesso aos parques, em conformidade com estudos 

de viabilidade aprovados. Já o artigo 11°, estabelece que as novas vias públicas, 

incluindo pontes, viadutos e túneis, devem prever espaços destinados ao acesso e 

circulação de bicicletas, em conformidade com os estudos 
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6.4. Desapropriação 

A desapropriação é o procedimento administrativo ou judicial previsto em lei, de 

direito público, através do qual o Poder Público, ou seus delegados, transfere para si, 

mediante prévia declaração de necessidade ou utilidade pública, ou de interesse 

social, de forma unilateral e compulsória, a propriedade de terceiro normalmente 

através de indenização prévia, justa e em dinheiro. 

Destarte, dispõe a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXIV, “a lei 

estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade 

pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 

ressalvados os casos previstos nesta Constituição.”. 

Como se pode perceber, além da ocorrência de um de seus pressupostos (a utilidade 

pública, a necessidade pública ou o interesse social) é imprescindível, para que 

ocorra a desapropriação, a justa e prévia indenização em dinheiro – chamada 

desapropriação ordinária. 

O Estatuto da Cidade, aprovado pela Lei nº 10.257/01 também dispõe sobre a 

desapropriação em seu artigo 182 que diz: “Art. 182. A política de desenvolvimento 

urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas 

em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes. 

(...) 

§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 

indenização em dinheiro. 

Ao regulamentar o previsto constitucionalmente (art. 5º, inciso XXIV), que advém 

desde a Constituição Imperial de 1824, o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 

1941, também considerada Lei Geral da Desapropriação, dispõe sobre os casos de 

desapropriação por utilidade pública, e diz que mediante declaração de utilidade 

pública, todos os bens poderão ser desapropriados, pela União, pelos Estados, 

Municípios, Distrito Federal e Territórios. O referido Decreto-Lei considera no item “i” 

que a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a 

execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação, 

para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou 
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ampliação de distritos industriais; como de utilidade pública viabilizando a 

implantação do projeto. 

Não obstante, a Lei nº 13.260, 28 de dezembro de 2001, que estabelece diretrizes 

urbanísticas para a área de influência da atual Avenida Água Espraiada, de 

interligação entre a Avenida Nações Unidas (Marginal do Rio Pinheiros) e a Rodovia 

dos Imigrantes, cria incentivos por meio de instrumentos de política urbana para sua 

implantação, institui o Grupo de Gestão, e dá outras providências, dispõe em seu 

artigo 12 que todas as disposições reguladas na Seção que se referem às 

desapropriações a serem efetivadas em função das obras necessárias à Operação 

Urbana Consorciada Água Espraiada observarão o disposto no Decreto-Lei nº 3.365, 

de 21 de junho de 1941, e demais disposições pertinentes à matéria, já tratados 

anteriormente. 

Além de adotar as determinações da “Lei Geral de Desapropriações” (prévia 

declaração de necessidade ou utilidade pública, pagamento de indenização prévia, 

justa e em dinheiro), também determina que na hipótese de realização de acordo 

para se estabelecer o valor da indenização a ser paga aos proprietários de imóveis 

atingidos pelas desapropriações, a Empresa Municipal de Urbanização – EMURB fica 

autorizada a realizar o pagamento do valor da indenização em Certificados de 

Potencial Adicional de Construção.  

A possibilidade de que proprietário de imóvel expropriado para os fins da presente 

Operação Urbana Consorciada, através de acordo, venha a receber o valor da 

indenização na forma prevista no acima, não impede que a Empresa Municipal de 

Urbanização - EMURB opte por realizar o pagamento em dinheiro, ou, ainda, parte 

em dinheiro e parte em Certificados de Potencial Adicional de Construção. Assim 

como, o proprietário de imóvel expropriado não é obrigado a receber a justa e prévia 

indenização em CEPAC. 

Havendo opção pelo pagamento da indenização em Certificados de Potencial 

Adicional de Construção, o valor destes será aquele obtido no último leilão realizado 

antes do pagamento, levando-se em conta a quantidade de metros quadrados 

desapropriada para fins de outorga de potencial adicional de construção e 

modificação de uso do solo e dos parâmetros urbanísticos. 

A desocupação de imóveis, inclusive daqueles sob locação, quando atingidos pelas 

Intervenções urbanísticas desta Operação Urbana Consorciada, deverá atentar para o 



GEOTEC                  EMURB 

 

EM01/2009     6-23 

direito de permanência desses moradores na região e, no caso de locatários, ao 

direito de acomodação em condições dignas até sua incorporação em Programas 

Habitacionais. 

Por fim, em seu artigo 25 determina que fica autorizada a Empresa Municipal de 

Urbanização - EMURB a praticar todos os atos necessários à realização da Operação 

Urbana Consorciada Água Espraiada, em especial, aqueles de sua competência para a 

desapropriação dos imóveis necessários à sua implantação, de forma judicial ou 

extrajudicial, atendendo ao Programa de Intervenções estabelecido no artigo 3º 

desta lei, visando a redução dos impactos e resguardando a qualidade de vida e o 

interesse coletivo. 
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6.5. Proteção ao patrimônio histórico e cultural 

A) No Âmbito Federal 

 Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 - organiza a proteção do 

patrimônio histórico e artístico nacional – artigo 1º, traz a definição dos bens sob 

proteção. 

 Lei no 3.924, de 26 de julho de 1961 - dispõe sobre os monumentos 

arqueológicos e pré-históricos. 

 Lei no 6.513, de 20 de dezembro de 1977 - dispõe sobre a criação de Áreas 

Especiais e de Locais de Interesse Turístico; sobre o Inventário com finalidades 

turísticas dos bens de valor cultural e natural; acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 

4.132, de 10 de setembro de 1962; altera a redação e acrescenta dispositivo à Lei nº 

4.717, de 29 de junho de 1965; e dá outras providências. 

 Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986 – destaca sítios e 

monumentos arqueológicos como elementos a serem considerados nas diferentes 

fases do planejamento e implantação de um Empreendimento. 

 Portaria IPHAN nº 07, de 01 de dezembro de 1988 – dispõe sobre 

Empreendimentos potencialmente geradores de danos materiais ao patrimônio 

arqueológico, sobre os requisitos necessários aos estudos em cada fase dos 

Empreendimentos e sobre o desenvolvimento e responsabilidade pelos estudos. 

 Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 - disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras 

providências. 

 Portaria IPHAN n° 230 de 17 de dezembro de 2002 - dispositivos para a 

compatibilização e obtenção de licenças ambientais em áreas de preservação 

arqueológica. 

 

B) No Âmbito Estadual 

 Resolução SMA 34, de 27 de agosto de 2003 - dispõe sobre as medidas 

necessárias à proteção do patrimônio arqueológico e pré-histórico quando do 

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades potencialmente 
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causadores de significativo impacto ambiental, sujeitos à apresentação de EIA/RIMA, 

e dá providências correlatas. 

 

C) No Âmbito Municipal 

 Lei nº 10.032, de 27 de dezembro d 1985 - dispõe sobre a criação de um 

Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da 

cidade de São Paulo. 

 Lei nº 10.236 de 16 de dezembro de 1986. Altera dispositivos da lei 10032/85, 

que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 

Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo - CONPRESP. 

O entorno é a área de projeção localizada na vizinhança dos imóveis tombados que é 

delimitada com objetivo de preservar a sua ambiência e impedir que novos 

elementos obstruam ou reduzam sua visibilidade. Compete ao órgão que efetuou o 

tombamento estabelecer os limites e as diretrizes para as intervenções nas áreas de 

entorno de bens tombados. 
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6.6. Supressão e recomposição da vegetação 

A) No Âmbito Federal 

 Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 – Institui o Código Florestal – De 

acordo com a Lei Federal 4771/65 (Código Florestal), são consideradas como áreas 

de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural 

situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água em faixa marginal cuja 

largura mínima será de 30 m para os cursos de d’água de menos de 10 m de largura 

e a máxima de 500 m (quinhentos metros) para os cursos d’água que tenham 

largura superior a 600 m (seiscentos metros); Importante ressaltar que a referida 

norma declara de preservação permanente uma faixa de solo situada “(...) ao longo 

dos rios ou de qualquer curso d’água, desde o seu nível mais alto (...)”. Assim sendo, 

os trinta metros deverão ser contados a partir do nível mais alto do rio. 

Estabelece, ainda, que a supressão de vegetação em área de preservação 

permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de 

interesse social, devidamente caracterizados e motivados em procedimento 

administrativo próprios, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao 

empreendimento proposto e mediante o atendimento das medidas mitigadoras e 

compensatórias indicadas pelo órgão ambiental previamente à emissão da 

autorização, ou ainda, nos casos de baixo impacto ambiental (art. 4º, §3º do Código 

Florestal redação dada pela MP nº 2.166/01-67). 

 Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001 Altera os arts. 1°, 4°, 

14°, 16° e 44°, e acresce dispositivos à Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, 

que institui o Código Florestal. O artigo 4° desta MP determina que “A supressão de 

vegetação em área de preservação permanente situada em área urbana, dependerá 

de autorização do órgão ambiental competente, desde que o município possua 

conselho de meio ambiente com caráter deliberativo e plano diretor, mediante 

anuência prévia do órgão ambiental estadual competente fundamentada em parecer 

técnico”. 

 Resolução CONAMA nº 004, de 18 de setembro de 1985 – dispõe sobre as 

reservas ecológicas. 

 Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006 - dispõe sobre os casos 

excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que 
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possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em APP, complementando 

assim a normatização atinente a essa questão. 

Esta Resolução define os casos excepcionais em que o órgão ambiental competente 

pode autorizar a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação 

Permanente-APP para a implantação de obras, planos, atividades ou projetos de 

utilidade pública ou interesse social, ou para a realização de ações consideradas 

eventuais e de baixo impacto ambiental. 

O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a intervenção ou supressão 

de vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada mediante procedimento 

administrativo autônomo e prévio, e atendidos os requisitos previstos nesta 

resolução e noutras normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem como no 

Plano Diretor, Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano de Manejo das Unidades de 

Conservação, se existentes. 

 Lei nº 11.428 de 22 de dezembro de 2006 – Lei da Mata Atlântica - Dispõe 

sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá 

outras providências. 

 Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 2008 - regulamenta dispositivos da 

Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. 

 

B) No âmbito Estadual 

 Decreto nº 30.443, de 20 de setembro de 1989 - considera patrimônio 

ambiental e declara imunes de corte exemplares arbóreos, situados no Município de 

São Paulo, e dá outras providências 

 Decreto nº 49.723, de 24 de junho de 2005 - institui o Programa de 

Recuperação de Zonas Ciliares do Estado de São Paulo e dá providências correlatas 

 Decreto nº 49.566, de 25 de abril de 2005 - dispõe sobre a intervenção de 

baixo impacto ambiental em áreas consideradas de preservação permanente pelo 

Código Florestal. Estabelece que os pedidos de autorização para intervenção eventual 

e de baixo impacto ambiental em áreas de preservação permanente, devem ser 

formalizados em procedimento administrativo próprio junto ao Departamento 

Estadual de Proteção de Recursos Naturais - DEPRN da Secretaria do Meio Ambiente. 
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 Resolução SMA nº 13, de 22 de fevereiro de 2008 - Dispõe sobre a concessão 

de autorização para a supressão de vegetação nativa para implantação de obras de 

interesse público. A autorização para supressão de vegetação nativa para 

implantação de obras de interesse público poderá ser concedida, em processo 

administrativo próprio, desde que seja comprovada a inexistência de alternativa 

locacional para a implantação da obra. A concessão da autorização para o corte de 

vegetação estará condicionada ao cumprimento das respectivas medidas de 

mitigação e compensação a serem definidas no procedimento de licenciamento. 

 Termo de Convênio firmado entre os órgãos ambientais municipal e estadual – 

SVMA 2007 – 0.191.265-7 define as competências legais para apreciar os pedidos de 

manejo de vegetação, de forma conjunta, e SMA nº 54/07 – tem como objetivo a 

cooperação institucional nas áreas de fiscalização e licenciamento ambiental de 

atividades e Empreendimentos de Impacto Ambiental. 

 

C) No Âmbito Municipal 

 Lei nº 10.365, de 22 de setembro de 1987 - disciplina o corte e a poda de 

vegetação de porte arbóreo existente no município de São Paulo, e da outras 

providencias. 

 Decreto nº 26.535, de 03 de agosto de 1998 - regulamenta a Lei nº 10365/87, 

que disciplina o corte e a poda de vegetação de porte arbóreo existente no município 

de São Paulo, e da outras providencias. 

 Lei nº 10.919, 21 de dezembro de 1990 - dispõe sobre a obrigatoriedade de o 

executivo municipal dar publicidade a poda e corte de arvores. 

 Decreto nº 45.904, de 19 de maio de 2005 - regulamenta o artigo 6º da Lei nº 

13.885, de 25 de agosto de 2004, no que se refere à padronização dos passeios 

públicos do Município de São Paulo.  

 Decreto nº 47.145, de 29 de março de 2006 - regulamenta o Termo de 

Compromisso Ambiental - TCA, instituído pelo artigo 251 e seguintes da Lei nº 

13.430, de 13 de setembro de 2002 (Plano Diretor Estratégico).  

 Termo de Convênio firmado entre os órgãos ambientais municipal e estadual – 

SVMA 2007 – 0.191.265-7 define as competências legais para apreciar os pedidos de 

manejo de vegetação, de forma conjunta, e SMA nº 50/07 – tem como objetivo a 
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cooperação institucional nas áreas de fiscalização e licenciamento ambiental de 

atividades e Empreendimentos de Impacto Ambiental. 

 Portaria 26 / SVMA 2008 - disciplina os critérios e procedimentos de 

compensação ambiental pelo manejo por corte, transplante, ou qualquer outra 

intervenção, de caráter excepcional, para a viabilização de: I - projeto de edificação; 

II - parcelamento do solo; III - obras de infra-estrutura;e IV - obras utilidade pública 

e/ou interesse social. Estabelece que a compensação ambiental seja exigida para 

todos os casos de manejo de vegetação arbórea previstos nesta Portaria e destina-se 

a compensar o impacto ambiental negativo não passível de ser evitado, objetivando 

garantir a manutenção, ampliação e melhoria da cobertura vegetal.  

A compensação da supressão vegetal associada ao empreendimento deverá ser 

realizada nos termos desta portaria, com prévia autorização da Divisão Técnica de 

Proteção e Avaliação Ambiental (DPAA) da SVMA. 
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6.7. Recursos hídricos, Drenagem e Saneamento Ambiental 

A utilização e o consumo de recursos hídricos no Município de São Paulo devem ser 

considerados do ponto de vista de seus objetivos e também da legislação vigente 

relativa aos recursos hídricos usados como mananciais; e à utilização dos recursos 

hídricos como corpo receptor/carreador e elemento da paisagem. No caso do 

prolongamento da Av. Chucri Zaidan até a Av. João Dias e complementos viários 

necessários, o Empreendimento não envolve área de mananciais. 

Protegem os Recursos Hídricos: Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934, que 

institui o Código de Águas. Decreto n° 94.076, de 05 de março de 1987,que institui o 

Programa Nacional de Microbacias Hidrográficas, e dá outras providências. 

Constituição Federal e Constituição do Estado de São Paulo, e a Lei nº 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 

da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, 

que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

A Lei nº 7.663, 30 de dezembro de 1991, estabelece normas de orientação à Política 

Estadual de Recursos Hídricos bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos e cria o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, criado 

para suporte financeiro da Política Estadual de Recursos Hídricos e das ações 

correspondentes, reger-se-á pelas normas estabelecidas nesta lei e em seu 

regulamento. 

Os assuntos relacionados aos Recursos Hídricos e relacionados com o 

Empreendimento em questão são tratados pelos seguintes órgãos: 

DAEE – Departamento d Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. Tratará 

das questões relativas às outorgas necessárias as obras envolvendo alterações com a 

drenagem. 

Portaria DAEE 717, de 12 de dezembro de 1996 - aprova a Norma e os Anexos de I a 

XVIII que disciplinam o uso dos recursos hídricos. Ainda, determina que a 

implantação de obras ou serviços que possam alterar o regime, a quantidade e a 

qualidade dos recursos hídricos superficiais, dependerá de manifestação prévia do 

DAEE, por meio de uma autorização. Observar-se-á ainda a Resolução Conjunta SMA 

– SERHS nº 01, de 23 de fevereiro de 2005, que regula o Procedimento para o 

Licenciamento Ambiental Integrado às Outorgas de Recursos Hídricos. 
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DEPRN – Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais do Estado de 

São Paulo. Responsável pela autorização de uso e/ou intervenção em APPs (Áreas de 

Preservação Permanente), assim como a supressão e vegetação em referidas áreas. 

Quanto a essas questões devem ser observadas a seguintes legislações: a Lei nº 

4.771, de 15 de setembro de 1965, institui o Código Florestal; Medida Provisória no 

2.166-67, de 24 de agosto de 2001, altera os arts. 1o, 4o, 14, 16 e 44, e acresce 

dispositivos à Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o Código 

Florestal, bem como altera o art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 

que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, e dá outras 

providências; e Decreto Estadual nº 49.566, de 25 de abril de 2005 - dispõe sobre a 

intervenção de baixo impacto ambiental em áreas consideradas de preservação 

permanente pelo Código Florestal. 

No que se refere à qualidade dos corpos hídricos a Resolução CONAMA nº 357, de 17 

d março de 2005 dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões 

de lançamento de efluentes, e dá outras providências. No âmbito estadual aplicam-

se: A Lei nº 997, de 31 de maio de 1976 que dispõe sobre o controle da poluição do 

meio ambiente; O Decreto nº 8.468, de 8 de setembro de 1976 que aprova o 

Regulamento da Lei nº 997/76, que dispõe sobre a Prevenção e o Controle da 

Poluição do Meio Ambiente; e o Decreto nº 10.755, de 22 de novembro de 1977 que 

dispõe sobre o enquadramento dos corpos de água receptores na classificação 

prevista no Decreto nº 8.468/76, e dá providências correlatas. 
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6.8. Áreas Contaminadas 

A Lei Estadual nº 9.999, de 9 de junho de 1998 altera a Lei nº 9.472/96, que 

disciplina o uso de áreas industriais, admitindo nas Zonas de Uso 

Predominantemente Industrial – ZUPI, os usos residencial, comercial, de prestação 

de serviços e institucional quando se tratar de zona que tenha sofrido 

descaracterização significativa do uso industrial e não haja contaminação da área, 

mediante parecer técnico do órgão ambiental estadual, essa Lei fixa restrições de uso 

nas áreas contaminadas. 

O Decreto nº 47.400, de 4 de dezembro de 2002 regulamenta dispositivos da Lei 

Estadual n° 9.509, de 20 de março de 1997, referentes ao licenciamento ambiental, 

estabelece prazos de validade para cada modalidade de licenciamento ambiental e 

condições para sua renovação, estabelece prazo de análise dos requerimentos e 

licenciamento ambiental, institui procedimento obrigatório de notificação de 

suspensão ou encerramento de atividade, e o recolhimento de valor referente ao 

preço de análise. 

Por sua vez o Decreto nº 42.319, de 21 de agosto de 2002, dispõe sobre diretrizes e 

procedimentos relativos ao gerenciamento de áreas contaminadas no Município de 

São Paulo. Também determina que qualquer forma de parcelamento, uso e ocupação 

do solo, inclusive de empreendimentos públicos, em áreas consideradas 

contaminadas ou suspeitas de contaminação, só poderá ser aprovada ou regularizada 

após a realização, pelo empreendedor, de investigação do terreno e avaliação de 

risco para o uso existente ou pretendido, a serem submetidos à apreciação do órgão 

ambiental competente. 
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6.9. Resíduos da Construção Civil 

A Resolução nº 307, de 05 de julho de 2002 estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil com base na Lei no 

10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto das Cidades – que regulamenta os artigos 

182 e 183 da Constituição Federal, e estabelece diretrizes gerais da política urbana 

tornando obrigatória a adoção de planos integrados de gerenciamento nos municípios 

assim como projetos d gerenciamento de resíduos nos canteiros de obras, criando 

condições para a aplicação da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 que dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente, e dá outras providências. 

A Resolução SMA nº 41, de 17 de outubro de 2002 que dispõe sobre procedimentos 

para o licenciamento ambiental de aterros de resíduos inertes e da construção civil 

no Estado de São Paulo, impõe, em seu artigo 1º que a disposição final de resíduos 

da construção civil classificados como classe A, pela Resolução CONAMA nº 307/02 e 

de resíduos inertes classificados como classe IIB, pela NBR - 10.004 - Classificação 

de Resíduos, da ABNT, no Estado de São Paulo, fica sujeita ao licenciamento 

ambiental quanto à localização, à instalação e à operação, no âmbito dos órgãos da 

Secretaria do Meio Ambiente - SMA. 

No âmbito municipal temos duas Leis Gerais: Lei nº 13.430, de 13 de setembro de 

2002 que institui o Plano Diretor Estratégico, e a Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 

2004 que estabelece normas complementares ao Plano Diretor Estratégico, institui os 

Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras, dispõe sobre o parcelamento, 

disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo.  

Ainda no âmbito municipal há legislação específica sobre resíduos na construção civil: 

Lei nº 14.015, de 28 de junho de 2005 que dispõe sobre o descarte e reciclagem de 

misturas asfálticas retiradas dos pavimentos urbanos municipais e dá outras 

providências; Decreto nº 46.594, de 3 de novembro de 2005 que regulamenta a 

coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final de resíduos inertes, de que 

trata a Lei nº 13.478, de 30 de dezembro de 2002, com as alterações 

subseqüentes;e Portaria 6787, de 30 de setembro de 2005 – que determina que para 

a obtenção da "Licença Especial de Operação a Título Provisório - LETP", instituída 

pela Portaria nº 255, de 23 de novembro de 2004, referente às áreas destinadas ao 

transbordo e triagem de resíduos de construção civil e resíduos volumosos no 
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Município de São Paulo, o interessado deverá verificar se o local pretendido permite a 

implantação da ATT. 

A Lei nº 14.803, de 26 de junho de 2008 dispõe sobre o Plano Integrado de 

Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos e seus 

componentes, o Programa Municipal de Gerenciamento e Projetos de Gerenciamento 

de Resíduos da Construção Civil conforme previstos na Resolução CONAMA nº 

307/2002, disciplina a ação dos geradores e transportadores destes resíduos no 

âmbito do Sistema de Limpeza Urbana do Município de São Paulo e dá outras 

providências. 
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6.10. Movimentação de terra no município de São Paulo 

Lei nº 11.228, de 25 de junho de 1992 - Código de Obras e Edificações - que dispõe 

sobre as regras gerais e especificas a serem obedecidas no projeto, licenciamento, 

execução, manutenção e utilização de obras e edificações, dentro dos limites dos 

imóveis. Decreto nº 32.329, de 23 de setembro de 1992 regulamenta a Lei nº 

11.228/92 - Código de Obras e Edificações, e da outras providencias. 

Lei nº 11.380, de 26 de junho de 1993 que dispõe sobre a execução de obras nos 

terrenos erodidos ou erodíveis, determina que a execução de movimento de terra 

em área de intervenção inferior a 2 hectares e volume inferior a 20.000m³ 

dependerá de licença expedida pela Subprefeitura.  

Decreto nº 41.633, 23 de janeiro de 2002 regulamenta a Lei nº 11.380/1993, que 

dispõe sobre a execução de obras nos terrenos erodidos e erodíveis e sobre a 

exigência de alvará para movimento de terra, e dá outras providências. O artigo 4º 

do Decreto nº 41.633/02 enumera as situações em que a execução de obra de 

movimento de terra dependerá de prévia licença expedida pela Prefeitura 
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6.11. Emissões Veiculares 

A atual legislação brasileira estabelece padrões de qualidade do ar a serem 

obedecidos nos diversos centros urbanos. Entretanto, esses limites acabam se 

tornando metas, considerando a freqüente ultrapassagem de limites em cidades 

como São Paulo. Ainda assim, os Empreendimentos devem buscar respeitar os 

padrões, mesmo com a dificuldade de aferição dos padrões. 

Em geral o objetivo do novo Empreendimento deve ser que, por si só, não provoque 

a ultrapassagem do padrão legal estabelecido. Uma medida apropriada é buscar que 

o novo Empreendimento não provoque concentrações de poluentes maiores que 50% 

do padrão nas piores condições de dispersão atmosférica. 

A Resolução CONAMA nº 003, de 28 de junho de 1990 Estabelece os padrões de 

qualidade do ar as concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, 

poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como 

ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral. 

Quadro 6.11-1: Padrões Nacionais de Qualidade do Ar 

                  

POLUENTE 

                         

TEMPO DE 

AMOSTRAGEM 

PADRÂO    

PRIMÁRIO 

µg/m³ 

PADRÃO 

SECUNDÁRIO 

µg/m³ 

Partículas inaláveis 24 horas 

média geométrica 

anual 

150 

50 

150 

50 

Dióxido de Enxofre 24 horas 

média geométrica 

anual 

365 

80 

100 

40 

Dióxido de 

Nitrogênio 

1 hora 

média geométrica 

anual 

320 

100 

190 

100 

Monóxido de 

Carbono 

1 hora 

8 horas 

40.000(28 ppm) 

10.000 (9 ppm) 

40.000 

10.000 

Ozônio 1 hora 160 160 
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Padrão Primário – representa o valor máximo de concentração de cada poluente 

aceitável na atmosfera, de acordo com o tempo de amostragem, mas ainda oferecem 

um mínimo de risco de efeitos adversos à saúde, constituindo metas que devem ser 

atingidas em curto prazo. 

Padrão secundário – valor abaixo daquele no qual é prevista segurança total contra 

danos ao meio ambiente e à saúde pública, constituindo uma meta a ser atendida a 

médio e longo prazos. 

Resolução CONAMA nº 18, de 6 de maio de 1986I institui, em caráter nacional, o 

Programa De Controle Da Poluição Do Ar Por Veículos Automotores – PROCONVE. 

Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993 dispõe sobre a redução de emissão de 

poluentes por veículos automotores e dá outras providências. 

Resolução CONAMA nº 08, de 31 de agosto de 1993 em complemento à Resolução 

CONAMA n° 18/86, estabelece os Limites Máximos de Emissão de poluentes para os 

motores destinados a veículos pesados novos, nacionais e importados. 

Resolução CONAMA nº 07, de 31 de agosto de 1993 estabelece como padrões de 

emissão para veículos em circulação os limites máximos de CO, HC. diluição, 

velocidade angular do motor e ruído para os veículos com motor do ciclo Otto e 

opacidade de fumaça preta e ruído para os veículos com motor do ciclo Diesel. 

Resolução CONAMA nº 15, de 29 de setembro de 1994 vincula a implantação de 

Programas de Inspeção e Manutenção, para veículos Automotores em Uso - I/M, à 

elaboração, pelo órgão ambiental estadual, de um Plano de Controle da Poluição por 

Veículos em Uso – PCPV. 

Os limites legais de emissão de escapamento de veículos novos, equipados com 

motores do ciclo Otto ou Diesel e para quaisquer tipos de combustível, conforme o 

PROCONVE, estão dispostos de forma resumida nos quadros que seguem: 
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Quadro 6.11-2: Limites Legais de Emissão 

ANO CO 

(g/Km) 

HC 

(g/Km) 

NO² 

(g/Km) 

CHO 

(g/Km) 

MP 

(g/Km) 

Veículos leves de Passageiros 

89-91 (automóveis) 24 2.1 2.0 - - 

92-96 (automóveis) 12 1.2 1.4 0.15 - 

92-96 (utilitários) 24 2.1 2.0 - 0.05 

97-... (todos) 2.0 0.3 0.6 0.03 0.05 

Veículos Leves Comerciais (massa > 1.700Kg 

FASE I 24 2.1 2.0 0.15 - 

FASE II 6.2 0.5 1.4 0.6 0.16 

 

Quadro 6.11-3: Limites Legais de Emissão 

FASE CO 

(g/KWh) 

HC 

(g/KWh) 

NO² 

(g/KWh) 

Partículas 

(g/KWh) 

Fumaça 

(K) 

I - - - - 2.5 

II 11.2 2.45 14.4 - 2.5 

III 4.9 1.23 9.0 0.7/0.41 2.5 

IV 4.0 1.1 7.0 0.15 - 

 

Resolução CONAMA nº 315, de 29 de outubro de 2002 dispõe sobre a nova etapa do 

Programa de Controle de Emissões Veiculares - PROCONVE.  

 

 

 

                                                 
1
 Fonte: PROCONVE 
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Quadro 6.11-4: Limites de Emissão de Poluentes para Veículos Leves 

 

POLUENTES 

Limites 

Até 

31/12/2006 

Desde 

01/01/20052 

A partir de 

01/01/2009 

Veículos Leves de Passageiros 

Veículos leves Comerciais – massa referência para ensaio menor que 1.700 Kg 

Monóxido de Carbono (CO em g/Km) 2.00 2.00 2.00 

Hidrocarbonetos (HC em g/Km) 0.30 0.303 0.303 

Hidrocarboneto não metano (NMHC em g/Km) NE 0.16 0.05 

Óxidos de nitrogênio (NOx em g/Km) 0.60 0.254 ou 0.605 0.124 ou 0.255 

Material particulado (MO em g/Km) 0.05 0.05 0.05 

Aldeídos (CHO g/Km) 0.03 0.03 0.02 

Emissão evaporativa (g/ensaio) 2.00 2.00 2.00 

Emissão de gás no cárter nula nula nula 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 em 2005 40% dos veículos comercializados; em 2006 para 70% dos veículos comercializados; a partir de 2007 100% 

dos veículos comercializados. 
3
 Aplicável somente a veículos movidos a GNV 

 
4
 Aplicável somente a veículos movidos à gasolina ou etanol 

5
 Aplicável somente a veículos movidos a óleo diesel 

(NE) não exigível 

Fonte Resolução CONAMA nº 315/02 
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O quadro a seguir apresenta limites de emissão de motores diesel, aplicáveis aos 

ônibus urbanos. 

Quadro 6.11-5: Limites de Emissão de poluentes para Veículos Pesados – Ciclo Diesel – 

Convencional e com Pós-Tratamento (Ciclo de testes SC/ELR) 

 

POLUENTES 

Limites 

Até 

31/12/2005 

Desde 

01/01/20046 

A partir de 

01/01/2009 

Monóxido de Carbono (CO em g/Km) 4.0 2.10 1.50 

Hidrocarbonetos (HC em g/Km) 1.10 0.66 0.46 

Óxidos de nitrogênio (NOx em g/Km) 7.00 5.00 3.50 

Material particulado7 (MO em g/Km) 0.25 0.10 ou 0.138 0.02 

Opacidade ELR (m) NE 0.80 0.50 

 

                                                 
6
 em 2004 inicia com o atendimento de 60% dos ônibus urbanos; em 2005 continua para 100% dos micro-ônibus e 

novos lançamentos e 40 % dos outros veículos da produção; a partir de 2006 para 100% dos veículos comercializados. 

Alternativamente: em 2004 inicia com o atendimento de 100% dos ônibus urbanos; em 2005 continua para 100% dos 

micro-ônibus e novos lançamentos e 60 % dos outros veículos da produção; a partir de 2006 para 100% dos veículos 

comercializados. 
7
 Aplicável somente a veículos movidos a óleo diesel 

8
 Aplicável somente a motores de cilindrada unitária inferior a 0.75 dm³ e rotação à potência nominal superior a 3.000 

m 
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6.12. Ruído 

Resolução CONAMA nº 01 de 08 de março de 1990 determina que a emissão de 

ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou 

recreativas, inclusive as de propaganda política, deverão obedecer ao interesse da 

saúde, ao sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos na 

Resolução. Estipula como aceitáveis os níveis determinados pela norma NBR 10.152. 

Determina ainda que as medições deverão ser efetuadas de acordo com a NBR 

10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, 

da ABNT. 

O Quadro a seguir tem como fonte a NBR 10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas 

Habitadas visando o conforto da comunidade. 

Quadro 6.12-1: Limites dos Níveis de Ruído por Tipos de áreas e Períodos 

Tipo de Área Níveis de Ruído – dB (A) 

Período Diurno Período Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial ou de hospitais e escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Obs.: Caso o nível de ruído preexistente no local seja superior aos relacionados nesta tabela, então 

este será o limite. 

 

Esses padrões legais referem-se a ruído ambiental, ou seja, aquele que ocorre fora 

dos limites do Empreendimento. Desta forma, os estudos foram realizados de forma 

a apontar os níveis de ruído em postos receptores localizados ao longo do 

Empreendimento. 

De acordo com disposição da NBR 10.151, a classificação do tipo de uso e ocupação 

do solo nos pontos receptores medidos deve ser realizada por observação local 
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imediata durante as medições dos níveis de ruído. Assim, a classificação de uso e 

ocupação nos pontos receptores não necessariamente representa o zoneamento 

oficial do Município, porque muitas vezes a ocupação real não corresponde ao 

zoneamento oficial. Entretanto, os padrões d ruído são estabelecidos em função da 

sensibilidade dos agentes receptores, que são intimamente relacionados com o tipo 

de ocupação existente. 
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7. COMPATIBILIDADE COM O PLANEJAMENTO URBANO 

 

7.1. Contexto do Projeto: a Operação Urbana Consorciada Água 

Espraiada (OUCAE)  

O prolongamento da avenida Dr. Chucri Zaidan até a avenida João Dias e a 

construção de uma nova ponte sobre o rio Pinheiros, junto ao Parque Burle Marx, são 

partes de um conjunto de intervenções previstas no âmbito da Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada (OUCAE), instituída pela Lei Municipal no 13.260/2001, 

inserida no Plano Diretor Estratégico do MSP (PDE, Lei no 13.430/2002), 

regulamentada pelo Decreto Municipal no 44.845/2004, e com Licença Ambiental 

Prévia aprovada (LAP no 17/SVMA.G/2003) junto à Secretaria do Verde e do Meio 

Ambiente (SVMA) e ao Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (CADES). 

O perímetro de abrangência da OUCAE abrange setores urbanos localizados na região 

sul da capital, ao longo do eixo da Avenida Jornalista Roberto Marinho (antiga Av. 

Água Espraiada) e do seu prolongamento até a Rodovia dos Imigrantes, no sentido 

Oeste-Leste, bem como os setores ao longo da Avenida Eng. Luis Carlos Berrini e da 

Marginal Pinheiros, incluindo o eixo da Avenida Doutor Chucri Zaidan e sua extensão 

até a Av. João Dias, no sentido Norte-Sul. 

A OUCAE é parte de um conjunto de Operações Urbanas Consorciadas existentes no 

MSP e coordenadas pela EMURB (Empresa Municipal de Urbanização), que abrange 

outros bairros e zonas da cidade. Além da OUCAE, as operações urbanas aprovadas 

por lei, no MSP, são: OUC Água Branca (Lei no 11.774/1995); OUC Faria Lima (Lei no 

11.732/1995); OUC Centro (Lei no 12.349/1997) e OUC Rio Verde-Jacu (Lei no 

13.872/2004). 

A primeira operação urbana aprovada no MSP foi a do vale do Anhangabaú, no centro 

(Lei no 11.090/1991), na gestão Luiza Erundina. Antecedentes remontam ao Plano 

Diretor da gestão Mário Covas (1985) e às “operações interligadas” da gestão Jânio 

Quadros (Lei no 10.809/1986). A institucionalização do instrumento da OU ocorreu no 

âmbito do antigo Plano Diretor, Lei no 10.676/1988 (MARICATO & WHITAKER, 2002).  

Outras operações urbanas estão previstas pelo atual PDE para a região sudoeste do 

MSP, mas ainda não aprovadas por lei: Pólo de Desenvolvimento Sul, abrangendo 

áreas ao longo do canal do Jurubatuba, ao sul da OUCAE; Santo Amaro, abrangendo 
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os quarteirões adjacentes ao corredor das avenidas Santo Amaro e São Gabriel; e 

Vila Sônia, na Subprefeitura de Butantã, ao longo do eixo da Linha 4 do Metrô, em 

implantação. 

O mapa da Figura 7.1-1 mostra a localização da OUCAE e das demais operações 

urbanas aprovadas ou previstas na região sudoeste da capital.  

 

    

Fonte: SEMPLA/PMSP, Plano Diretor Estratégico, detalhe do Mapa no 05 – “Operações Urbanas 

Consorciadas”, 2007. 

Figura 7.1-1: Operações Urbanas Consorciadas na região sudoeste do MSP - 2007 

 

O mapa da Figura 7.1-2 traz a delimitação e a setorização da Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada (OUCAE), conforme a Lei Municipal no 13.260/2001. 
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Fonte: EMURB. 

Figura 7.1-2: Perímetro e Setorização da Operação Urbana Água Espraiada – dez/2001
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Segundo o Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira da OUCAE, elaborado pela 

FIPE (Julho/2008), o estoque total máximo de área construída na área da operação 

urbana é de 4.850.000 m2, dividido da seguinte forma:  

 2.000.000 m2, ou 41,24% do total da OUCAE, no setor Chucri Zaidan; 

 1.500.000 m2, ou 30,9%, no setor Brooklin;  

 600.000 m2, ou 12,4%, no setor Marginal Pinheiros;  

 500.000 m2, ou 10,3%, no setor Jabaquara;  

 e 250.000 m2, ou 5,15%, no setor Berrini. 

 Não há potencial adicional para o setor Americanópolis. 

 

Ate final de maio de 2008, haviam sido consumidos apenas cerca de 11,5% do 

estoque total disponível, ou 564.300 m2, principalmente nos setores Berrini e 

Marginal Pinheiros, de modo que a OUCAE ainda guarda ainda um estoque de área 

construída adicional de 4.285.700 m², divididos pelos diferentes setores, cada qual 

com seu estoque específico. A área da operação urbana apresentava, em 2006, uma 

densidade de área construída baixa em relação a outras áreas da cidade, com um 

coeficiente de aproveitamento real médio de 0,58, que variava de 1,41, no setor 

Berrini, a 0,57, no setor Jabaquara.  

A área de intervenção direta de que trata o presente EIA é formada pelos setores 

Chucri Zaidan e Marginal Pinheiros.  

O Setor Chucri Zaidan é uma área destinada à transformação urbana, para a qual 

se prevê o limite máximo de 2.000.000 m2 de área adicional construída para outorga 

onerosa, dos quais já foram utilizados apenas 6%, restando 1.879.154 m2 

disponíveis (FIPE, 2009 – Estudo de Viabilidade da OUCAE). 

Pela antiga Lei de Uso e Ocupação do Solo do MSP (Lei no 7.805/1972), o Setor 

Chucri Zaidan possuía quadras classificadas como zonas de uso: Z2 – uso misto, com 

coeficiente de aproveitamento igual a 2,0 para fins residenciais e igual a 1,0 para fins 

não-residenciais; e Z6 – indústrias/armazéns e uso misto, com CA igual a 1,0 para 

usos residenciais e não-residenciais.  

No contexto do novo zoneamento da cidade, instituído pela Lei no 13.885/2004, a Z2 

foi substituída pelas Zonas Mistas ZM1/05 (Subpref. Santo Amaro) e ZM2/16 



GEOTEC                  EMURB 
 

EM01/2009      7-5 

(Subpref. Pinheiros), mantendo-se os coeficientes de aproveitamento anteriores. A 

Z6 foi substituída pela ZM1/05 e pela Zona Predominantemente Industrial – ZPI/01, 

onde os coeficientes são iguais a 1 para qualquer uso. 

Para o Setor Marginal Pinheiros, a OUCAE prevê uma área construída adicional 

máxima de 600.000 m2 para outorga onerosa, dos quais já foram utilizados 30%, 

restando 420.984 m2 disponíveis.  

Pela antiga Lei de Uso e Ocupação do Solo do MSP (Lei no 7.805/1972), o Setor 

Marginal Pinheiros possuía quadras classificadas como zonas de uso: Z1 – uso 

exclusivamente residencial horizontal, com CA igual a 1,0; Z2 – uso misto, com CA 

igual a 2,0 para fins residenciais e igual a 1,0 para usos não-residenciais; e Z17 – 

uso misto, com os mesmos parâmetros da Z2, porém, com restrição de gabarito 

máximo para as edificações, até 25m de altura. 

No contexto do novo zoneamento da cidade, instituído pela Lei no 13.885/2004, a 

zona Z1 foi substituída pelas zonas exclusivamente residenciais ZER-1/01 (Subpref. 

Campo Limpo) e ZER-1/07 (Subpref. Butantã), mantendo-se CA igual a 1,0; a Z2 foi 

substituída pelas Zonas Mistas ZM2/15 (Subpref. Butantã) e ZM3a/03 (Subpref. 

Campo Limpo), mantendo-se os coeficientes de aproveitamento anteriores; e a Z17 

foi substituída pela ZM2/01. 

De acordo com o Parecer Técnico CADES no 04/2003 (Resolução n.º 81 

/CADES/2003), que aprova o EIA/RIMA da OUCAE, o programa de intervenções da 

operação urbana compreende os seguintes elementos:  

 Desapropriações para a realização das obras; 

 Conclusão da Avenida Água Espraiada (atualmente denominada Avenida 

Jornalista Roberto Marinho) e complementos viários necessários, a saber:  

a) Implantação de viadutos com acessos à nova via, na Av. Eng. Luis Carlos 

Berrini, Av. Santo Amaro, Av. Pedro Bueno e Av. George Corbusier; 

b) Implantação de conexões às ruas transversais restringindo o acesso à nova 

via; 

c) Implantação de complexo viário com pontes interligando as marginais do 

Rio Pinheiros à nova via; 

d) Implantação de passarelas de transposição; 
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e) Implantação de vias locais margeando a nova via. 

 Implantação de unidades de Habitação de Interesse Social (HIS), 

melhoramentos e reurbanização, assegurando-se às famílias atingidas pelas 

obras o reassentamento definitivo; 

 Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias;  

 Alargamento da Avenida Washington Luis, no trecho compreendido no 

perímetro da OUCAE; 

 Implantação de sistema de áreas verdes e espaços públicos;  

 Implementação de programas públicos de atendimento econômico e social 

para a população de baixa renda diretamente afetada pela Operação; 

 Implantação de outras obras e ações necessárias para consecução dos 

objetivos da Operação. 

O Parecer traz ainda uma série de recomendações e exigências técnicas específicas, 

acrescidas à LAP como condicionantes. Por sua importância para a análise de 

compatibilidade do empreendimento em tela com o planejamento urbano municipal, 

destacam-se as seguintes:  

 Elaborar Estudos de Impacto Ambiental específicos para licenciamento prévio 

das obras de prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João 

Dias e do prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até sua 

interligação com a Rodovia dos Imigrantes; 

 Elaborar estudos para: 

a) Construção de uma ponte entre as pontes do Morumbi e João Dias, de modo 

a possibilitar a redução de veículos na ponte Morumbi; 

b) Construção de uma alça da ponte João Dias; para evitar o uso das vias 

locais como alternativa de acesso à ponte; 

c) Construção de uma alça da Avenida dos Bandeirantes para a Avenida 

Marginal Pinheiros (sentido ponte Morumbi), de modo a possibilitar a 

redução do tráfego de passagem na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 

com origem na Avenida dos Bandeirantes e destino à ponte do Morumbi; 
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d) Abertura de uma via que ligue a ponte da Água Espraiada com a Avenida 

Giovanni Gronchi, de modo a reduzir o tráfego de veículos nas pontes 

Cidade Jardim e do Morumbi; 

e) Proposição de novas vias de penetração no setor Marginal Pinheiros, visando 

desconcentrar a demanda da Avenida Morumbi e também estruturar a 

circulação do setor. 

f) Entroncamento do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan com a Avenida 

João Dias, que impossibilite a sua conexão em nível e considere a sua 

diretriz de prolongamento até a Avenida Interlagos; 

g) Alternativa operacional para o estreitamento do prolongamento da Av. 

Chucri Zaidan, no trecho da R. Prof. Manoelito de Ornelas com vistas a 

garantir desempenho de tráfego compatível com o restante da via 

h) Prolongamento da Av. George Corbusier até a Avenida Água Espraiada; 

i) Implantação de pelo menos três Áreas Verdes com tamanho mínimo de um 

hectare cada e vegetação de porte arbóreo, nos Setores Jabaquara e 

Americanópolis. 

j) Avaliar a necessidade de ampliação da infra-estrutura pública de 

atendimento à saúde e à educação. 

 Exigir, para a Avenida Chucri Zaidan (trecho ponte do Morumbi – Av. João 

Dias) e para a Av. Roberto Marinho (trecho existente, entre a Av. Chucri 

Zaidan e a Av. Avenida Washington Luiz), a readequação prevista no EIA, em 

função de suas demandas e suas características geométricas específicas, e 

da demanda de tráfego decorrente do adensamento gerado pela Operação 

Urbana; 

 Desenvolver: 

a) Programa de Comunicação Social, com instalação de Postos de Informação e 

constituição de Comissão Permanente de Informação; 

b) Plano Complementar Urbanístico para todos os setores integrantes da 

Operação Urbana, de modo a garantir, entre outros, a qualidade ambiental e 

o devido suporte viário às demandas oriundas do adensamento proposto; 
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c) Planos de Obras vinculados aos leilões de CEPACs, contendo definição das 

etapas de obras e intervenções; desapropriações; cronograma; plano de 

circulação; plano de relocação de infraestrutura, plano de reassentamento, 

diretrizes de ocupação das áreas contíguas às obras e dos remanescentes de 

desapropriação; 

d) Plano de Reassentamento da População Removida em razão das obras e 

intervenções, com previsão de mecanismo que dificulte o repasse das 

unidades habitacionais para terceiros; 

e) Programa Habitacional que garanta a alocação de recursos para as obras 

habitacionais e que a retirada dos moradores de favelas só se realize 

concomitantemente a implantação da nova intervenção; 

f) Programa de Atendimento Econômico e Social para a população de baixa 

renda diretamente afetada pela operação urbana; 

g) Plano de dimensionamento e implementação de Sistema de Áreas Verdes e 

Espaços Públicos que contemple praças, parques, passeios públicos 

arborizados e ajardinados para cada setor; 

h) Estudo relativo aos córregos contribuintes do Córrego Água Espraiada com 

vistas à adoção de solução tecnológica adequada para a sua canalização. 

 Efetuar gestão junto ao Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV) 

da Secretaria Municipal de Transportes (SMT), para avaliar a conveniência de 

se estabelecer restrição ao tráfego de veículos de carga na via expressa da 

Avenida Água Espraiada. 

 Estudo de circulação de tráfego de veículos e de transporte coletivo com 

vistas a avaliar a conexão das transposições propostas com as vias 

existentes de modo a cumprir função coletora. 

 Elaborar cadastramento atualizado da população moradora a ser removida 

para Habitação de Interesse Social, assegurando-se o reassentamento 

definitivo de todas as famílias atingidas pelas obras e outras intervenções. 

 Facultar opção de reassentamento, nos mesmos moldes da população 

favelada, à população moradora de loteamentos irregulares ou clandestinos, 

atingida pelos melhoramentos viários da Operação Urbana. 
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Destaca-se também, no contexto da OUCAE, o Termo de Compromisso de 

Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 30 de abril de 2004, entre a EMURB, o 

Ministério Público do Estado de São Paulo e representantes das associações de 

moradores dos bairros Vila Cordeiro e Brooklyn Novo, ao longo do trecho existente 

da Avenida Jornalista Roberto Marinho, que motivaram a instauração do Inquérito 

Civil no 261/03 preocupados com os possíveis conflitos da OUCAE com o bairro de 

Vila Cordeiro, classificado pela antiga lei de uso e ocupação do solo do MSP (Lei no 

7.805/1972) como Z1, isto é, zona exclusivamente residencial horizontal. A fim de se 

precaver contra o aumento do trânsito em vias locais e a descaracterização do bairro, 

os representantes das associações de moradores exigiram a formalização, através do 

TAC, de algumas diretrizes relativas às Quadras Fiscais do Setor 85 da Z1-027, 

dentro do perímetro da OUCAE, como a definição de vias a serem bloqueadas para o 

tráfego, gabaritos máximos para futuras edificações e preservação das áreas verdes 

existentes. Estas diretrizes devem ser incluídas “no projeto urbanístico da Operação 

Urbana Consorciada Água Espraiada, nas diretrizes da Companhia de Engenharia de 

Tráfego (CET), e comunicadas aos órgãos da Prefeitura do Município de São Paulo, 

responsáveis pela aprovação de projetos de demais órgãos envolvidos”.  

A localização da Vila Cordeiro e dos demais bairros na região da OUCAE poder ser 

vista na ilustração 7.1-2 apresentada anteriormente. 

Outro documento integrante do processo da OUCAE é o Termo de Cooperação entre a 

EMURB e a SEHAB (Secretaria Municipal de Habitação), no qual se estabelece o 

compromisso de “viabilizar, de modo articulado, a implantação de unidades de 

habitação de interesse social, melhoramentos e reurbanização, assegurando-se o 

reassentamento definitivo das famílias atingidas pelas obras e outras intervenções” 

no perímetro da OUCAE. O Termo define as competências de cada parte, cabendo à 

EMURB levantar e desapropriar os terrenos necessários à construção de HIS e 

repassar os recursos à SEHAB, que fica encarregada de executar os projetos e as 

obras de HIS, o cadastramento das famílias afetadas e o trabalho social nas situações 

de remoção de favelas. 
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7.2. Disposições do Estatuto da Cidade e de Outros Diplomas Federais 

O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) regulamenta o capítulo de política urbana 

da Constituição de 1988 (artigos 182 e 183). Com o Estatuto, os municípios dispõem 

de um marco regulatório para a política urbana em nível federal, que estabelece 

princípios e diretrizes para uma nova concepção dos processos de uso, 

desenvolvimento e ocupação do território urbano, dando respaldo constitucional à 

realização do planejamento urbano, procurando garantir o cumprimento da função 

social da cidade e da propriedade urbana.  

O estatuto delega essa tarefa aos municípios, mas estabelece uma estratégia de 

planejamento e gestão urbanos e formaliza um conjunto de instrumentos de 

intervenção sobre seus territórios, que visam a induzir o uso e a ocupação do solo, 

ampliar as possibilidades de regularização fundiária de interesse social e incorporar a 

participação pública nos processos decisórios sobre o futuro da cidade. Além dos 

instrumentos de planejamento “clássicos”, como a legislação de parcelamento, uso e 

ocupação do solo e o plano diretor, a Lei nº 10.257/2001 define institutos jurídicos e 

políticos novos, como a outorga onerosa do direito de construir, as operações 

urbanas, a instituição de zonas especiais de interesse social (ZEIS), o IPTU 

progressivo, o direito de preempção e a regularização fundiária, entre outros 

instrumentos (art. 4o, V). 

De acordo com o Estatuto (art. 32, § 1o), operação urbana consorciada é “o conjunto 

de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a 

participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores 

privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas 

estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental”. Assim, poderão ser 

previstas nas operações urbanas consorciadas, “a modificação de índices e 

características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem como 

alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente”, 

bem como “a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em 

desacordo com a legislação vigente”.  

Para financiar as intervenções pretendidas na área de uma Operação Urbana 

Consorciada, o Poder Público municipal obtém os recursos através do instrumento da 

outorga onerosa de potencial construtivo adicional, isto é, o direito de construir uma 

área superior ao potencial construtivo resultante da aplicação dos parâmetros 
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urbanísticos (coeficiente de aproveitamento básico e taxa de ocupação do terreno) 

definidos por lei para as zonas dentro da operação urbana. O plano diretor é que 

deve estabelecer os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de 

aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre a infraestrutura existente e 

o aumento de densidade esperado em cada área (art. 28, §§ 2º e 3º). 

Assim, existe um estoque de área construída permitido pela legislação de uso e 

ocupação do solo, com base no CA básico, e um estoque adicional, definido pela 

municipalidade em lei específica,com base no CA máximo, e válido somente dentro 

do perímetro da operação urbana. Isso significa que o empreendedor imobiliário só 

pode ultrapassar o potencial básico legislado mediante o pagamento de contrapartida 

financeira. Os recursos obtidos desta forma pelo Poder Público municipal só podem 

ser aplicados em intervenções na própria operação urbana consorciada. O 

financiamento desses recursos se dá através da emissão de Certificados de Potencial 

Adicional de Construção (CEPACs), que são alienados em leilão ou utilizados 

diretamente no pagamento das obras necessárias à própria operação. Os CEPACs 

podem ser livremente negociados, mas são conversíveis em direito de construir 

unicamente na área objeto da operação (art. 34). 

Toda operação urbana deve constar obrigatoriamente no plano diretor, incluir um 

programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada, 

ser precedida de estudo de impacto de vizinhança, e ter gestão compartilhada com a 

participação de representantes da sociedade civil (art. 33). 

Tendo em vista que o empreendimento objeto do presente EIA não envolve 

reassentamento populacional, apenas desapropriações de imóveis em situação 

regular, não há interfaces do mesmo com a questão habitacional da população de 

baixa renda ou com instrumentos de planejamento de política habitacional, à exceção 

de algumas Zonas Especiais de Interesse Social, existentes na AID. Sem definição no 

Estatuto da Cidade, o instrumento da ZEIS tem seus primeiros antecedentes em leis 

e planos diretores municipais aprovados no Brasil nos anos 80 e 90 (Recife, Santo 

André, Diadema), e o respaldo legal para a sua institucionalização deve ocorrer no 

âmbito dos planos diretores. De acordo com a definição dada pela recente Medida 

Provisória no 459/2009, é a “parcela de área urbana instituída pelo Plano Diretor ou 

definida por outra lei municipal, destinada predominantemente à moradia de 

população de baixa renda e sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e 

ocupação do solo”. 
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A constituição das ZEIS torna possível a regularização urbanística de áreas de 

ocupação informal, reconhecendo a diversidade e a complexidade dessa forma de 

ocupação e a impossibilidade de adequá-la aos padrões ideais definidos pelas 

respectivas leis de uso e ocupação do solo para a cidade formal. Em segundo lugar, 

traz a perspectiva de indicação de áreas vazias com potencial para a implantação de 

habitação popular, através das ZEIS de vazios urbanos, contribuindo para o aumento 

da oferta de terras no mercado urbano de baixa renda. Em terceiro lugar, está 

fundamentada no processo de co-gestão entre o poder público municipal e a 

comunidade, previsto tanto na elaboração dos planos de urbanização e de 

regularização fundiária, quanto na sua gestão e implementação, entendendo-se ser 

essa a garantia fundamental da manutenção e qualificação da ocupação pós-

intervenção, com o fortalecimento da cidadania (SOUZA et alii, 2007). 
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7.3. Disposições do Plano Diretor Estratégico do Município de São 

Paulo 
 

7.3.1. Objetivos, Diretrizes e Estratégias Setoriais 

O Plano Diretor Estratégico (PDE, Lei no 13.430/2002) é o instrumento global e 

estratégico da política de desenvolvimento urbano, determinante para todos os 

agentes públicos e privados que atuam no MSP. Abrange a totalidade do território 

municipal, definindo: a política de desenvolvimento urbano; a função social da 

propriedade urbana; as políticas públicas; o plano urbanístico-ambiental; e a gestão 

democrática. É parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o 

Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual incorporarem as 

diretrizes e as prioridades nele contidas. O plano segue as diretrizes expostas no 

Estatuto da Cidade. 

O PDE descreve objetivos, diretrizes e ações estratégicas de políticas setoriais. Em 

vista das características do objeto de licenciamento deste EIA, selecionaram-se, a 

seguir, algumas determinações do PDE quanto à urbanização e uso do solo, ao 

saneamento básico, à habitação, à circulação viária e transportes, à política 

ambiental e às áreas verdes. 

 

Urbanização e uso do solo (arts. 76 a 78): 

 estimular o crescimento na área já urbanizada, dotada de serviços, 

infraestrutura e equipamentos, de forma a otimizar o aproveitamento da 

capacidade instalada e reduzir os seus custos;  

 estimular a requalificação, com melhor aproveitamento da infra-estrutura 

instalada, de áreas de urbanização consolidada, com condições urbanísticas 

de atrair investimentos imobiliários;  

 otimizar o aproveitamento dos investimentos urbanos realizados e gerar 

novos recursos, buscando reduzir progressivamente o déficit social 

representado pela carência de infraestrutura urbana, de serviços sociais e de 

moradia para a população de mais baixa renda;  

 estimular a urbanização e qualificação de áreas de infraestrutura básica 

incompleta e com carência de equipamentos sociais;  
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 urbanizar, requalificar e regularizar favelas, loteamentos irregulares e 

cortiços, visando sua integração nos diferentes bairros;  

 evitar a expulsão de moradores de baixa renda das áreas consolidadas da 

cidade, providas de serviços e infraestrutura urbana;  

 coibir o surgimento de assentamentos irregulares, implantando sistema 

eficaz de fiscalização e definir as condições e parâmetros para regularizar os 

assentamentos consolidados, incorporando-os à estrutura urbana, respeitado 

o interesse público e o meio ambiente;  

 promover o adensamento construtivo e populacional em áreas de 

urbanização em desenvolvimento com capacidade de suporte da 

infraestrutura instalada;  

 promover a regularização fundiária e urbanística dos assentamentos 

habitacionais populares, garantindo acesso ao transporte coletivo, e aos 

demais serviços e equipamentos públicos;  

 criar condições de novas centralidades e espaços públicos em áreas de 

urbanização não consolidada ou precária;  

 recuperar, pelos instrumentos legais constantes do Estatuto da Cidade, os 

recursos advindos da valorização imobiliária resultante da ação do Poder 

Público e sua aplicação em obras de infra-estrutura urbana, sistema viário 

necessário ao transporte coletivo, recuperação ambiental e habitação de 

interesse social;  

 desenvolver programas de assessoria técnica, social, urbanística e jurídica 

para a população de baixa renda com problemas de moradia;  

 estabelecer parâmetros que facilitem a reciclagem das edificações para novos 

usos; 

 desenvolver e implementar Planos de Urbanização em Zonas Especiais de 

Interesse Social;  

 desenvolver Planos Regionais para as Subprefeituras e, quando couber, 

articulá-los com as disposições relativas às áreas de mananciais;  

 garantir a compatibilidade do uso do solo do entorno dos aeroportos com a 

atividade aeroportuária;  
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Saneamento básico (arts. 64 a 72): 

 priorizar a expansão dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos nos 

assentamentos localizados em bacias de mananciais destinados ao 

abastecimento, como os de Billings e Guarapiranga, ou daquelas que 

contribuam para eles, como a Bacia do Pinheiros, bacias afluentes de 

parques urbanos e demais equipamentos públicos, a montante de áreas 

inundáveis,  áreas com serviço ineficiente e áreas a montante de 

assentamentos precários em todo o Centro Expandido;  

 despoluir cursos d’água, recuperar talvegues e matas ciliares;  

 reduzir a poluição afluente aos corpos d’água através do controle de cargas 

difusas;  

 criar e manter atualizado cadastro das redes e instalações, com o auxílio da 

concessionária;  

 equacionar a drenagem e a absorção de águas pluviais combinando 

elementos naturais e construídos;  

 garantir o equilíbrio entre absorção, retenção e escoamento de águas 

pluviais, e interromper o processo de impermeabilização do solo, 

conscientizando a população quanto à importância do escoamento das águas 

pluviais;  

 disciplinar a ocupação das cabeceiras e várzeas das bacias do município, 

preservando a vegetação existente e visando à sua recuperação;  

 implementar fiscalização do uso do solo nas faixas sanitárias, várzeas e 

fundos de vale e nas áreas destinadas à futura construção de reservatórios;  

 definir mecanismos de fomento para usos do solo compatíveis com áreas de 

interesse para drenagem, tais como parques lineares, área de recreação e 

lazer, hortas comunitárias e manutenção da vegetação nativa;  

 desenvolver projetos de drenagem que considerem, entre outros aspectos, a 

mobilidade de pedestres e portadores de deficiência física, a paisagem 

urbana e o uso para atividades de lazer;  
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 implantar medidas não-estruturais de prevenção de inundações, tais como 

controle de erosão, especialmente em movimentos de terra, controle de 

transporte e deposição de entulho e lixo, combate ao desmatamento, 

assentamentos clandestinos e a outros tipos de invasões nas áreas com 

interesse para drenagem;  

 implantar o Plano Diretor de Drenagem do Município de São Paulo – PDDMSP 

- integrado com o Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do 

Alto Tietê – PDMAT;  

 implantar sistemas de retenção temporária das águas pluviais (piscinões) e 

os elementos construídos necessários para complementação do sistema de 

drenagem na Macrozona de Estruturação Urbana;  

 desassorear, limpar e manter os cursos d’água, canais e galerias do sistema 

de drenagem;  

 promover campanhas de esclarecimento público e a participação das 

comunidades no planejamento, implantação e operação das ações contra 

inundações;  

 proteger a saúde humana por meio do controle de ambientes insalubres 

derivados de manejo e destinação inadequados de resíduos sólidos;  

 promover um ambiente limpo e bonito por meio do gerenciamento eficaz dos 

resíduos sólidos e recuperação do passivo paisagístico e ambiental;  

 preservar a qualidade dos recursos hídricos pelo controle efetivo do descarte 

de resíduos em áreas de mananciais;  

 implementar uma gestão eficiente e eficaz do sistema de limpeza urbana;  

 promover oportunidades de trabalho e renda para a população de baixa 

renda pelo aproveitamento de resíduos domiciliares, comerciais e de 

construção civil, desde que aproveitáveis, em condições seguras e saudáveis;  

 minimizar a quantidade de resíduos sólidos  por meio da prevenção da 

geração excessiva, incentivo ao reuso, fomento à reciclagem e ao 

reaproveitamento de resíduos inertes da construção civil;  

 recuperar áreas públicas degradadas ou contaminadas;  
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 garantir o direito de toda a população, inclusive dos assentamentos não 

urbanizados, à eqüidade na prestação dos serviços regulares de coleta de 

lixo;  

 implantar e estimular programas de coleta seletiva e reciclagem, 

preferencialmente em parceria, com grupos de catadores organizados em 

cooperativas, com associações de bairros, condomínios, organizações não 

governamentais e escolas;  

 implantar Pontos de Entrega Voluntária de lixo reciclável – PEVs;  

 adotar práticas que incrementem a limpeza urbana visando à diminuição do 

lixo difuso;  

 cadastrar e intensificar a fiscalização de lixões, aterros e depósitos 

clandestinos de material;  

 

Habitação (arts. 79 a 81): 

 assegurar o direito à moradia digna como direito social, entendendo-se por 

moradia digna aquela que dispõe de instalações sanitárias adequadas, que 

garanta as condições de habitabilidade, e que seja atendida por serviços 

públicos essenciais, entre eles: água, esgoto, energia elétrica, iluminação 

pública, coleta de lixo, pavimentação e transporte coletivo,  com acesso aos 

equipamentos sociais básicos.   

 garantir o melhor aproveitamento da infraestrutura instalada e do patrimônio 

construído, visando a uma maior racionalidade urbana, econômica e 

paisagística, e evitando deseconomias para o município;  

 articular a política de habitação de interesse social com as políticas sociais, 

para promover a  inclusão social das famílias beneficiadas; 

 articular de forma democrática as instâncias municipal, estadual e federal de 

política e financiamento habitacional, para otimizar os recursos e para 

enfrentar as carências habitacionais;  

 promover a melhoria das habitações existentes das famílias de baixa renda e 

viabilizar a produção de Habitação de Interesse Social - HIS, de forma a 
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reverter a atual tendência de periferização e ocupação dos espaços 

inadequados pela população de baixa renda;  

 promover o uso habitacional nas áreas consolidadas e dotadas de infra-

estrutura, utilizando, quando necessário, os instrumentos previstos no 

Estatuto da Cidade;  

 propiciar a participação da sociedade civil na definição das ações e 

prioridades e no controle social da política habitacional, e contribuir para o 

fortalecimento e organização independente dos movimentos populares que 

lutam por moradia digna, pelo acesso à Cidade e pela garantia da função 

social da propriedade urbana;  

 garantir a captação de recursos financeiros, institucionais, técnicos e 

administrativos destinados a investimentos habitacionais de interesse social, 

promovendo-a em fontes privadas e governamentais, incluindo aquelas 

externas ao município;  

 garantir o acesso e a permanência das famílias de baixa renda às linhas de 

financiamento público de Habitação de Interesse Social.  

 desenvolver projetos habitacionais que considerem as características da 

população local, suas formas de organização, condições físicas e econômicas;  

 produzir unidades habitacionais para a população de baixa renda, com 

qualidade e conforto, assegurando níveis adequados de acessibilidade, de 

serviços de infra-estrutura básica, equipamentos sociais, de educação, 

saúde, cultura, assistência social, segurança, abastecimento e esportes, lazer 

e recreação;  

 utilizar parte dos recursos provenientes da valorização imobiliária em 

programas habitacionais de interesse social nas áreas bem dotadas de infra-

estrutura e serviços urbanos;  

 promover a regularização física e fundiária de assentamentos já consolidados 

e das unidades construídas, garantindo moradia digna às famílias de baixa 

renda;  

 intervir em áreas degradadas e de risco, de modo a garantir a integridade 

física, o direito à moradia e a recuperação da qualidade ambiental dessas 

áreas, e requalificar áreas de cortiços e urbanização de favelas por meio de 
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ações integradas com outros órgãos da Prefeitura, do Estado e do Governo 

Federal;  

 facilitar o acesso da população de baixa renda à moradia, por meio de 

mecanismos de financiamento de longo prazo, investimento de recursos 

orçamentários a fundo perdido, permissão de uso e subsídio direto, pessoal, 

intransferível e temporário na aquisição ou locação social;  

 promover serviços de assessoria técnica, jurídica, ambiental, social e 

urbanística gratuita a indivíduos, entidades, grupos comunitários e 

movimentos na área de habitação de interesse social, no sentido de 

promover a inclusão social desta população;  

 promover, no caso de necessidade de remoção de área de risco ou por 

necessidade de obra de urbanização, do atendimento habitacional das 

famílias a serem removidas, preferencialmente na mesma região ou, na 

impossibilidade, em outro local, com a participação das famílias no processo 

de decisão.  

 aplicar nas Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS - os instrumentos 

relativos à regularização fundiária e, quando couber, a concessão especial 

para fim de moradia, previstos no Estatuto da Cidade;  

 agilizar a aprovação dos empreendimentos de interesse social estabelecendo 

acordos de cooperação técnica entre os órgãos envolvidos; 

 investir no sistema de fiscalização integrado nas áreas de preservação e 

proteção ambiental constantes deste plano, de forma a impedir o surgimento 

de ocupações irregulares;  

 nas Operações Urbanas,  priorizar  o atendimento habitacional às famílias de 

baixa renda, que venham a ser removidas em função das obras previstas no 

respectivo Programa de Intervenções, devendo preferencialmente, ser 

assentadas no perímetro dessas operações, nas proximidades ou, na 

impossibilidade destas opções, em outro local a ser estabelecido com a 

participação das famílias;  
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Circulação viária e transportes (arts. 82 a 84): 

 garantir e melhorar a circulação e o transporte urbano proporcionando 

deslocamentos intra e interurbanos que atendam às necessidades da 

população;  

 priorizar o transporte coletivo ao transporte individual, e garantir a 

universalidade do transporte público;  

 tornar mais homogênea a acessibilidade em toda a área urbanizada da 

cidade;  

 aumentar a acessibilidade e mobilidade da população de baixa renda;  

 proporcionar maior segurança e conforto aos deslocamentos de pessoas e 

bens, com redução dos tempos e custos;  

 reduzir a ocorrência de acidentes e mortes no trânsito;  

 tornar o sistema de transporte coletivo um provedor eficaz e democrático de 

mobilidade e acessibilidade urbana;  

 adequar o sistema viário, tornando-o mais abrangente e funcional, 

especialmente nas áreas de urbanização incompleta, visando à sua 

estruturação e a ligação interbairros;  

 ampliar e melhorar as condições de circulação de pedestres e de grupos 

específicos,  como idosos, portadores de deficiência especial e crianças;  

 garantir o abastecimento, distribuição de bens e escoamento da produção do 

Município de São Paulo, equacionando o sistema de movimentação e 

armazenamento de cargas, de modo a reduzir seus impactos sobre a 

circulação de pessoas e o meio ambiente;  

 vincular o planejamento e a implantação da infra-estrutura física de 

circulação e de transporte público às diretrizes de planejamento contidas no 

Plano Diretor;  

 garantir e melhorar a ligação do Município de São Paulo com a região 

metropolitana, com o país e com o exterior.  

 articular todos os meios de transporte que operam no Município em uma rede 

única, de alcance metropolitano, integrada física e operacionalmente;  
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 adequar a oferta de transportes à demanda, compatibilizando seus efeitos 

indutores com os objetivos e diretrizes de uso e ocupação do solo, 

contribuindo, em especial, para a requalificação dos espaços urbanos e 

fortalecimento de centros de bairros;  

 restringir o trânsito de passagem em áreas residenciais;  

 estudar soluções para a travessia de pedestres, com segurança, nas vias 

expressas;  

 realizar tratamento urbanístico adequado das vias da rede estrutural e 

corredores de transportes, de modo a garantir a segurança dos cidadãos e a 

preservação do patrimônio histórico, ambiental, cultural, paisagístico, 

urbanístico e arquitetônico da Cidade;  

 induzir uma política para qualificar os aeroportos situados no território do 

Município, que se consubstancie num Plano Aeroportuário Metropolitano, 

garantindo integração com os aeroportos do Complexo Metropolitano 

Expandido.  

 implantar corredores segregados e faixas exclusivas de ônibus, reservando 

espaço no viário estrutural para os deslocamentos de coletivos, conforme 

demanda de transporte, capacidade e função da via;  

 participar da implantação das novas linhas do Metrô, bem como da 

revitalização das linhas ferroviárias para transporte de passageiros ajudando 

a viabilizar os investimentos com a definição de Operações Urbanas 

Consorciadas ou Áreas de Intervenção Urbana no entorno dos projetos;  

 implantar sistema de integração intermodal nos aeroportos do Município e da 

região metropolitana de São Paulo;  

 promover discussões com vistas a compor um plano integrado de transporte 

aéreo e de superfície para o Complexo Metropolitano Expandido;  

 

Política ambiental (arts. 54 a 57): 

 proteger e recuperar o meio ambiente e a paisagem urbana, controlando e 

reduzindo os níveis de poluição e de degradação em quaisquer de suas 

formas;  
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 aplicar os instrumentos de gestão ambiental estabelecidos nas legislações 

federal, estadual e municipal, bem como criar outros instrumentos, 

adequando-os às metas estabelecidas pelas políticas ambientais;  

 controlar o uso e da ocupação de fundos de vale, áreas sujeitas à inundação, 

mananciais, áreas de alta declividade e cabeceiras de drenagem;  

 ampliar as áreas permeáveis no território do Município;  

 controlar a poluição da água, do ar e a contaminação do solo e subsolo;  

 implantar parques lineares dotados de equipamentos comunitários de lazer,  

como forma de uso adequado de fundos de vale, desestimulando invasões e 

ocupações indevidas;  

 controlar as fontes de poluição sonora e criar instrumentos para controlar o 

ruído difuso;  

 implantar programa de controle das emissões veiculares (Programa de 

Inspeção e Medição), considerando o estímulo à substituição da frota de 

transporte coletivo por veículos que utilizem tecnologia limpa, no âmbito do 

Programa Ar Limpo;  

 

Áreas verdes (arts. 58 a 60): 

 ampliar as áreas verdes, melhorando a relação área verde por habitante no 

município;  

 manter e ampliar a arborização de ruas, criando faixas verdes que conectem 

praças, parques ou áreas verdes;  

 recuperar áreas verdes degradadas de importância paisagístico-ambiental;  

 implantar áreas verdes em cabeceiras de drenagem e estabelecer programas 

de recuperação;  

 criar interligações entre as áreas verdes para estabelecer interligações de 

importância ambiental regional;  

 utilizar áreas remanescentes de desapropriações para a implantação de 

Parques e Praças. 

 



GEOTEC                  EMURB 
 

EM01/2009      7-23 

7.3.2. Elementos Estruturadores  

No PDE, Título III, Capítulo I, são apresentados os elementos Estruturadores (Seção 

II) e Integradores (Seção III) do Plano Urbanístico-Ambiental, quais sejam: a Rede 

Hídrica Estrutural; a Rede Viária Estrutural; a Rede Estrutural de Transporte Coletivo 

Público; e a Rede Estrutural de Eixos e Pólos de Centralidade. Os Elementos 

Integradores são: a Habitação; os Equipamentos Sociais; os Espaços Públicos; as 

Áreas Verdes; e os Espaços de Comércio, Serviços e Indústrias. Nesta análise, 

descrevem-se diretrizes apenas para os elementos Estruturadores. 

Com relação à Rede Hídrica Estrutural, o art. 106 institui o Programa de Recuperação 

Ambiental de Cursos D’Água e Fundos de Vale, compreendendo um conjunto de 

ações, sob a coordenação do Executivo, com a participação de proprietários, 

moradores, usuários e investidores em geral, visando promover transformações 

urbanísticas estruturais e a progressiva valorização e melhoria da qualidade 

ambiental da cidade, mediante a implantação de “parques lineares” contínuos e 

“caminhos verdes” a serem incorporados ao Sistema de Áreas Verdes do Município. 

Parques lineares são intervenções urbanísticas que visam recuperar para os cidadãos 

a consciência do sítio natural em que vivem, ampliando progressivamente as áreas 

verdes. Os caminhos verdes são intervenções urbanísticas visando interligar os 

parques da cidade e os parques lineares a serem implantados mediante 

requalificação paisagística de logradouros por maior arborização e permeabilidade 

das calçadas.  

Dentre os objetivos do Programa de Recuperação Ambiental de Cursos D’Água e 

Fundos de Vale, estão: 

 ampliar progressiva e continuamente as áreas verdes permeáveis ao longo 

dos fundos de vales da cidade, de modo a diminuir os fatores causadores de 

enchentes e os danos delas decorrentes, aumentando a penetração no solo 

das águas pluviais e instalando dispositivos para sua retenção, quando 

necessário;  

 ampliar os espaços de lazer ativo e contemplativo, criando progressivamente 

parques lineares ao longo dos cursos d'água e fundos de vales não 

urbanizados, de modo a atrair, para a vizinhança imediata, empreendimentos 

residenciais;  
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 garantir a construção de habitações de interesse social para reassentamento, 

na mesma sub-bacia, da população que eventualmente for removida;  

 construir, ao longo dos parques lineares, vias de circulação de pedestres e 

ciclovias;  

 motivar programas educacionais visando aos devidos cuidados com o lixo 

domiciliar, à limpeza dos espaços públicos, ao permanente saneamento dos 

cursos d’água e à fiscalização desses espaços;  

 buscar formas para impedir que as galerias de águas pluviais sejam 

utilizadas para ligações de esgoto clandestino.  

 

Segundo o art. 109, as Áreas de Intervenção Urbana para a implantação dos parques 

lineares compreendem o conjunto formado pelas: faixas non aedificandi de 15 

(quinze) metros ao longo de cada uma das margens dos cursos d’água e fundos de 

vale, como área; áreas de planície aluvial com prazos de recorrência de chuvas de 

pelo menos 20 (vinte) anos e as áreas de vegetação significativa ao longo dos fundos 

de vale; e nas áreas contidas na faixa envoltória de até 200 (duzentos) metros de 

largura, medidos a partir do limite do parque linear, destinadas à implantação de 

empreendimentos residenciais e não residenciais, a serem executados pela iniciativa 

privada, com possibilidade de utilização da transferência do direito de construir 

originado nos lotes das áreas destinadas ao parque linear ou por outorga onerosa.  

Quanto à Rede Viária Estrutural, o art. 110 estabelece a hierarquia das vias 

estruturais do MSP, que estão classificadas em três níveis:  

 1º Nível: aquelas utilizadas como ligação da Capital com os demais 

municípios do Estado de São Paulo e com os demais estados da Federação;  

 2º Nível - aquelas não incluídas no nível anterior, utilizadas como ligação 

com os municípios da Região Metropolitana e com as vias do 1º nível;  

 3º Nível - aquelas não incluídas nos níveis anteriores, utilizadas como 

ligações internas no município.  

 

As demais vias do município, não estruturais, são as que coletam e distribuem o 

tráfego internamente aos bairros e ficam classificadas em quatro tipos: coletoras, 
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vias locais, ciclovias e vias de pedestres. Segundo o art. 113, as prioridades para 

melhoria e implantação de vias serão determinadas pelas necessidades do transporte 

coletivo, pela complementação de ligações entre bairros e pela integração entre os 

municípios da Região Metropolitana.   

Quanto à Rede Estrutural de Transporte Coletivo Público (art. 121), deve-se 

estimular o adensamento populacional, a intensificação e diversificação do uso do 

solo e o fortalecimento e formação de pólos terciários – Eixos e Pólos de 

Centralidades - desde que atendidas as restrições de caráter ambiental e as 

diferentes características dos vários modos de transporte coletivo público, entre 

outros requisitos. 

Segundo os arts. 123 a 125, a Rede Estrutural de Transporte Público Coletivo dará 

suporte físico ao Sistema Integrado de Transporte Coletivo, criado pela Lei Municipal 

nº 13.241/2001, e composto por: (i) Subsistema Estrutural, definido pelo conjunto 

de linhas de Transporte Coletivo Público de Passageiros, que atendem a demandas 

elevadas e integram as diversas regiões da cidade, utilizando somente as vias 

estruturais; (ii) Subsistema Local, formado pelo conjunto de linhas de Transporte 

Coletivo Público de Passageiros, que atendem a demandas internas de uma mesma 

região e alimentam o Subsistema Estrutural, utilizando preferencialmente as vias 

coletoras ou estruturais.  

Quanto à Rede Estrutural de Eixos e Pólos de Centralidades, será estimulada a 

geração de novas centralidades e dinamizadas as já existentes, pela implantação 

contígua de agências e repartições da Prefeitura, escolas públicas, pontos de 

embarque, praças e passeios públicos, equipamentos de serviços públicos, como 

elementos catalisadores do comércio e serviços privados. Ficam definidas como Áreas 

de Intervenção Urbana as faixas de largura de até 300 (trezentos) metros de cada 

lado dos eixos de centralidade, visando  à inclusão social e à melhoria da qualidade 

dos centros atuais e futuros. As Áreas de Intervenção Urbana (AIU) para implantação 

dos pólos de centralidade serão definidas nas leis dos Planos Regionais. Para a 

qualificação ou requalificação de eixos e pólos de centralidade poderão ser realizadas 

parcerias com a iniciativa privada. As centralidades deverão ser integradas pelos 

eixos estruturais viários, de transporte coletivo ou ambiental e aeroportuários.   

De acordo com o art. 146, inciso VI, as AIU são porções do território de especial 

interesse para o desenvolvimento urbano, objeto de projetos urbanísticos específicos, 

nas quais poderão ser aplicados instrumentos de intervenção previstos no Estatuto 
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da Cidade, para fins de regularização fundiária, execução de programas e projetos 

habitacionais de interesse social, constituição de reserva fundiária, ordenamento e 

direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos e 

comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de 

unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental. Pelo 

art. 221, as Áreas de Intervenção Urbana compreendem as áreas de Operação 

Urbana Consorciada, de implantação de parques lineares e para a implantação de 

rede viária estrutural, entre outras. 

 

7.3.3. Macrozoneamento 

O Capítulo II trata do Macrozoneamento, do Zoneamento e das Zonas Especiais, bem 

como das diretrizes para revisão da legislação de uso e ocupação do solo e das 

diretrizes para a regularização de assentamentos precários, conjuntos habitacionais, 

loteamentos e edificações. O PDE (art. 147) divide o território municipal em duas 

macrozonas: Macrozona de Proteção Ambiental e Macrozona de Estruturação e 

Qualificação Urbana.  

De acordo com o art. 149, na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, as 

edificações, usos e intensidade de usos subordinar-se-ão a exigências relacionadas 

com os elementos estruturadores e integradores, à função e características físicas 

das vias, e aos planos regionais a serem elaborados pelas Subprefeituras. Esta 

macrozona apresenta diferentes graus de consolidação e qualificação, razão porque 

foi dividida em quatro “macroáreas”: Macroárea de Reestruturação e Requalificação 

Urbana; Macroárea de Urbanização Consolidada; Macroárea de Urbanização em 

Consolidação; Macroárea de Urbanização e Qualificação.   

O empreendimento objeto do presente EIA localiza-se na Macroárea de 

Reestruturação e Requalificação Urbana, que inclui as áreas de todas as Operações 

Urbanas Consorciadas existentes ou propostas (art. 155, § 1o). O restante das áreas 

da AID, localizadas fora do perímetro da OUCAE, localizam-se na Macroárea de 

Urbanização Consolidada (distrito de Campo Belo) e na Macroárea de Urbanização em 

Consolidação (distrito de Jabaquara), com exceção de uma faixa no extremo sul do 

distrito de Jabaquara, enquadrada como Macrozona de Proteção Ambiental, por estar 

inserida em Área de Proteção aos Mananciais da RMSP. 
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Na Macroárea de Reestruturação e Requalificação (art. 155), objetiva-se alcançar 

transformações urbanísticas estruturais, para se obter melhor aproveitamento das 

privilegiadas condições locacionais e de acessibilidade, por meio de: reversão do 

esvaziamento populacional através do estímulo ao uso habitacional de interesse 

social e da intensificação da promoção imobiliária; melhoria da qualidade dos espaços 

públicos e do meio ambiente; estímulo de atividades de comércio e serviço; 

preservação e reabilitação do patrimônio arquitetônico; e reorganização da 

infraestrutura e do transporte coletivo. Nesta macroárea, devem ser utilizados, 

prioritariamente, os seguintes instrumentos urbanísticos e jurídicos: Operação 

Urbana Consorciada, incluindo outorga onerosa do direito de construir; parcelamento, 

edificação e utilização compulsórios; IPTU progressivo no tempo;  desapropriação 

com pagamento em títulos; ZEIS 3; transferência do direito de construir;  

zoneamento de usos; e ZEPEC.   

Na Macroárea de Urbanização Consolidada (art. 156), objetiva-se alcançar 

transformações urbanísticas para controlar a expansão de novas edificações e a 

saturação da infra-estrutura existente, por meio de: controle do processo de 

adensamento construtivo e de saturação viária, por meio da contenção do atual 

padrão de verticalização e da revisão de usos geradores de tráfego; preservação e 

proteção das áreas estritamente residenciais e das áreas verdes significativas; 

estímulo ao adensamento populacional onde este ainda for viável, como forma de dar 

melhor aproveitamento à infraestrutura existente e equilibrar a relação entre oferta 

de empregos e moradia. Nesta macroárea, devem ser utilizados, prioritariamente, os 

seguintes instrumentos: outorga onerosa do direito de construir, utilizando-se fator 

de planejamento para desestimular o adensamento construtivo; manutenção do 

zoneamento restritivo nos bairros estritamente residenciais, com definição precisa 

dos corredores de comércio e serviços; Planos de Bairros; e projetos estratégicos nos 

centros de bairros visando sua requalificação.    

Na Macroárea de Urbanização em Consolidação (art. 157), objetiva-se estimular a 

ocupação integral do território, ampliando a urbanização existente e as 

oportunidades de emprego por meio de: estímulo à promoção imobiliária para 

população de baixa e média renda; ampliação e consolidação da infraestrutura 

existente, em especial a de transporte público de massa; promoção de atividades 

produtivas e terciárias não incômodas, aproveitando-se de localizações privilegiadas 

junto aos eixos estruturadores de transporte coletivo e aproximando locais de 
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trabalho às áreas ocupadas por residências. Nesta macroárea, devem ser utilizados, 

prioritariamente, os seguintes instrumentos: parcelamento e edificação compulsórios; 

IPTU progressivo no tempo; desapropriação com pagamento em títulos; outorga 

onerosa do direito de construir, com fator de planejamento inferior ao utilizado na 

Macroárea de Urbanização Consolidada; ZEIS 1 e 2, com planos de Urbanização; 

direito de preempção; zoneamento de uso; projetos estratégicos; Planos de Bairros; 

usucapião especial de imóvel urbano e concessão de uso especial; e Áreas de 

Intervenção Urbana. 

 

7.3.4. Zoneamento 

O PDE estabelece, além do macrozoneamento, um microzoneamento geral, a ser 

detalhado posteriormente em lei específica de uso e ocupação do solo e nos Planos 

Regionais das Subprefeituras (ver itens 7.3.6 e 7.3.7, na seqüência deste capítulo). 

Na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, ocorrem as seguintes zonas de 

uso: Zonas Exclusivamente Residenciais – ZER; Zona Industrial em Reestruturação – 

ZIR; e Zonas Mistas - ZM (art. 159).   

De acordo com o art. 160, as ZER são porções do território destinadas 

exclusivamente ao uso residencial de habitações unifamiliares e multifamiliares, com 

densidades demográfica e construtiva baixas, médias e altas, tipologias 

diferenciadas, níveis de ruído compatíveis com o uso exclusivamente residencial, e 

com vias de tráfego leve e local. Aplicam-se nesta zona os coeficientes de 

aproveitamento básico igual a 1,0 e máximo igual a 1,0.  

De acordo com o art. 162, as ZIR são porções do território em processo de 

reestruturação com a implantação de usos diversificados, mas ainda destinadas à 

manutenção e instalação de usos industriais. Incorporam as zonas de uso industrial 

Z6 e Z7, definidas pela antiga lei de uso e ocupação do solo, e as ZUPI, criadas por 

Lei Estadual, mantidos os seus perímetros. Aplicam-se nesta zona os coeficientes de 

aproveitamento básico igual a 1,0 e máximo igual a 2,5.  

De acordo com o art. 164, as ZM destinam-se à implantação de usos residenciais e 

não residenciais, de comércio, de serviços e indústrias, conjugadamente aos usos 

residenciais, segundo critérios gerais de compatibilidade de incômodo e qualidade 

ambiental, sobretudo nas vizinhanças com as ZER. Aplicam-se nesta zona os 

seguintes coeficientes de aproveitamento básico: igual a 1,0, nas antigas zonas de 
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uso Z2, Z8-060, Z9, Z11, Z13, Z17, Z18 e Z19; e igual a 2,0, nas antigas zonas Z3, 

Z4, Z5, Z8-007, Z10, Z12, e no corredor de uso especial Z8-CR3; e os seguintes 

coeficientes máximos: igual a 1,0, nas zonas Z9; igual a 2,0, nas zonas Z11, Z13, 

Z17 e Z18; igual a 2,5, nas zonas Z2 e Z8-060; e igual a 4,0, nas zonas Z3, Z4, Z5, 

Z8-007, Z10, Z12, Z19, e no corredor Z8-CR3.  

Leis de Operações Urbanas Consorciadas ou de Áreas de Intervenção Urbana que 

contiverem no seu perímetro Zonas Industriais em Reestruturação ou Zonas Mistas 

poderão definir coeficientes de aproveitamento superiores aos supracitados.  

O PDE define também as Zonas de Centralidade Polar e Linear (PCP e ZCL), ao longo 

de corredores de transportes e serviços, e Zonas Especiais, que podem ser: Zona 

Especial de Preservação Ambiental - ZEPAM; Zona Especial de Preservação Cultural - 

ZEPEC; Zona Especial de Produção Agrícola e de Extração Mineral - ZEPAG; Zona 

Especial de Interesse Social - ZEIS; Zona Especial de Preservação - ZEP; e Zona de 

Ocupação Especial - ZOE. 

Os artigos 171 a 181 do PDE trazem as disposições específicas sobre as Zonas 

Especiais de Interesse Social – ZEIS, definidas como porções do território destinadas 

prioritariamente à recuperação urbanística, à regularização fundiária e à produção de 

Habitações de Interesse Social – HIS - ou do Mercado Popular – HMP.   

O plano define quatro tipos de ZEIS, sendo que, na AID do empreendimento em tela, 

os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras de Santo Amaro e Campo Limpo 

especificam apenas ZEIS dos tipos 1 e 3, cujas definições são as seguintes (art. 

171): 

 ZEIS 1: áreas ocupadas por população de baixa renda, abrangendo favelas, 

loteamentos precários e empreendimentos habitacionais de interesse social 

ou do mercado popular, em que haja interesse público expresso em 

promover a recuperação urbanística, a regularização fundiária, a produção e 

manutenção de HIS, incluindo equipamentos sociais e culturais, espaços 

públicos, serviço e comércio de caráter local;  

 ZEIS 3: áreas com predominância de terrenos ou edificações subutilizados 

situados em áreas dotadas de infraestrutura, serviços urbanos e oferta de 

empregos, ou que estejam recebendo investimentos desta natureza, onde 

haja interesse público em promover ou ampliar o uso por HIS ou HMP, e 

melhorar as condições habitacionais da população moradora. 
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O art. 173 determina que, no caso de ZEIS cujos limites estejam compreendidos 

dentro dos perímetros de Operações Urbanas Consorciadas:  

 o percentual de HIS a ser produzido, fixado na lei específica de Operação 

Urbana, poderá ser parcialmente atendido nas ZEIS com recursos 

provenientes da Operação Urbana;  

 o coeficiente de aproveitamento máximo será aquele definido para a 

Operação Urbana na qual a ZEIS está inserida, aplicando-se os demais 

índices, parâmetros e disposições estabelecidos para as ZEIS;  

 a concessão do direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento 

básico, até o coeficiente máximo definido, será gratuita para a produção de 

HIS e para HMP com até 50 m² de área útil total, por unidade habitacional.   

 

Aplicam-se nas ZEIS, de acordo com o interesse público, os instrumentos de política 

urbana previstos no PDE e no Estatuto da Cidade.  Cada ZEIS deverá contar com um 

Plano de Urbanização, estabelecido por decreto do Poder Executivo Municipal, o qual 

deverá prever diretrizes, estudos e projetos conforme disposto no art. 175. Deverão 

ser constituídos Conselhos Gestores compostos por representantes dos atuais ou 

futuros moradores e do Executivo, que deverão participar de todas as etapas de 

elaboração do Plano de Urbanização e de sua implementação, junto com a SEHAB. O 

Executivo disponibilizará assessoria técnica, jurídica e social à população moradora. 

O plano de urbanização poderá abranger mais de uma ZEIS.  

A análise de compatibilidade do empreendimento em tela com o zoneamento é 

apresentada no âmbito dos Planos Regionais Estratégicos aplicáveis à AID, uma vez 

que o zoneamento se encontra melhor detalhado nesses planos. 

 

7.3.5. Operações Urbanas e Planos Regionais 

Os artigos 198 a 259 do PDE descrevem detalhadamente os instrumentos de política 

urbana e ambiental previstos no Estatuto da Cidade, não cabendo aqui reproduzi-los, 

visto que já foram citados na análise das disposições referentes ao Estatuto da 

Cidade. Deve-se destacar, entretanto, algumas disposições referentes às Operações 

Urbanas Consorciadas e aos Planos Regionais. 
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De acordo com o art. 225, cada nova Operação Urbana Consorciada será criada por 

lei específica, de acordo com as disposições do Estatuto da Cidade. Ficam assim 

delimitadas áreas para as novas Operações Urbanas Consorciadas (Diagonal Sul, 

Diagonal Norte, Carandiru-Vila Maria, Rio Verde-Jacu, Vila Leopoldina, Vila Sônia e 

Celso Garcia, Santo Amaro e Tiquatira), além das existentes (Faria Lima, Água 

Branca, Centro e Água Espraiada), com os perímetros descritos nas suas leis 

específicas. Outras Operações Urbanas Consorciadas poderão ser definidas nas Áreas 

de Intervenção.   

Conforme o art. 226, nas áreas de Operações Urbanas Consorciadas, ficam 

estabelecidos os seguintes coeficientes de aproveitamento: mínimo – 0,2 (dois 

décimos); básico – correspondente ao definido no PDE para a zona em que se situam 

os lotes; máximo – 4,0 (quatro). Poderão ser estabelecidos coeficientes de 

aproveitamento máximo superiores a 4,0 (quatro) para os lotes contidos num raio de 

600 m (seiscentos metros) em torno das estações do transporte ferroviário, desde 

que o coeficiente de aproveitamento bruto não ultrapasse 4,0 (quatro).    

Adicionalmente às determinações do Estatuto da Cidade, o PDE (art. 227) acrescenta 

algumas finalidades específicas das Operações Urbanas Consorciadas:  

 implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano;  

 otimização de áreas envolvidas em intervenções urbanísticas de porte e 

reciclagem de áreas consideradas subutilizadas;  

 implantação de Programas de Habitação de Interesse Social;  

 ampliação e melhoria da Rede Estrutural de Transporte Público Coletivo;  

 implantação de espaços públicos;  

 valorização e criação de patrimônio ambiental, histórico, arquitetônico, 

cultural e paisagístico;  

 melhoria e ampliação da infra-estrutura e da Rede Viária Estrutural;  

 dinamização de áreas visando à geração de empregos.   

 

O art. 273 determina que os Planos Regionais serão elaborados pelas Subprefeituras 

com a supervisão e assessoria técnica da Secretaria Municipal de Planejamento 

Urbano – SEMPLA - e da Secretaria das Subprefeituras. Os Planos Regionais poderão 
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ser definidos para cada Subprefeitura ou para um conjunto delas. Os planos regionais 

deverão ser elaborados com a participação dos munícipes dos diversos bairros que 

compõem cada região, em todas as fases de planejamento.  Segundo o art. 274, os 

Planos Regionais, observando os elementos estruturadores e integradores do PDE, 

complementarão as suas proposições de modo a atender às peculiaridades do sítio de 

cada região e às necessidades e opções da população que nela reside ou trabalha. 

Serão objeto de parecer técnico emitido pelo Poder Executivo, por meio da 

manifestação conjunta da Secretaria de Planejamento Urbano e demais Secretarias 

pertinentes, e deverão ser apreciados em Assembléia Regional de Política Urbana e 

pelo Conselho Municipal de Política Urbana antes de seu encaminhamento à Câmara 

Municipal (art. 276).   

Pelo art. 277, nos Planos Regionais deverão constar, no mínimo:  

 delimitação das novas áreas em que se aplicam os instrumentos do Estatuto 

da Cidade;  

 hierarquização do sistema viário local e plano de circulação e transporte;  

 proposta de destinação de áreas e equipamentos  públicos e áreas verdes;  

 áreas reservadas para bolsões, conforme a Lei no 11.322/1992;  

 projetos de intervenção urbana;  

 proposta de tombamento ou outras medidas legais de prestação e 

preservação de bens móveis e imóveis da região;  

 aplicação no território da Subprefeitura, das diretrizes de uso e ocupação do 

solo previstas no Plano Diretor;  

 proposta de composição, com Subprefeituras vizinhas, de instâncias 

intermediárias de planejamento e gestão, sempre que o tema ou serviço 

exija tratamento além dos limites territoriais da Subprefeitura;  

 proposta de ação articulada de planejamento e gestão com as Subprefeituras 

e municípios limítrofes, com base em diretrizes governamentais para a 

Política Municipal de Relações Metropolitanas;  

 proposta de ações indutoras do desenvolvimento local, a partir das vocações 

regionais;  

 indicação de prioridades, metas e orçamento regional, para a Subprefeitura; 
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 proposta de prioridades orçamentárias relativas aos serviços, obras e 

atividades a serem realizadas no território da Subprefeitura.  

 

Segundo o art. 278, os Planos Regionais poderão ser desdobrados em planos de 

bairro, detalhando-se as diretrizes propostas e definidas nos Planos Regionais, com a 

participação da sociedade local.    
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7.4. Disposições da Legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do 

Solo 

A nova disciplina de parcelamento, uso e ocupação do solo do MSP foi instituída pela 

Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS (Lei no 13.885/2004), conforme definido 

previamente no PDE. Até então, era aplicada a Lei no 7.805/1972 (antiga “lei de 

zoneamento”). Além da disciplina de parcelamento, uso e ocupação do solo (Parte 

III), a Lei no 13.885/2004 introduziu normas complementares ao PDE (Parte I) e 

instituiu os Planos Regionais das Subprefeituras (Parte II), incluindo mapas e quadros 

em anexo.  

Dentre as normas complementares ao PDE, destacam-se: 

 a Zona Industrial em Reestruturação - ZIR, de que trata o artigo 162 do PDE, 

passa a se denominar Zona Predominantemente Industrial – ZPI (art. 19); 

 são considerados passíveis de parcelamento, edificação e utilização 

compulsórios os imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados, 

localizados nas ZEIS 2 e 3, nas áreas das Operações Urbanas Consorciadas e 

nos distritos de Campo Belo, Jabaquara, Santo Amaro, Itaim Bibi, Vila 

Andrade, Morumbi e outros (nova redação dada ao "caput" do art. 201 do 

PDE, ainda passível de regulamentação por lei específica); 

 novo detalhamento dos instrumentos urbanísticos, de gestão democrática e 

do sistema de planejamento das subprefeituras, previstos no Estatuto da 

Cidade e no PDE (Títulos IV, V E VI). 

 

As disposições referentes aos Planos Regionais Estratégicos para a Região Sul (Parte 

II) são tratadas no item 7.5. 

O controle de uso e ocupação do solo será feito por meio da:  

 disciplina de usos nas Macrozonas, Zonas de Uso e Zonas Especiais;  

 disciplina da densidade de construção, inclusive da densidade máxima 

passível de ser atingida mediante outorga onerosa ou transferência do direito 

de construir por porções do território;  

 determinação da função e das características físicas das vias que dão acesso 

aos imóveis;  
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 determinação da implantação da edificação no lote;  

 da definição de  parâmetros de incomodidade por zona de uso e nas Zonas 

Mistas, por categorias de vias;  

 da verificação das condições de instalação dos grupos de atividades segundo 

zonas de uso e na Zona Mista, por categorias de vias;  

 da determinação de características físicas e ambientais do imóvel, tais como 

localização, declividade, permeabilidade, cobertura vegetal, suscetibilidade a 

processos erosivos, riscos de deslizamento, etc; e 

 da disciplina dos instrumentos urbanísticos nas Áreas de Intervenção Urbana 

(AIU). 

 

Os artigos 100 a 106 detalham as zonas de uso na Macrozona de Proteção Ambiental. 

O art. 108 detalha as zonas de uso incidentes na Macrozona de Estruturação e 

Qualificação Urbana. Os artigos 109 a 144 detalham as Zonas Especiais. O Capítulo 

III trata das categorias de uso aplicáveis em cada zona. Segundo o art. 150, o uso do 

solo no MSP classifica-se em duas categorias: Uso Residencial - R, que envolve a 

moradia de um indivíduo ou grupo de indivíduos; e Uso Não Residencial - nR, que 

envolve o desenvolvimento de atividades comerciais, de serviços, industriais ou 

institucionais. Observa-se que a antiga Z1 corresponde à atual ZER-1 (uma unidade 

habitacional por lote). Os arts. 202 a 207 tratam especificamente do parcelamento 

do solo. 

A SEMPLA está promovendo o processo de revisão do PDE, conforme previsto neste 

(art. 293) e no artigo 143 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, que instituiu o 

sistema permanente de planejamento. Para isso, foram criados três Grupos de 

Trabalhos Intersecretariais, com a função de revisar o PDE e também os Planos 

Regionais Estratégicos (PREs) das 31 Subprefeituras e da Lei de Uso e Ocupação do 

Solo – LUOS (Lei 13.885/2004). Um outro grupo é constituído por membros da 

sociedade civil, que representam as macro-regiões Norte, Sul, Leste e Oeste do 

Município de São Paulo, bem como a ASBEA e associações de moradores, que estão 

tratando de temas que deverão ser apresentados e discutidos pela Câmara Técnica 

de Legislação Urbanística (CTLU) e pelo Conselho Municipal de Política Urbana 

(CMPU). 
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No âmbito da revisão, além dos estudos pertinentes, outras matérias estão sendo 

avaliadas pelos Grupos de Trabalho, do que resultaram os seguintes produtos:  

 Lei 14.044/2005, que dispõe sobre a exclusão das áreas cobertas de 

garagem das áreas computáveis para efeito do cálculo do coeficiente de 

aproveitamento; 

 Decreto 45.726/2005, que dispõe sobre equivalência entre as zonas de uso 

definidas pelo PDE e pela LUOS, e as zonas de uso extintas da legislação 

anterior; 

 Decreto 45.817/2005, que dispõe sobre a classificação dos usos residenciais 

e não residenciais; 

 Decreto 46.932/2006, que regulamenta os artigos 184, 185 e 186 da LUOS, 

no que diz respeito aos recuos. 

Em 11/10/2007, foi publicado no Diário Oficial do Município de São Paulo a integra do 

Projeto de Lei nº 0671/2007, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor Estratégico. 

Um dos pontos mais polêmicos trata da regulamentação do instrumento de 

Concessão Urbanística, segundo o qual a tarefa de executar obras de reubanização 

passa à iniciativa privada, por meio de concessão, e a desapropriação de imóveis 

passa a ser permitida a empresas, com o pagamento de indenizações aos 

proprietários. Este instrumento visa a acelerar o processo de desapropriação e tem 

sido alvo de críticas uma vez que pode significar benefícios ao mercado Imobiliário 

em detrimento da população residente. Trata-se de instrumento já previsto no Plano 

Diretor de 2002, sendo necessária a sua regulamentação. 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=03092005L%20140440000
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=22022005D%20457260000
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=05042005D%20458170000
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7.5. Disposições dos Planos Regionais Estratégicos 

7.5.1. Disposições Gerais da LUOS sobre os PREs da Região Sul do MSP 

Antes de descrever as propostas de cada PRE aplicável à AID do empreendimento 

(PREs das Subprefeituras Jabaquara e Santo Amaro), cabe sintetizar as disposições 

mais gerais da LUOS (Lei 13.885/2004) referentes aos PREs da Região Sul do MSP 

(Capítulo V, arts. 66 a 84). 

Dentre os objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano e ambiental 

para as áreas de urbanização consolidada do MSP, destacam-se: 

 melhorar o padrão urbanístico dos espaços públicos dos bairros; 

 consolidar os distritos de Moema e Vila Mariana como áreas de convívio 

equilibrado entre usos residenciais e não residenciais; 

 manter e promover os bairros com características exclusivamente 

residenciais; 

 criar mecanismos para viabilização de intervenções urbanas de pequeno 

porte, planos e projetos urbanos nos bairros com a participação de 

moradores; 

 ordenar o uso e a ocupação do solo de forma a reduzir os conflitos entre usos 

incômodos e residenciais; 

 implantar a Operação Urbana Consorciada Pólo de Desenvolvimento Sul, 

envolvendo áreas das Subprefeituras de Santo Amaro, Campo Limpo e 

Capela do Socorro; 

 promover o ordenamento territorial e a proteção ambiental integrada das 

parcelas do município, em conjunto com os municípios com áreas nas bacias 

Billings e Guarapiranga, observada a legislação ambiental, inclusive a 

estadual de proteção aos mananciais. 

Dentre as intervenções na Rede Viária Estrutural, destacam-se: 

 melhorar as ligações territoriais entre a zona sul e o restante da cidade, por 

meio de uma nova transposição sobre o Rio Pinheiros; 

 promover gestões junto ao Metrô quando da implantação da futura Linha 5 

do Metrô, visando garantir espaços de uso público no entorno das futuras 

estações; 
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 prolongar a avenida Nações Unidas no seu trecho a oeste do Rio Pinheiros, 

em direção a Pedreira e Cidade Dutra; 

 melhorar a avenida Washington Luís para apoio do corredor de ônibus; 

 prolongar a avenida Água Espraiada até a Rodovia dos Imigrantes; 

 estabelecer a ligação da via Anchieta até a avenida Salim Farah Maluf, 

utilizando as margens do Córrego dos Meninos, fazendo conexão com a 

avenida do Estado, com um trecho em túnel até alcançar a avenida Salim 

Farah Maluf, interligando a região do ABC com as marginais e rodovias Dutra 

e Fernão Dias; 

 implantar a ligação da avenida Engº Luís Carlos Berrini com a avenida Engº 

Euzébio Stevaux, paralela à marginal do Rio Pinheiros e situada à leste da 

avenida Nações Unidas; 

 ampliar a marginal do Rio Pinheiros e a conexão com as Áreas de 

Intervenção Urbanas - AIUs, permitindo maior integração e articulação dos 

territórios; 

 duplicar a estrada de Itapecerica, desde a estação extrema da linha 5 do 

Metrô até a divisa do município. 

Dentre as intervenções na Rede Estrutural de Transporte Público, destaca-se a 

criação da Área de Intervenção Urbana – AIU - 23 de Maio, ao longo do eixo das 

Avenidas Interlagos, Washington Luiz, Moreira Guimarães, Rubem Berta e 23 de 

Maio, abrangendo áreas das Subprefeituras Socorro, Cidade Ademar, Santo Amaro e 

Vila Mariana e Sé, até os limites de atuação do Programa Ação Centro/Operação 

Urbana Centro. Um dos principais objetivos desta AIU é consolidar um eixo de 

transporte coletivo que conecte a região à Zona Sul da cidade, compreendendo as 

regiões de Cidade Ademar, Campo Grande, Interlagos, Cidade Dutra, Grajaú, 

Varginha e Parelheiros, com a região do Aeroporto, Ibirapuera, Paulista e o Centro 

Metropolitano. 

Os instrumentos de intervenções urbanas estratégicas regionais destinados a 

promover transformações urbanísticas são: Operação Urbana Consorciada Água 

Espraiada; Área de Intervenção Urbana - Aeroporto de Congonhas; AIU - Vila 

Andrade/Paraisópolis; Operação Urbana Consorciada Pólo de Desenvolvimento Sul. 
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O art. 75 institui a Operação Urbana Consorciada Pólo de Desenvolvimento Sul, 

compreendendo áreas situadas nas Subprefeituras de Santo Amaro, Campo Limpo, 

Capela do Socorro e M'Boi Mirim, com os seguintes objetivos e diretrizes: 

 promover o desenvolvimento econômico sustentável da Zona Sul e do 

extremo sul, atraindo investimentos e gerando empregos de qualidade  para 

a região; 

 promover a inserção educacional da população da região, especialmente no 

que diz respeito à formação, pesquisa e desenvolvimento, voltada aos 

setores de informação, multimídia e educacional, ao ensino superior e à 

capacitação profissional em áreas intensivas em tecnologia; 

 prover infraestrutura e equipamentos urbanos na Zona Sul, intensificando 

sua integração territorial com o centro expandido da cidade e toda a Sub-

região Sul e Região Metropolitana; 

 incentivar a preservação ambiental e agregar valor aos recursos naturais por 

meio de ações sustentáveis do Setor Público e do Setor Privado; 

 criar incentivos fiscais visando à atração de investimentos intensivos e 

geradores de empregos, mediante lei específica. 

O art. 76 institui a Área de Intervenção Urbana - Aeroporto de Congonhas, definida 

como centralidade de âmbito metropolitano e nacional, que integra as modalidades 

de transporte aéreo de passageiros e de cargas e para fins de ordenamento, 

direcionamento, desenvolvimento e requalificação da região. A AIU - Aeroporto de 

Congonhas compreende o aeroporto e seu entorno imediato, contidos nas 

Subprefeituras de Santo Amaro, Vila Mariana e Jabaquara. São objetivos e diretrizes 

da AIU - Aeroporto de Congonhas: 

 integrar as atividades do Aeroporto de Congonhas com o tecido urbano 

limítrofe, reorientando a logística dos transportes de passageiros e de 

cargas; 

 tornar mais eficiente o sistema viário para atender a logística e o manuseio 

de cargas, combustíveis e serviços em geral na área do Aeroporto de 

Congonhas; 
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 criar um micro anel de acessibilidade entre a área limite do espaço público do 

Aeroporto de Congonhas e a área do entorno a ser requalificada, dotado de 

padrão viário homogêneo e de sinalização específica; 

 integrar, compatibilizar e setorizar os usos do entorno com às atividades 

aeroportuárias; 

 adotar medidas de adequação das atividades aeroportuárias em relação aos 

usos do entorno, no que se refere aos níveis de ruído e aos riscos de 

acidentes; 

 permitir usos, no entorno, compatíveis com o incômodo do ruído gerado 

pelas atividades aeroportuárias; 

 estimular atividades econômicas relacionadas ao setor aeroportuário; 

 estimular a instalação de atividades geradoras de emprego e renda na ZOE - 

Aeroporto de Congonhas; 

 ampliar as funções metropolitanas do Aeroporto de Congonhas maximizando 

suas atividades; 

 prover habitações para os habitantes de favelas contidas nesta área. 

Constituem ações estratégicas  da AIU - Aeroporto de Congonhas: 

 planejar a interface urbana para os novos terminais de passageiros, 

considerando a seguinte configuração interna do aeroporto: a) terminal 

histórico preservado, em conjunto com a praça Comandante Lineu Gomes; b) 

terminal de passageiros - norte, no lado da Av. dos Bandeirantes, junto à rua 

Jurandir; c) terminal de passageiros - sul, no lado da Av. Roberto Marinho, 

junto à rua Tamoios; 

 implantar transporte de passageiros, interligando o Aeroporto de Congonhas 

às linhas 1 e 5 do Metrô e à linha C da CPTM, na direção da av. Luís Carlos 

Berrini; 

 criar acesso ao terminal histórico, da Av. dos Bandeirantes, passando pelas 

vias que margeiam o Córrego da Invernada, indo ter à praça Comandante 

Lineu Gomes junto à av. Washington Luis; 

 criar novos acessos públicos ao Aeroporto de Congonhas, considerando as 

características topográficas do terreno. 
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O Plano de Gestão Urbano-Ambiental e o Plano Diretor do Aeroporto de Congonhas 

(art. 79) deverão conter medidas relativas a: controle e mitigação dos impactos de 

vizinhança gerados pela operação aeroportuária; medidas compensatórias, quando 

não for possível a mitigação dos impactos existentes; definição dos usos de apoio 

diretamente relacionados às atividades aeroportuárias;controle da drenagem da área 

do Aeroporto de Congonhas e contenção das águas pluviais, de forma a evitar 

impactos no entorno; garantir a participação dos órgãos competentes municipais na 

definição das ações conjuntas quanto: a) à determinação dos níveis de ruído 

tolerados decorrentes da operação do aeroporto; b) aos usos permitidos no espaço 

público do Aeroporto de Congonhas; c) a horários e tipos de aeronaves pertinentes; 

d) ao estudo das condições de segurança; e) à implementação do Plano de 

Desenvolvimento e de Gestão do Aeroporto de Congonhas. 

A LUOS cria também o Micro Anel Viário e o Macro Anel Viário da AIU - Aeroporto de 

Congonhas, incluindo as seguintes vias:  

 Micro Anel Viário: Av. Washington Luis, Rua Tamoios e seu prolongamento 

até a Av. Pedro Bueno, incluindo a rua Monsenhor Antônio Pepe, avenida 

Pedro Bueno, ligação da avenida Pedro Bueno até a rua Jurandir, 

prolongamento da rua Jurandir até a avenida Washington Luis; 

 Macro Anel Viário: circunscreve a área de influência direta do Aeroporto de 

Congonhas, sendo composto pelas seguintes vias: Av. Ibirapuera, Av. 

Roberto Marinho e seu prolongamento, Av. Eng. George Corbisier, Av. Engº 

Armando Arruda Pereira, Av. Dr. Hugo Beolchi, Av. Jabaquara e Av. 

Indianópolis. 

O Micro Anel Viário e o Macro Anel Viário fazem parte da Rede Viária Estrutural, de 

modo a garantir maior acessibilidade e fluidez do tráfego das ligações locais e 

intermunicipais, para os quais são necessárias, aberturas de vias, obras de melhorias 

e intervenções pontuais, tais como: 

 interligação entre a Av. dos Bandeirantes e a Av. Moreira Guimarães; 

 interligação entre a Av. Washington Luis e a Av. Água Espraiada; 

 prolongamento da Av. Água Espraiada; 

 interligação da Av. Água Espraiada e a Av. Lino Moraes Leme; 
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 redimensionamento da Av. Lino Moraes Leme para acesso ao Terminal Sul do 

Aeroporto de Congonhas; 

 interligação da Av. George Corbisier com o prolongamento da Av. Água 

Espraiada; 

 ligação da Av. Engº Armando Arruda Pereira com a Av. Jabaquara e a Av. 

Indianópolis; 

 interligação da Av. República do Líbano com a Av. Ibirapuera; 

 interligação da Av. Ibirapuera com a Av. dos Bandeirantes; 

 interligação da Av. Ibirapuera com Av. Água Espraiada. 

Finalmente, a LUOS cria a Área de Intervenção Urbana - Vila Andrade/Paraisópolis, 

contida nos distritos de Vila Andrade, Morumbi e Vila Sônia, com o objetivo de 

implantar o Plano de Urbanização e Regularização Fundiária do conjunto de ZEIS que 

integram o Complexo Paraisópolis, bem como de qualificar a centralidade linear da 

Av. Giovanni Gronchi. O Projeto Urbanístico Específico da AIU - Vila 

Andrade/Paraisópolis deverá orientar a aplicação dos recursos provenientes da 

outorga onerosa do direito de construir no perímetro da AIU, atendendo aos objetivos 

e diretrizes específicos constantes na lei. 

 

7.5.2. PRE Subprefeitura Santo Amaro 

O Plano Regional Estratégico da Subprefeitura Santo Amaro, instituído através da Lei 

nº 13.885/04, trata das Políticas Públicas Regionais para os limites desta 

Subprefeitura.  

A maior parte da ADA do empreendimento objeto de licenciamento do presente EIA 

localiza-se no distrito de Santo Amaro, havendo apenas uma pequena área no distrito 

de Vila Andrade (Subprefeitura Campo Limpo), no setor Marginal Pinheiros da 

OUCAE.  

O PRE estabelece, para a Rede Estrutural Hídrica e de Áreas Verdes (ver Figura 

7.5.2-1), a composição de caminhos verdes ao longo das avenidas Marginal 

Pinheiros, Roque Petroni Jr., Santo Amaro e Ver. José Diniz. 

Quanto ao sistema viário e aos transportes públicos (ver Figura 7.5.2-2), o PRE traz 

a previsão das seguintes intervenções:  
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 extensão da Av. Chucri Zaidan até a ponte do Socorro, formando um corredor 

paralelo à Marginal Pinheiros, e construção de uma nova ponte sobre o rio 

Pinheiros, na Av. Alceu Maynard Araújo (margem oposta do Parque Burle 

Marx); 

 extensão do traçado da Linha 5 do Metrô (Capão Redondo – Largo Treze) para 

2012, junto à Av. Santo Amaro, com três novas estações no trajeto entre o 

Largo Treze e a Av. Jorn. Roberto Marinho; 

 implantação de corredores de ônibus nas avenidas Eng. Luis Carlos Berrini e 

Dr. Chucri Zaidan e na Av. Jorn. Roberto Marinho, além do Terminal Água 

Espraiada da SPTrans, junto à ponte estaiada;  

 implantação de novas estações de transferência da SPTrans ao longo dos 

corredores Santo Amaro e Ver. José Diniz até 2012, e requalificação de três 

estações existentes. 

No distrito de Santo Amaro, existem apenas dois quarteirões definidos como Zonas 

Especiais de Interesse Social, ao sul da Av. João Dias. 

As Zonas de Uso no PRE estão classificadas em: 

 Zonas Exclusivamente Residenciais (ZER), de baixa, média ou alta 

densidade; 

 Zonas Mistas (ZM), de baixa, média ou alta densidade; 

 Zonas de Centralidades Polar (ZCP) e Linear (ZCL); 

 Zonas Especiais, subdivididas em: Zonas Especiais de Preservação Cultural 

(ZEPEC); Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); e Zonas de Ocupação 

Especiais (ZOE). 

Como se pode ver no mapa da Figura 7.5.2-3, o zoneamento do PRE define a maior 

parte do setor entre as avenidas Marginal Pinheiros, Santo Amaro e João Dias como 

Zona Mista de baixa densidade, excetuando-se as áreas exclusivamente residenciais 

da Granja Julieta e da Chácara Pouso Alegre. Os quarteirões entre os corredores das 

avenidas Santo Amaro e Ver. José Diniz, assim como na região do complexo 

Transamérica, constituem Zonas de Centralidade Polar (ZCP). O centro de Santo 

Amaro e arredores (Vila Campos Sales) estão classificados como zonas mistas de 

média densidade, destacando-se a existência de vários quarteirões com imóveis 

enquadrados como ZEPEC. 
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Figura 7.5.2-1: Rede Hídrica Estrutural e Áreas Verdes (detalhe no distrito de Santo Amaro) – PRE Santo Amaro 
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Figura 7.5.2-2: Sistema Estrutural de Transporte Público (detalhe no distrito de Santo Amaro) – PRE Santo Amaro 
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Figura 7.5.2-3: Zoneamento – PRE Santo Amaro (detalhe no distrito de Santo Amaro) 
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7.5.3. PRE Subprefeitura Campo Limpo 

O Plano Regional Estratégico da Subprefeitura Campo Limpo, instituído através da Lei 

nº 13.885/04, trata das Políticas Públicas Regionais para os limites desta 

Subprefeitura.  

A ADA do empreendimento representa uma pequena intervenção dentro do distrito 

de Vila Andrade.  

O PRE estabelece, para a Rede Estrutural Hídrica e de Áreas Verdes, a composição de 

caminhos verdes ao longo das avenidas Marginal Pinheiros e Carlos Caldeira Filho e 

da R. Nelson Brissac. 

Quanto ao sistema viário e aos transportes públicos (ver Figura 7.5.3-1), o PRE traz 

como única previsão a construção de uma nova ponte sobre o rio Pinheiros, junto ao 

Parque Burle Marx, e melhoria das ruas Dona Helena Pereira de Morais e Itapaiúna, 

em função do tráfego que será jogado pela nova travessia no sistema viário do 

distrito. 

As Zonas de Uso no PRE estão classificadas em: 

 Zonas Exclusivamente Residenciais (ZER), de baixa, média ou alta 

densidade; 

 Zonas Mistas (ZM), de baixa, média ou alta densidade; 

 Zonas de Centralidades Polar (ZCP) e Linear (ZCL); 

 Zonas Especiais, subdivididas em: Zonas Especiais de Preservação Cultural 

(ZEPEC); Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); e Zonas de Ocupação 

Especiais (ZOE). 

Como se pode ver no mapa da Figura 7.5.3-3, o zoneamento do PRE estabelece que 

as quadras ao longo da Av. Giovani Gronchi, ocupadas por condomínios verticais de 

alto padrão e estabelecimentos de comércio e serviços, pertencem à Zona de 

Centralidade Polar ZPCa/05. O bairro de Vila Andrade, junto à Av. Morumbi, é uma 

zona exclusivamente residencial  de baixa densidade (ZER-1). As áreas restantes 

estão classificadas como zonas mistas de média e alta densidades (ZM-2 e ZM-3). 
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Figura 7.5.3-1: Abertura de vias – PRE Campo Limpo (detalhe no distrito de Vila Andrade) 
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Figura 7.5.3-2: Zoneamento – PRE Campo Limpo (detalhe no distrito de Vila Andrade) 
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Figura 7.5.3-3: ZEIS – PRE Campo Limpo (detalhe no distrito de Vila Andrade) 

 

Na Figura 7.5.3-2, pode-se ver que a favela de Paraisópolis está enquadrada como 

ZEIS 1 e 3. Outras áreas residenciais de baixa renda, no Jd. Santo Antonio, próximo 

à Ponte João Dias, são classificadas como ZEIS 1. 
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7.6. Análise de Compatibilidade 

Com base na revisão de todas as disposições legais aplicáveis ao caso do 

empreendimento em pauta, conclui-se que o empreendimento é compatível com as 

condicionantes do licenciamento ambiental no contexto da OUCAE, analisadas no 

item 7.1, assim como com as definições do PDE e dos PREs, quanto à extensão da 

Avenida Doutor Chucri Zaidan e sua interligação com a nova ponte sobre o rio 

Pinheiros, junto ao Parque Burle Marx e à Av. Alceu Maynard Araújo, incluindo 

melhorias viárias nas ruas Dona Helena Pereira de Morais e Itapaiúna, nas vizinhaças 

do parque. 

As tendências de verticalização e mudança de usos no entorno da ADA, no âmbito da 

OUCAE (Setor Chucri Zaidan), constituem extensão do eixo empresarial da Av. Eng. 

Luis Carlos Berrini, e aproveitam a existência de significativo estoque de áreas 

disponíveis para adensamento, caracterizadas por grandes quadras com indústrias e 

armazéns, em processo de desativação. Entretanto, o prolongamento também 

afetará áreas residenciais horizontais, inseridas em meio à matriz dominante de 

grandes quadras e galpões, podendo alterar esse caráter. 
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8. DEFINIÇÃO DE ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Para a elaboração do diagnóstico ambiental do presente estudo foram estabelecidas 

diferentes áreas de influência direta e indireta para cada um dos meios analisados e 

respectivos aspectos. Já a Área Diretamente Afetada – ADA é sempre a mesma em 

todos os casos, sendo definida pelas áreas onde ocorrem as intervenções físicas dos 

empreendimentos, conforme a Figura 8-1, a seguir. 

Para o meio físico foram considerados os aspectos climáticos e meteorológicos, 

recursos hídricos, geologia e geomorfologia, qualidade do ar, ruídos e vibrações. 

O meio biótico contemplou aspectos ligados à vegetação e à fauna, porém com 

trabalharam com as mesmas áreas de influência. No meio antrópico o único aspecto 

com áreas de influência diferenciadas é o relacionado às condições de tráfego. 

A seguir são apresentadas as áreas de influência definidas para cada um dos meios 

analisados.  
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8.1. Meio Físico 

 

8.1.1. Qualidade do Ar, Clima e Condições Meteorológicas 

Para os aspectos climáticos foram analisados os dados e informações disponíveis 

para as estações meteorológicas da Cetesb – Santo Amaro e INMET, não sendo assim 

delimitado um perímetro de estudo, dada a natureza dos dados. 

 

8.1.2. Recursos Hídricos, Aspectos Geológicos e Geomorfológicos 

A análise dos recursos hídricos, e dos aspectos geológicos, geomorfológicos e 

geotécnicos estabeleceu duas áreas de influência a serem analisada, uma direta e 

uma indireta:  

 Área de Influência Indireta - AII 

A área de influência indireta considerada foi a bacia do rio Pinheiros entre a foz do 

Dreno do Brooklin e a Barragem de Pedreira. Esta área foi assim delimitada, 

considerando-se que a operação do canal Pinheiros, em especial a do canal Pinheiros 

Superior, a montante da Usina de Traição, condiciona a operação do Dreno do 

Brooklin, ao qual aflui o córregp Água Espraiada. A Figura 8.1.2-1 mostra a 

delimitação desta área e a Figura 8.1.2-2 mostra um esquema unifilar para os cursos 

d’água de maior interesse e sua inserção no Sistema Pinheiros-Billings.  
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Figura 8.1.2-1: Área de influência indireta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1.2-2: Esquema unifilar do Sistema Pinheiros-Billings ressaltando a contribuição da 

bacia de drenagem do dreno do Brooklin. 

Esta área de influência é condicionada pela operação do Sistema Pinheiros/Billings, 

cuja operação a cargo da EMAE (Empresa Metropolitana de Águas e Energia) 
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acordada entre a Secretaria de Recursos Hídricos e a Secretaria de Meio Ambiente 

através da Resolução SMA/SES 03/92 modificada pela Resolução SEE-SMA-SRHSO-I, 

de 13/03/96, impede o bombeamento para o reservatório Billings, exceto quando a 

vazão do rio Tietê junto à foz do canal Pinheiros excede 160 m3/s. A partir desta 

vazão, obtida através de rede telemétrica, fecha-se a Estrutura de Retiro e o canal 

Pinheiros tem suas águas bombeadas para o reservatório Billings. Este bombeamento 

é feito em duas etapas: a primeira, do canal Inferior para o superior através da Usina 

de Traição e na segunda, através da Usina de Pedreira, do canal Superior para o 

Reservatório Billings. Para receber o volume de cheias da bacia do canal Pinheiros, o 

Reservatório Billings mantém alocado um volume de espera correspondente. 

 

 Área de Influência Direta - AID 

A área de influência direta é a bacia do Dreno do Brooklin, juntamente com a bacia 

contribuinte direta do canal Pinheiros até a confluência do córrego do Morro do “S”, 

na margem esquerda, e a bacia contribuinte direta até a ponte da Avenida João Dias, 

mostrada na Figura 8.1.2-3, a seguir. Esta área compreende a bacia em que se darão 

as intervenções em ambas as margens do canal Pinheiros. 

Figura 8.1.2-3: Área de influência direta 
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8.1.3. Ruído e Vibrações 

 

 Área de Influência Direta - AID 

Para ruído e vibrações considerou-se como área de influência uma distância de até 

cerca de 100 m de cada lado das vias analisadas, área que constitui o grupo de 

potenciais receptores do ruído. Além desta distância a possibilidade de impacto é 

muito pouco significativa, não se podendo caracterizar como área de influência, pois 

o primeiro "bloco" de edificações que configuram a AID na faixa de 100 metros atua, 

inclusive, como agente de proteção acústica para áreas além deste limite. 

A área correspondente à AID para ruído e vibrações é apresentada na Figura 8.1.3-1, 

a seguir. 
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8.2. Meio Biótico 

 

8.2.1. Vegetação 

 Área de Influência Direta 

A caracterização da vegetação foi realizada através de uma análise das regiões de 

entorno do empreendimento proposto, onde considerou-se como área de influência 

direta os territórios configurados pelas subprefeituras de Pinheiros, Santo Amaro, 

Butantã e Campo Limpo, conforme a figura 8.2.1-1, a seguir. 

 

 

Figura 8.2.1-1: Área de Influencia Direta para caracterização da vegetação. 
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A caracterização considerou a vegetação no estado atual do conhecimento, 

utilizando-se das informações disponíveis na literatura sobre a cobertura vegetal do 

município de São Paulo. 

 

8.2.2. Fauna 

 Área de Influência Direta 

Os aspectos referentes à fauna, sinantrópica e avifauna, consideraram como área de 

influência direta uma faixa de 100 metros a partir da Área Diretamente Afetada – 

ADA, conforme apresentado na Figura 8.2.2-1, a seguir. 
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8.3. Meio Antrópico 

 

8.3.1. Socioeconomia e aspectos urbanos 

Para a definição das áreas de influência do empreendimento sobre os componentes 

do meio antrópico ou socioeconômico, partiu-se de uma identificação preliminar dos 

impactos potenciais característicos de obras viárias em áreas urbanas densamente 

habitadas. 

As ampliações viárias previstas aumentarão a acessibilidade intra-urbana em toda a 

região sudoeste da capital, tributária da Marginal do Pinheiros. Este impacto 

constitui, ao mesmo tempo, a principal justificativa do empreendimento, do ponto de 

vista da circulação viária. 

 Área de Influência Indireta 

Considerados os aspectos acima expostos decidiu-se adotar, como Área de 

Influência Indireta (AII) dos impactos sobre o meio antrópico, o conjunto das 

suprefeituras que compõem as regiões oeste e sul do município de São Paulo, 

excluindo-se, porém, a Subprefeitura de Parelheiros, no extremo sul do município de 

São Paulo, muito distante do empreendimento, e situada na área de influência direta 

do Rodoanel - Trecho Sul. 

O mapa da Figura 8.3.1-1 ilustra a AII do empreendimento, para o meio antrópico. O 

Quadro 8.3.1-1 informa as áreas e as populações estimadas pelo IBGE em 2007, 

para as subprefeituras na AII e o Município de São Paulo.  
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Quadro 8.3.1-1: Área e população das subprefeituras que formam a AII do meio antrópico 

Unidades político-administrativas Área (km2) 
População estimada pelo 

IBGE em 2007 (hab.) 

Butantã 56,10 376.779 

Campo Limpo 36,70 559.293 

Capela do Socorro 134,20 656.695 

Cidade Ademar 30,70 394.946 

Ipiranga 37,50 426.724 

Jabaquara 14,10 213.899 

Lapa 63,10 410.963 

M'Boi Mirim 62,10 532.313 

Pinheiros 31,70 242.382 

Santo Amaro 37,50 208.980 

Vila Mariana 26,50 299.318 

Total AII 530,20 4.322.292 

Município de São Paulo (MSP) 1.509,00 10.886.518 

% AII / MSP 35,13 39,7 

 

Como se pode ver, a AII representa aproximadamente 35% da área territorial e 

quase 40% da população do município de São Paulo. 

 

 Área de Influência Direta 

A Área de Influência Direta (AID) do empreendimento sobre o meio antrópico 

abrange os distritos de Itaim Bibi, Santo Amaro, Morumbi e Vila Andrade. 

Principalmente nos dois primeiros distritos, as obras poderão causar episódios de 

lentidão do trânsito nas vias principais, além de desvios e rotas de fuga, gerando 
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incômodos de vizinhança (poeira, ruído, stress, etc.). Por outro lado, nestes distritos, 

ocorrerá o impacto de valorização imobiliária devido ao aumento da acessibilidade. 

O mapa da Figura 8.3.1-2 ilustra a Área de Influência Direta do empreendimento 

sobre o meio antrópico. O Quadro 8.3.1-2 informa as áreas e as populações 

estimadas dos distritos da AID em 2007, que representam, respectivamente, 9% da 

superfície e 5,8% da população da AII. 
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Quadro 8.3.1-2: Área e população dos distritos que formam a AID do meio antrópico 

Distritos Área (km2) 
População estimada pelo 

IBGE em 2007 (hab.) 

Itaim Bibi 9,90 70.522 

Morumbi 11,40 31.786 

Santo Amaro 15,60 53.751 

Vila Andrade 10,30 93.191 

Total AID  47,20 249.250 

% AID / AII 8,9 5,77 

 

A Área Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento, no meio antrópico, 

corresponde às áreas de intervenção física propriamente ditas (obras), abrangendo 

as calhas do prolongamento (em nível e em túnel), a nova ponte sobre o rio 

Pinheiros e os dispositivos de acesso e ligação da ponte com o prolongamento.  

Os limites dos Setores Chucri Zaidan e Marginal Pinheiros, definidos conforme a lei da 

Operação Urbana Água Espraiada (Lei Municipal no 13.260/01; ver também a Figura 

7.1-2 deste EIA), serviram como base para a delimitação de uma área aqui 

denominada de Entorno da ADA, que engloba ainda outros setores de quadras além 

dos limites da OUCAE. O Entorno da ADA foi utilizado para o mapeamento do uso do 

solo e outras análises no âmbito da AID. Os limites da ADA e do seu Entorno estão 

representados nas Figuras 8.3.1-2 e na Figura 9.2.8.1-1 

É na ADA que ocorrerão os impactos de maior intensidade sobre o uso do solo, 

devido ao aumento da acessibilidade e às desapropriações em alguns trechos, que 

acelerarão os processo em curso de substituição de usos e reorganização da trama 

urbana na várzea do Pinheiros, em Santo Amaro, dentro de um contexto de 

valorização imobiliária para fins comerciais e residenciais. 

Sem prejuízo destas áreas de influência alguns impactos terão abrangência difusa no 

âmbito do município de São Paulo ou mesmo da Região Metropolitana de São Paulo, 

como é o caso da geração de empregos e receitas fiscais durante as obras. O próprio 
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impacto sobre a acessibilidade também terá abrangência difusa, ainda que a região 

sudoeste da capital seja a principal área a ser favorecida pelo projeto. 

 

8.3.2. Tráfego 

 Área de Influência Indireta 

Para os aspectos referentes ao tráfego, o perímetro da área de influência indireta é 

formada pelas seguintes vias: Avenida Roque Petroni Junior, Rua Chafic Maluf, Rua 

Amaro Guerra, Rua Verbo Divino, Rua Ricardo Lunardelli, Avenida João Carlos da 

Silva Borges, Avenida João Dias, Ponte João Dias, Avenida Marginal do Rio Pinheiros 

e Ponte do Morumbi. Além deste polígono, também faz parte da AII a Avenida Dona 

Helena Pereira de Moraes. 

 Área de Influência Direta 

A área de influência direta é definida entre a Rua Joerg Bruder e a Avenida João Dias, 

limitada à Avenida das Nações Unidas à sul e 200 metros à norte do prolongamento 

proposto. 

A figura 8.3.2-1 apresenta o perímetro da AID e AII para os aspectos referentes ao 

tráfego.  
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9. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

Será apresentado a seguir o diagnóstico ambiental das áreas de influência do 

empreendimento, compreendendo cada uma delas os aspectos definidos para este 

Estudo. 

Inicialmente coloca-se a Área de Influência Indireta – AII, seguida da Área de Influência 

Direta – AID, e, por fim, encerra-se com a Área Diretamente Afetada – ADA, todas elas 

conforme definições apresentadas no item 8 deste Estudo. 

Considerando-se o contexto urbano de inserção do empreendimento e o conseqüente 

destaque do meio antrópico neste Estudo, são apresentadas a seguir algumas notas 

acerca da metodologia aplicada na elaboração deste diagnóstico. 

Notas metodológicas 

Conforme justificado no Capítulo 8.3, a Área de Influência Indireta do meio antrópico 

compreende as áreas de jurisdição das subprefeituras que compõem as regiões oeste e 

sul do Município de São Paulo (MSP), excluída a Subprefeitura de Parelheiros.  

A caracterização do meio antrópico no nível da AII compreende o diagnóstico de 

aspectos da dinâmica populacional, das condições de vida e moradia, da estrutura 

produtiva e do mercado de trabalho, da infraestrutura e dos serviços públicos, do 

sistema viário e dos transportes e da estrutura urbana (uso e ocupação do solo). O 

diagnóstico fundamenta-se em informações de fontes secundárias, incluindo dados 

estatísticos, material cartográfico, referências bibliográficas e estudos sobre a cidade de 

São Paulo, cujos autores são citados ao longo do texto. 

Os aspectos da dinâmica populacional e das condições de vida foram caracterizados com 

base na análise de indicadores demográficos e socioeconômicos, tais como: população 

residente, taxas geométricas de crescimento anual por período, taxas de natalidade, 

fecundidade e mortalidade, nível de instrução, rendimento médio mensal, Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), população residente em favelas e níveis de 

atendimento pelos serviços de saneamento básico, entre outros indicadores.   

Os aspectos operacionais dos sistemas de infraestrutura viária, de transportes, 

saneamento básico, saúde e educação foram descritos com base em dados e cartografia 

oficiais. 
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A estrutura produtiva e o mercado de trabalho foram analisados com base em 

indicadores econômicos, como o número de estabelecimentos e empregos e o 

rendimento médio no mercado de trabalho formal, por setor da economia urbana 

(indústria, comércio, serviços e construção civil), e os níveis de desemprego.  

Para a caracterização da estrutura urbana e dos sistemas viário e de transportes, 

utilizou-se, além de referências bibliográficas, material cartográfico. 

Os dados estatísticos e as fontes cartográficas foram coletados em consultas a websites 

de instituições públicas como: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),  

Fundação Sistema Estadual de Análise e Dados (SEADE), Empresa Paulista de 

Planejamento Metropolitano SA (EMPLASA), Prefeitura do Município de São Paulo 

(PMSP), Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA), Secretaria Municipal de 

Habitação (SEHAB/PMSP) e outras. 

 

9.1. Área de Influencia Indireta (AII)  

9.1.1. Geologia  

O arcabouço geológico da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP é constituído por 

terrenos do Cinturão de Dobramento Ribeira (HASUI, et al. 1975). Sobre estes terrenos, 

assentam-se sedimentos cenozóicos da Bacia Sedimentar de São Paulo. A área de 

influência indireta está situada na sub-bacia do rio Pinheiros, que compreende rochas 

cristalinas do Complexo Embu, suítes graníticas indiferenciadas, sedimentos Cenozóicos 

(Formação São Paulo e Resende) e sedimentos Aluvionares, conforme pode ser 

observado na Figura 9.1.1-1. Na seqüência são descritas as principais unidades 

encontradas na área de estudo. 
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 Sedimentos Terciários e Quaternários 

A bacia sedimentar de São Paulo integra um conjunto de bacias sedimentares do 

sudeste brasileiro sendo formada, contemporaneamente, durante o Terciário. Tal 

conjunto de bacias é conhecido como Rift Continental do Sudeste do Brasil (RCSB), que 

abrange as bacias de Curitiba, Graben de Sete Barras, Bacia de Taubaté, Bacias de 

Resende e Volta Redonda, Graben da Guanabara e bacia de Itaboraí. 

Os sedimentos terciários da Bacia de São Paulo são formados, grosso modo, por argilas 

rijas e areias compactas, estas últimas ocorrendo, seja como horizontes contínuos, seja 

como lentes confinadas, apresentando porcentagem variável de fração fina e, portanto 

com permeabilidade não uniforme. 

A literatura técnica especializada registra o contato dos sedimentos terciários com o pré-

cambriano em cotas próximas a 700 m, todavia salienta que uma vez que a deposição 

desses sedimentos foi fortemente controlada por atividade tectônica (falhas e mesmo 

sismos), há diversos blocos soerguidos e rebaixados, tornando importante a melhor 

caracterização desses sedimentos. 

 Aluviões Quaternários 

Os depósitos aluviais (Qa) ocupam as várzeas de inundação de rios e ribeirões que 

drenam a região. São formados por areias mal selecionadas, geralmente de granulação 

grossa, intercaladas com argilas brancas e cinzas. Por vezes ocorrem níveis enriquecidos 

com matéria orgânica, implicando baixa capacidade de suporte, estando os terrenos 

sujeitos a constantes recalques e acomodações. Ocorrem, também, cascalhos 

intercalados nas areais e argilas. 

Os Aluviões Quaternários correspondem a sedimentos inconsolidados depositados em 

período geológico recente, associados às calhas de drenagens atuais ou subatuais. 

Dessa forma, ocorrem em fundos de vale e apresentam espessura máxima de cerca de 

8 a 10 m. 

Esses depósitos são constituídos por areias médias a grossas e por camadas de argilas 

orgânicas moles. Tipicamente a base desses depósitos é constituída por um horizonte de 

cascalhos com matriz arenosa limpa que se constitui em aqüífero de grande 

permeabilidade, que pode gerar fluxos quase incontroláveis quando escavados sem o 

auxílio de rebaixamento prévio. Uma vez que esses depósitos estão relacionados às 
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calhas de drenagens atuais e subatuais, situando-se portanto em terrenos pouco 

elevados, o nível d’água é pouco profundo, a cerca de 1 a 3 m. 

Os sedimentos recentes capeiam os sedimentos terciários, havendo um grande lapso de 

tempo na deposição desses dois tipos de sedimentos. 

 Sedimentos Terciários da Bacia de São Paulo 

Estudos de Riccomini (1989) e Ricominni & Coimbra (1992) mostram que os sedimentos 

terciários da bacia de São Paulo distribuem-se de forma retilínea na borda norte, 

indicando influência da falha Taxaquara-Jaguari. Já na borda sul, o contato dos 

sedimentos com o embasamento é irregular. Esses autores propuseram uma 

sistematização da estratigrafia da bacia subdividida em 4 unidades, a saber um grupo 

basal denominado de Grupo Taubaté constituído pelas formações Resende, Tremembé e 

São Paulo, que seria recoberto pela formação Itaquaquecetuba. Na área de estudo 

somente é verificada as Formações São Paulo e Resende. 

A Formação Resende é basal, porém mais para o topo seria contemporânea à Formação 

Tremembé e parcialmente recoberta pela Formação São Paulo. 

Os sedimentos da Formação São Paulo têm a sua principal área de exposição no espigão 

central da cidade de São Paulo, situando-se em geral acima da cota 750, atingindo até a 

cota 820 m. Interpreta-se que os depósitos dessa unidade sejam formados em ambiente 

fluvial meandrante, sendo constituídos por duas litofácies principais, arenitos grossos 

conglomeráticos com afinamento granulométrico em igualmente com afinamento 

granulométrico para o topo, passando a arenitos finos, siltitos e argilitos. Predominam 

cores variegadas e vermelhas. 

As argilas siltosas apresentam consistência de média a rija e bom comportamento 

perante a escavação ou para fundação de elementos estruturais. As camadas de areia 

fina e média, localizadas em porções centrais dos espigões, podem exibir elevada 

permeabilidade. A capa superficial das argilas, em função da ação dos processos 

intempéricos é conhecida com argila porosa por exibir poros visíveis a olho nu, tendo 

um comportamento geotécnico particular sendo suscetível a colapso quando 

encharcada. 

Os sedimentos desta Formação apresentam bruscas variações granulométricas, tanto na 

vertical como lateralmente, implicando na necessidade de melhor caracterização.  
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Do ponto de vista geotécnico, as camadas de argilas desta formação têm, de maneira 

geral, bom comportamento perante a escavação de túneis. Nas argilas siltosas, as 

coberturas mínimas usuais, para escavação sem tratamento de solo, têm sido de cerca 

de 6 a 8 m. Com tratamento, é possível chegar a coberturas mínimas de 4 a 6 m, 

conforme a consistência (número de golpes SPT) da camada sobrejacente aos 

emboques de túnel. 

Os sedimentos da Formação Resende ocorrem sobre o embasamento cristalino, e são 

originários de leques aluviais associados à planície aluvial de rios entrelaçados e 

situados aproximadamente abaixo da cota 750 m. 

Junto da área fonte (borda norte da bacia) os sedimentos dessa unidade constituem-se 

de diamictitos e conglomerados de matriz lamítica a arenosa. Em direção ao interior da 

bacia (sul) os sedimentos formados por esses leques aluviais gradam para lamitos 

arenosos e arenitos, ambos de coloração esverdeada a acinzentada. Ocasionalmente são 

observados arenitos médios a grossos, intercalados a siltitos e argilitos. 

Em geral apresentam de elevada consistência e compacidade, com pré-adensamento 

pronunciado. As argilas cinza – esverdeadas desta formação são informalmente 

conhecidas no meio geotécnico como “Taguá”. Apresentam consistência muito rija e são 

excelentes materiais, tanto para apoio de fundações rasas ou profundas, como para 

escavação subterrânea. De uma maneira geral, as camadas argilosas desta formação 

têm excelente comportamento perante a escavação de túneis, pela sua elevada 

consistência e baixa permeabilidade, muito embora estas argilas sejam fraturadas, o 

que se manifesta principalmente quando ressecadas. 

As areias que ocorrem nesta formação são em geral pouco argilosas. A principal 

característica destes sedimentos é a maior homogeneidade e persistência lateral das 

camadas, quando comparadas com as da Formação São Paulo. Essas camadas 

costumam apresentar um comportamento irregular frente à escavação de túneis, 

principalmente pelo menor teor de finos. Usualmente as camadas arenosas ocorrem em 

lentes confinadas, o que atenua estes aspectos desfavoráveis. 

As obras subterrâneas localizadas nesses sedimentos, apesar das dificuldades de 

previsão de seu comportamento, vêm sendo executadas com sucesso, utilizando-se 

parâmetros geotécnicos favoráveis e elevada capacidade de auto - suporte, tanto em 

taludes como em túneis. 
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 Suíte Granítica Indiferenciada 

Nesta unidade encontram-se agrupados granitos, granodioritos, monzogranitos e 

granitóides indiferenciados (Pcsg). Ocorre na região sudeste da área em um corpo 

isolado. 

Quando ocupados, os maciços de solo originados da alteração dos granitos apresentam 

como maiores problemas a instabilização de blocos e matacões e a dificuldade de 

escavação e cravação de estacas. Apresentam potencialidade média para 

escorregamentos, agravados em áreas com declividades superiores a 60% e em aterros 

lançados. Quando expostos, os solos podem sofrer processo de ravinamento. 

 Compartimentação Tectônica do Cristalino – Complexo Embu 

A geologia do estado de São Paulo pode ser dividida entre os terrenos cristalinos ou pré-

cambrianos (mais antigos que 540 milhões de anos) e os terrenos sedimentares 

paleozóicos a recentes.  

Reconhece-se, desde há muito, que os terrenos cristalinos de São Paulo são cortados 

por grandes falhamentos, que se estendem por centenas de quilômetros. A ocorrência 

dessas falhas enfatiza uma compartimentação em blocos dos terrenos cristalinos.  

Na área de estudo foi encontrado as rochas cristalinas do Complexo Embu, constituído 

por xistos, biotita-quartzo-muscovita-xistos, granada-biotita-xistos, micaxistos diversos, 

parcialmente migmatizados. Ainda podem ocorrer corpos lenticulares de anfibolitos, 

quartzitos e rochas calclossilicatadas. 

Inicialmente o Complexo Embu limitava-se ao Conjunto Paranapiacaba, que corresponde 

à área entre os falhamentos de Taxaquara e Cubatão (Hasui, 1975; Hasui & Sadowski, 

1976), porém posteriormente foi estendido desde o Paraná até o Espírito Santo, 

passando por São Paulo e Rio de Janeiro. Transversalmente ocorre limitado a 

sul/sudeste das falhas de Taxaquara, Jaguari, Monteiro Lobato e Jundiuvira, e a 

noroeste da Falha de Cubatão. 

Do ponto de vista estratigráfico os migmatitos do Complexo Embu, intercalados com 

quartzitos e meta-vulcânicas, são considerados como a base do Açungui (s.l.) por 

estarem em contato com o embasamento (Complexo Piaçagüera).  

Nesta unidade, composta por uma grande variedade litológica, encontram-se agrupados 

as rochas mais antigas situadas na área do município. 
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Os principais problemas previstos quando da ocupação desta área são: 

- escorregamentos de taludes de corte e aterro, nas áreas de gnaisses e migmatitos 

- erosão intensa, baixa capacidade de suporte e dificuldade de compactação nos solos 

de alteração dos gnaisses e migmatitos 

- baixa capacidade de suporte, dificuldade de compactação de solos de alteração de 

mica-xistos e filitos, além de escorregamentos de aterros lançados em encosta. 

 

9.1.2. Geomorfologia  

A região encontra-se inserida na Província Geomorfológica do Planalto Atlântico, na 

Zona do Planalto Paulistano, na sub-zona das Colinas de São Paulo. 

A Província Geomorfológica do Planalto Atlântico caracteriza-se, segundo IPT (1981b), 

como uma região de terras altas, constituídas principalmente por rochas cristalinas Pré-

Cambrianas e Cambro-Ordovicianas, cortadas por intrusões básicas e alcalinas 

mesozóico-terciárias, e pelas coberturas das bacias sedimentares de São Paulo e 

Taubaté. 

A sub-zona das Colinas de São Paulo é caracterizada principalmente pelo sistema de 

Colinas Pequenas com Espigões Locais, que se desenvolvem sobre os sedimentos que 

compõem a bacia sedimentar e áreas pré-cambrianas próximas. 

A geomorfologia da região do empreendimento pode ser observada em seguida na 

Figura 9.1.2-1: Mapa Geomorfológico da AII. 

Uma breve descrição das principais características destes compartimentos e de suas 

distribuições espaciais na área de influência indireta do empreendimento é apresentada 

a seguir. 
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 Planícies Aluviais 

Apresentam terrenos baixos, mais ou menos planos, localizados junto às margens dos 

rios e sujeitos a inundações. São caracterizadas por sedimentos inconsolidados, que 

recebem grande aporte de sedimentos aluvionares e coluvionares periodicamente, 

podendo ocorrer solapamentos das margens e o conseqüente assoreamento do leito do 

rio. Este compartimento ocorre, de forma expressiva, na várzea do Rio Pinheiros. 

Possuem declividades menores de 2%. 

 Colinas Pequenas com Espigões locais 

Possuem baixas declividades (até 15%) e amplitudes locais inferiores a 100 m. 

Apresentam topos aplainados a arredondados, vertentes ravinadas com perfis convexos 

a retilíneos. Drenagem de média a baixa densidade, com padrão subparalelo a 

dendrítico, vales fechados e planícies aluviais interiores restritas. 

Esse compartimento é sustentado pelas rochas sedimentares pertencentes à Formação 

São Paulo e Resende. 

Esta unidade ocorre em grande escala na AII e é encontrada na porção Leste e 

sudoeste.  

 Morrotes Alongados Paralelos 

Apresentam topos arredondados, vertentes com perfis retilíneos à convexos. Drenagem 

de alta densidades, padrão paralelo a treliça e vales fechados. São sustentados por 

granitos, gnaisses, granitóides, quartzitos, anfibolitos, xistos e 

filitos (embasamento cristalino). 

Apresentam entalhe de canal, erosão laminar, em sulcos freqüentes e de baixa a média 

Intensidade. Possuem baixas declividades (até 15%) e amplitudes locais inferiores a 

100 m. 

Este compartimento abrange extensa porção da Morraria do Embu. 

Esta unidade é encontrada na parte noroeste da AII. 
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 Morros Paralelos 

Apresentam topos arredondados, vertentes com perfis retilíneos a convexos. Drenagem 

de alta densidade, padrão em treliça a localmente sub-dendrítica, vales fechados a 

abertos, planícies aluvionares interiores restritas. 

Este compartimento abrange a borda do Planalto Paulistano. 

Esta unidade é encontrada na porção sul da AII. 

De maneira geral o relevo de colinas é caracterizado por baixas declividades sendo 

sustentado pelos sedimentos da Bacia de São Paulo. Localmente podem ocorrer 

espigões devidos à presença de carapaças lateríticas (espigão central de São Paulo). As 

colinas de São Paulo são os terrenos menos suscetíveis aos escorregamentos e 

inundações. Não obstante, por questões ligada à urbanização, até mesmo nesses 

terrenos há ocorrências de escorregamentos e inundações.  

Os morrotes baixos, os morrotes alongados ou paralelos e os mares de morros formam 

um relevo de transição entre as colinas e as áreas mais acidentadas. São relevos com 

declividades médias (entre 15% a 30%). Na análise de potencialidades de ocorrência de 

escorregamentos, esses relevos são considerados como relativamente moderados. 

Dependendo de outros fatores como litologia, amplitude relativa de relevo e densidade 

de lineamentos morfoestruturais, podem representar áreas suscetíveis ao 

desenvolvimento de escorregamentos.  
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9.1.3. Clima e Condições Meteorológicas 

O clima e as variações climáticas exercem influências significativas nas atividades 

antrópicas, na fauna e flora de uma região, sendo que as interfaces nos 

desenvolvimentos das atividades dependem das formas de adaptação da sociedade e da 

natureza. 

As variações climáticas influenciam no ser humano e nas suas atividades nos aspectos 

de conforto térmico; vigor físico e mental; saúde; vestuário; formas de construção de 

residências e prédios; agricultura e pecuária; transporte e lazer. Para fauna e flora as 

variações climáticas normais não são significativas para as suas atividades em função 

das adaptações contínuas ao longo do tempo. 

As atividades como urbanização, industrialização, desmatamento, agropecuária e 

construção de represas influenciam no clima da região, sendo que a maior mudança no 

clima ocorre nas áreas urbanas. 

A caracterização climática da região será realizada considerando os parâmetros 

velocidade de vento, temperatura, precipitação e umidade relativa e insolação. Estes 

parâmetros normalmente são utilizados nos estudos para analisar as características 

climáticas de uma região que representam o conforto térmico, recursos hídricos, secura 

e perdas de água para atmosfera. 

Os dados climáticos foram obtidos das estações meteorológicas da Cetesb – Santo 

Amaro e INMET, e referencia “Normais Climatológicas do Ministério da Agricultura e 

Reforma Agrária”. 

- CETESB: Centro Educacional Municipal “Joerg Bruder”, R. Padre José Maria 355 – 

Santo Amaro na coordenada UTM 325.639 e 7.382.974 metros. 

Parâmetro: velocidade de vento (2.003 a 2.007) 

- INMET: Estação Climatológica de São Paulo (Mirante de Santana) na coordenada 

Latitude: 23° 30’ e Longitude: 46° 37’. 

Parâmetro: precipitação (2.003 a 2.007) 

- Normais Climatológicas: dados referentes da Estação Climatológica de São Paulo 

(Mirante de Santana) na coordenada Latitude: 23° 30’ e Longitude: 46° 37’ para 

período de 1961 a 1990. 
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Parâmetro: temperatura, umidade relativa e insolação total. 
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Figura 9.1.3-1: Precipitação mensal média 

A precipitação pluviométrica medida na Estação Climatológica de São Paulo no período 

de 2.003 a 2.007 apresentou a média de1633 milímetros por ano e menor valor em 

agosto (Figura 9.1.3-1). 
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Figura 9.1.3-2: Temperatura mensal média 
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A temperatura ambiente medida na Estação Climatológica de São Paulo no período de 

1.961 a 1.990 apresentou a média anual 19,3 °C e o menor valor médio de 15,8°C em 

julho. 
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Figura 9.1.3-3: Umidade relativa mensal média 

A umidade relativa medida na Estação Climatológica de São Paulo no período de 1.961 a 

1.990 apresentou a média anual 78,4% e o menor valor médio de 74,0% em agosto. 
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Figura 9.1.3-4: Insolação mensal média 
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A insolação medida na Estação Climatológica de São Paulo no período de 1.961 a 1.990 

apresentou a média de 1733 horas/ano e o menor valor médio de 125,8 horas em 

agosto. 
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Figura 9.1.3-5: Velocidade média mensal dos ventos  

As velocidades médias mensais de ventos medidos na Estação CETESB – Santo Amaro 

caracterizam-se em apresentar valores menores que as médias mensais da Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP). As velocidades médias anuais de Santo Amaro e 

RMSP apresentam respectivamente valores de 1,64 e 1,74 m/s para período de 2.003 a 

2.007, e observa-se que no período de inverno as velocidades médias apresentam 

menores valores. 
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Frequencia de Calmaria de Ventos
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Figura 9.1.3-6: Frequencia mensal de calmaria de ventos  

A calmaria é representada para condição de velocidade de vento menor que 0,5 m/s. 

Esta condição pode ser caracterizada como uma das “condições desfavoráveis para 

dispersão de poluentes atmosféricos”. 

A região da Estação de Santo Amaro apresenta freqüências de calmarias (média anual 

de 8,9%) menores que a RMSP (média anual de 14,1%) para período de 2003 a 2007. 

A referencia “Atlas Ambiental do Município de São Paulo - Unidades Climáticas Naturais” 

da Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente classifica a região como “Clima 

Tropical Úmido de Altitude do Planalto Paulistano” onde apresenta as principais 

características climáticas. A figura 9.3.1-1 a seguir está apresentada três unidades 

climáticas (B2, B6a e C3) da região do empreendimento. 
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Figura 9.1.3-7: Unidades Climáticas da Região do Empreendimento 

Com base nas unidades climáticas (B2, B6a e C3) da região do empreendimento 

apresenta-se no Quadro 9.1.3-1 a seguir as características/sínteses da região em 

termos de clima. 
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Quadro 9.1.3-1: Síntese de Características Climáticas da Região do Empreendimento 

Parâmetros 

Unidades Climáticas 

B2 B6a C3 

Altitude (m) 740 a 800 740 a 800 720 a 740 

Forma de Relevo 
Colinas, patamares e 

rampas do espigão 

Colinas, morros e 

espigões 

Várzea e baixos 

terraços 

Temperatura Média (°C) 19,6 a 19,3 19,6 a 19,3 19,7 a 19,6 

Temperatura Máxima (°C) 25,2 a 24,9 25,2 a 24,9 25,3 a 25,2 

Temperatura Mínima (°C) 15,8 a 15,5 15,8 a 15,5 15,9 a 15,8 

Precipitação (mm/ano) 1350 a 1450 1250 a 1400 1240 a 1460 

Condição de Dispersão 
Dispersão de 

poluentes razoável 

Boa Dispersão de 

poluentes 

Dispersão ruim de 

poluentes, Boa 

ventilação com ventos 

Sudeste e Noroeste 

Fonte: PMSP 
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9.1.4. Recursos Hídricos  

9.1.4.1. Introdução 

O empreendimento da operação consorciada Água Espraiada insere-se no contexto das 

obras de macrodrenagem da Bacia do Dreno do Brooklin, afluente ao canal Pinheiros. 

Assim, o presente trabalho objetiva dar uma visão integrada do sistema de 

macrodrenagem e inserir as particularidades do projeto neste sistema. 

A Figura 9.1.4.1-1 mostra a localização dos principais afluentes da rede principal de 

drenagem e a inserção do Córrego Água Espraiada no sistema de macrodrenagem da 

região do Dreno do Brooklin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1.4.1-1 Localização da área do empreendimento (APUD Canholi, 2005) 
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9.1.4.2. Histórico 

Os problemas de São Paulo com as inundações datam de há muito tempo. Já em 1813, 

um viajante europeu afirmava que a cidade se transformava quase em uma ilha; em 

1866 o governador da província apontava para a “necessidade de dessecar as várzeas 

dos rios Tietê e Tamanduateí”. Esta situação culminou com a nomeação, em 1890 de 

uma comissão para estudar a retificação do rio Tietê, que terminou os trabalhos em 

1892, quando se deu início a essas obras, mas que depois foram paralisadas por falta de 

verbas em 1898.  

Em 1925, o Eng. Saturnino de Brito apresenta seu projeto de combate a enchentes 

prevendo a construção de reservatórios de cabeceira para contenção de picos de 

enchente e a retificação do rio Tietê entre Guarulhos e Osasco, de forma a aumentar a 

capacidade de vazão neste trecho. Este projeto foi sendo postergado e somente a partir 

da década de 1970 os reservatórios de cabeceira, tais como Taiaçupeba, Jundiaí, 

Biritiba, foram construídos, mas para fins de abastecimento. As medidas adotadas no 

século XX foram sempre tomadas de forma improvisada e contra o relógio. Sendo que a 

idéia básica era a de canalizar os córregos e dotá-los de vias marginais, coisa que 

alterou o comportamento das enchentes, amplificando os picos de vazão. Exemplo disto 

é que os picos de vazão calculados em diferentes projetos evoluíram de 173 m3/s em 

1890 para 400 m3/s em 1925 (Saturnino de Brito), 650 m3/s em 1968 (Hibrace) e 

1.188 m3/s em 1986 (Promon). 

O Sistema de Reversão Tietê/Billings do qual o canal Pinheiros é parte integrante, é 

bastante complexo, haja vista a  multiplicidade de hipóteses operativas, resultantes da 

instalação do sistema de reversão, originalmente destinado a enviar água para geração 

de energia, mas que hoje é empregado para controle de inundações na bacia do 

Pinheiros. 

Foi somente três anos antes do início do século XXI que a RMSP foi dotada de um plano 

diretor de macrodrenagem (PDMAT) - quando a metrópole contava com 17 milhões de 

habitantes, visando disciplinar e controlar as enchentes na Bacia do Alto Tietê.  

O esforço do plano consistiu em conduzir sua elaboração no sentido de torná-lo um 

instrumento regulador, referencial técnico e estratégico, condicionando as intervenções 

dos municípios e definindo instrumentos políticos, institucionais e econômico-financeiros 

de viabilização das medidas estruturais e não estruturais necessárias.  
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Apesar disto, a bacia do Dreno do Brooklin não foi incluída como obra prioritária do 

PDMAT, haja vista a previsão das obras do Piscinão Jabaquara com 365 mil m3 de 

capacidade, na época da concepção do PDMAT. 

Em relação ao córrego Água Espraiada, que se insere na bacia de drenagem do Dreno 

do Brooklin, os problemas relacionados às enchentes iniciaram-se na década de 1960, 

quando, juntamente com o imenso crescimento da metrópole, tem início a ocupação de 

suas várzeas. Esta ocupação foi intensificada após 1964, quando da desapropriação de 

áreas para construção de uma via expressa. Com a demora na implantação do projeto, 

estas áreas foram sendo ocupadas por habitações sub-normais que persistem, em 

parte, até hoje. 

O Dreno do Brooklin foi idealizado na década de 1970 com o intuito de impedir que a 

elevação do nível do canal Pinheiros superior afogasse foz dos córregos do Cordeiro e 

Água Espraiada, seus contribuintes diretos e conseqüentemente provocasse a inundação 

dos trechos de montante destes córregos. Esse canal a céu aberto, com um traçado 

paralelo ao canal Pinheiros foi interligado ao córrego da Traição, cuja foz situava-se 

imediatamente a jusante da usina de mesmo nome, no canal Pinheiros Inferior. Este 

canal, atualmente coberto pela Av. Luiz Carlos Berrine, recebe as águas de uma área de 

contribuição de cerca de 47 km2, lançando-as a jusante da Usina de Traição. 
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9.1.5. Dinâmica Populacional e Condições de Vida  

9.1.5.1. Caracterização Territorial 

O Quadro 9.1.5.1-1 informa a área territorial em km2, a população estimada em 2007 

(IBGE) e a densidade demográfica resultante, para as subprefeituras da AII, o MSP e a 

RMSP.  

Quadro 9.1.5.1-1: Área territorial, população residente estimada em 2007 (IBGE) e densidade 

demográfica - subprefeituras da AII, MSP e RMSP 

Unidades político-administrativas Área (km2) 
População estimada 

em 2007 *(hab.) 

Densidade 

demográfica 

(hab/km2) 

Subprefeituras da AII    

Butantã       56,10              383.645               6.716  

Campo Limpo       36,70              570.863            15.240  

Capela do Socorro     134,20              659.459               4.914  

Cidade Ademar       30,70              399.124            12.865  

Ipiranga       37,50              429.567            11.455 

Jabaquara      14,10              213.705            15.170  

Lapa        63,10             256.844               4.070  

M'Boi Mirim       62,10              537.938               8.662  

Pinheiros        31,70              237.661               7.646  

Santo Amaro        37,50              208.369               5.573  

Vila Mariana       26,50              296.827            11.201  

Total AII        530,20             4.194.002              7.910 

MSP    1.509,00          10.886.518 7.214 

RMSP 7.943,70 20.655.102 2.600 

Fonte: SEMPLA/PMSP. IBGE, Contagem da População 2007. 
* População residente no ESP, na RMSP e no MSP: estimativas do IBGE. População residente nas 
subprefeituras da AII: estimativas da Fundação SEADE. 

O gráfico da Figura 9.1.5.1-1 mostra, em termos percentuais, a distribuição da 

população na RMSP, no MSP e na AII. 
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Figura 9.1.5.1-1: Distribuição percentual da população residente estimada – RMSP, MSP e AII - 

2007 

Conforme as estimativas para 2007, cerca de 52% da população da RMSP estava 

concentrada no município de São Paulo. Por isso, a densidade demográfica média na 

capital, de aproximadamente 72 hab/ha, era quase três vezes superior à densidade 

média na metrópole como um todo, de 26 hab/ha.  

A AII compreende 11 subprefeituras, cuja área total representa aproximadamente 35% 

da área territorial. Segundo as estimativas da Fundação SEADE, em 2007, a AII 

abrigava 38,5% da população do MSP e 20,3% da população da RMSP. Na AII, a 

densidade média, de 79 hab/ha, era um pouco maior que a do MSP. No entanto, em 

alguns distritos, como Jabaquara e Campo Limpo, as densidades estavam em torno de 

150 habitantes por hectare. 

O mapa da Figura 9.1.5.1-2 mostra a localização das subprefeituras da AII dentro da 

divisão político-administrativa do município de São Paulo, incluindo a região central 

(Subprefeitura Sé) e o quadrante onde se localiza o empreendimento. 
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Legenda:      S/ escala. 

 
Fonte: SEMPLA/PMSP, Município em Mapas - Série pôster: Panorama.  

Figura 9.1.5.1-2: Detalhe da divisão político-administrativa do município de São Paulo – 

Subprefeituras das Regiões Oeste e Sul (AII) 
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9.1.5.2. Evolução da População Residente 

O gráfico da Figura 9.1.5.2-1, elaborado pela SEMPLA/PMSP, mostra a evolução das 

taxas geométricas de crescimento anual da população residente da capital, da RMSP e 

do Estado de SP, para os períodos intercensitários, desde 1940/50 até 1991/2000. 

 

Fonte: SEMPLA/PMSP, Contrastes Urbanos. IBGE, Censos Demográficos.  

Figura 9.1.5.2-1: Evolução das taxas geométricas de crescimento anual da população residente 

– MSP, RMSP e SP – 1940 / 2000 

Os anos 50 são um “ponto de inflexão” para a cidade de São Paulo, como bem define 

Meyer (1991). É a partir desse momento que a população dos municípios da Grande São 

Paulo passa a crescer mais do que a da capital, consolidando o processo de 

metropolização. Nos anos 60, ocorre outra mudança importante: termina o ciclo de 

ascensão das taxas de crescimento do MSP e da RMSP, e inicia-se o ciclo de queda. 

De 1940 até 1970, o ritmo de crescimento da RMSP acompanhou o do Estado de São 

Paulo. Nos anos 70, porém, a taxa de crescimento estadual subiu, enquanto que as 

taxas da RMSP e da capital caíram, o que se explica devido ao processo de saída das 

indústrias da capital e da Grande São Paulo para o interior do estado, dentro do 

contexto de interiorização do desenvolvimento do II PND (1974).  

A política de interiorização do desenvolvimento, calcada em investimentos na 

modernização da infraestrutura rodoviária, intensificou as relações econômicas entre as 

diferentes aglomerações metropolitanas paulistas (São Paulo, Campinas, Baixa Santista 

e outras em processo de metropolização), formando o que se convencionou chamar de 
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“macrometrópole” paulista. Nesse processo, a cidade de São Paulo, apesar de manter 

grande quantidade de estabelecimentos e empregos industriais, deixou de ser 

“metrópole industrial” para se tornar “metrópole de serviços”, principalmente serviços 

para as empresas e centro de decisões sobre negócios.  

A crise econômica dos anos 80 representa um outro ponto de inflexão importante na 

dinâmica demográfica. O gráfico mostra que a chamada “década perdida” para o Brasil 

afetou mais a dinâmica demográfica da capital paulista e sua área metropolitana do que 

a do Estado de São Paulo como um todo. As taxas de crescimento da população 

estadual passaram a superar as taxas da RMSP e do MSP, que despencaram de 

patamares de 3,5% e 4,5% para 1% e 2% ao ano, respectivamente. Nos anos 90, a 

taxa anual de crescimento da população paulistana caiu para menos de 1%, e a da 

RMSP, para 1,6%.  

Segundo as estimativas da Contagem da População do IBGE, em 2007, a RMSP tinha 

20,6 milhões de habitantes, sendo 10,8 milhões residentes só no município de São 

Paulo. Estes números resultam em taxas de crescimento anuais de 1,05% para a RMSP 

e 0,55% para a capital, no período 2000/2007. Ou seja, a tendência de queda do 

crescimento, iniciada na década de 1960, ainda não se alterou, embora tenha 

estabilizado num ritmo mais lento, a partir dos anos 90. As migrações já não são mais 

determinantes da dinâmica demográfica da metrópole paulistana. 

O cartograma da Figura 9.1.5.2-2 ilustra bem as diferenças entre as taxas de 

crescimento dos distritos mais centrais da capital e as taxas dos distritos e municípios 

da periferia da RMSP, no período de 1991 a 2005 (taxas estimadas pela SEMPLA/PMSP).  
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Figura 9.1.5.2-2: Taxa anual de crescimento da população – RMSP e Distritos do MSP – 

1991/2005 

As taxas de crescimento negativas de vários dos distritos do “centro expandido” do 

município de São Paulo mostram que a capital passou literalmente a perder população 

para os municípios vizinhos e para o restante do interior do estado. Não apenas a 

população de baixa renda se deslocou para a periferia metropolitana, o que inclui os 

distritos mais periféricos da mancha urbana do MSP (por exemplo, Grajaú e Marsilac, na 

zona sul), mas também a de alta renda, como é o caso de municípios onde foram 

implantados vários empreendimentos imobiliários para as elites paulistanas (Barueri e 

Santana de Parnaíba são os principais exemplos, onde se localiza o complexo 

residencial-empresarial Alphaville-Tamboré). 

O Quadro 9.1.5.2-1 apresenta a evolução da população residente e das taxas 

geométricas de crescimento anuais (TGCA) no MSP e nas subprefeituras da AII, segundo 
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os dados censitários do IBGE para 1991 e 2000 e estimativas da Fundação SEADE para 

2009.  

Quadro 9.1.5.2-1: População residente e taxa geométrica de crescimento anual – MSP e 

Subprefeituras da AII – 1991, 2000 e 2009 

Unidades político-

administrativas 

População residente (hab.) TGCA (% ao ano) 

1991 2000 2009 * 91/00 00/09 

MSP 9.646.185 10.434.252 10.998.813 0,88 0,59 

Total Subprefeituras - AII     3.713.090      4.021.384      4.240.055 0,89 0,59 

Butantã         366.737          377.576          384.444  0,32 0,20 

Campo Limpo        395.544          505.969  586.893  2,77 1,66 

Capela do Socorro        405.769          563.922  686.634  3,72 2,21 

Cidade Ademar        316.795          370.797  406.297  1,76 1,02 

Ipiranga        423.168          429.235  428.978  0,16 -0,01 

Jabaquara        214.350          214.095          213.987  -0,01 -0,01 

Lapa 296.122 270.656 253.505  -0,99 -0,72 

M'Boi Mirim 382.657         484.966  550.959  2,67 1,43 

Pinheiros        339.630          272.574         229.500  -2,41 -1,89 

Santo Amaro        235.560          218.558  206.458  -0,83 -0,63 

Vila Mariana        336.758          313.036  292.400  -0,81 -0,75 

Fonte: SEMPLA/PMSP. IBGE, Censos Demográficos 1991 e 2000 e Contagem da População 2007. 

* População residente no ESP, na RMSP e no MSP: estimativas do IBGE. População residente nas 

subprefeituras da AII: estimativas da Fundação SEADE. 

Segundo as estimativas da Fundação SEADE, em 2009, as subprefeituras da AII 

abrigavam uma população de aproximadamente 4 milhões e 240 mil habitantes. De 

1991 para 2000, houve um incremento absoluto de cerca de 310 mil habitantes, e no 

período de 2000 a 2009, de aproximadamente 219 mil habitantes. Nos dois períodos, a 

população da AII cresceu com taxas praticamente iguais à do MSP. 

O gráfico da Figura 9.1.5.2-3 compara as taxas de crescimento nas subprefeituras da 

AII. 
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Figura 9.1.5.2-3: Comparação entre as taxas geométricas de crescimento anual da população 

residente (% ao ano) – Subprefeituras da AII – 1991/2000, 2000/2007 

Comparando-se as taxas de crescimento por período, verifica-se que estas caíram em 

todas as unidades, com exceção das subprefeituras Lapa, Pinheiros, Santo Amaro e Vila 

Mariana, que perderam proporcionalmente menos população no período 00/09 do que 

no período 91/00. As subprefeituras onde se registraram as maiores taxas de 

crescimento, em ambos períodos, foram as de M’Boi Mirim, Capela do Socorro, Campo 

Limpo e Cidade Ademar. O gráfico da Figura 9.1.5.2-4 compara as populações 

residentes nas subprefeituras da AII. 

 
Figura 9.1.5.2-4: Comparação entre as populações residentes estimadas (em habitantes) – 

Subprefeituras da AII – 2009 

- 

100.000 

200.000 

300.000 

400.000 

500.000 

600.000 

700.000 

BT CL CS CA IP JB LP MB PI SA VM 

-3,00 

-2,00 

-1,00 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

BT CL CS CA IP JB 

LP 

MB 

PI SA VM 

TGCA 91/00 (% a.a.) TGCA 00/09 (% a.a.) 



GEOTEC          EMURB 

 

EM01/2009                                                              9.1-30 

As subprefeituras mais populosas, em 2009, eram as de Capela do Socorro, com mais 

de 600 mil habitantes, e as de Campo Limpo e M’Boi Mirim, com mais de 500 mil 

habitantes cada. Em segundo lugar, estavam as subprefeituras de Ipiranga, Cidade 

Ademar e Butantã, com cerca de 400 mil habitantes cada. Em terceiro lugar, isolada, 

estava a subprefeitura de Vila Mariana, com pouco menos de 300 mil habitantes. 

Finalmente, em quarto lugar, estavam Lapa, Pinheiros, Jabaquara e Santo Amaro, com 

menos de 250 mil habitantes cada. 

Nas subprefeituras de M’Boi Mirim e Capela do Socorro, existe população residente em 

zona rural. Em 2000, a participação da população rural na população total residente era 

de 7% na subprefeitura de M’Boi Mirim (distrito de Jardim Ângela) e de 6,4% na 

subprefeitura de Capela do Socorro (distritos de Cidade Dutra e Grajaú, principalmente 

neste último). O Quadro 9.1.5.2-2 traz a população residente nestas subprefeituras no 

ano 2000, segundo a situação. 

 

Quadro 9.1.5.2-2: População residente (hab.) por situação – Subprefeituras da AII com 

população rural – 2000 

Subprefeituras com 

população rural 

População residente (hab.) % s/ Total 

Total Urbana Rural Urbana Rural 

M’Boi Mirim 484.966 450.635 34.331 92,97 7,03 

Capela do Socorro 563.922 527.656 36.266 93,57 6,43 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
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9.1.5.3. Composição da População  

Os gráficos da Figura 9.1.5.3-1, elaborados pela DIPRO/SEMPLA/PMSP (2004), mostram 

a distribuição da população residente no município de São Paulo por grupos etários (em 

termos percentuais), em 1991 e 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMPLA/DIPRO. Olhar São Paulo – Contrastes Urbanos (2004). 

Figura 9.1.5.3-1: Distribuição etária da população residente – MSP – 2000 

Como se pode notar, entre 1991 e 2000, houve um aumento na participação dos grupos 

etários de adultos e idosos, acompanhado da redução da participação dos grupos de 

crianças e adolescentes até 14 anos de idade. 

Este fenômeno caracteriza um processo de envelhecimento da população, que está em 

curso no Brasil como um todo, desde os anos 90, devido ao aumento da esperança de 

vida ao nascer, concomitante à redução das taxas de natalidade e fecundidade e à 

queda nas taxas de mortalidade geral e infantil.  

Segundo Oliveira & Albuquerque (IBGE, 2005), o Brasil entrou, em 2000, num período 

chamado “janela demográfica”, que deverá durar, de acordo com as projeções, até 

2035. As sociedades que passam pela “janela demográfica” têm, proporcionalmente, um 

elevado contingente de pessoas em idade ativa e uma razão de dependência (proporção 

de crianças e idosos, ou pessoas economicamente inativas, sobre a população 

potencialmente ativa) relativamente baixa. Isto configura um quadro favorável ao 

crescimento econômico, na medida em que as crianças deixam de representar um peso 

para a população em idade potencialmente ativa e para o Estado - ainda que possa 

haver uma pressão maior sobre a previdência social (aposentadoria) e os serviços de 

saúde direcionados à terceira idade. 
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A pirâmide etária do município de São Paulo, elaborada pela SEMPLA/PMSP com base 

nos dados do Censo Demográfico de 2000 (IBGE), é apresentada na Figura 9.1.5.3-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1.5.3-2: Pirâmide etária do município de São Paulo - 2000 

 

O declínio das taxas de crescimento demográfico no MSP, desde 1980, causou o 

estreitamento da base da pirâmide etária, pois a população em idade adulta passou a 

predominar em relação à população de crianças e adolescentes. Existe também um 

excedente de mulheres em praticamente todas as faixas etárias acima de 15 anos, o 

que se explica pelos maiores índices de mortalidade registrados para o gênero 

masculino, por razões próprias a cada grupo etário (causas naturais, para idosos, e 

externas, principalmente para jovens e adultos). O excedente masculino na infância é 

explicado pela sobrenatalidade para este gênero, por causas naturais. 

      Fonte: SEMPLA/DIPRO. Olhar São Paulo  
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Entretanto, quando se espacializa a distribuição etária segundo os setores censitários do 

MSP (ver Figura 9.1.5.3-3), verifica-se que a proporção de jovens de 15 a 29 anos 1 no 

total da população residente é maior nos bairros da periferia, onde predominam os 

estratos sociais de baixa renda, do que nos bairros de classe média ou alta do centro 

expandido paulistano, que possuem maiores índices de envelhecimento (relação entre o 

número de pessoas de 60 anos e mais e o número de jovens de 0 a 14 anos). Excetua-

se o caso da região central propriamente dita, onde vários distritos apresentam maior 

proporção de jovens. Isto se deve ao fato de que a região central tornou-se uma região 

preferencial para residência das classes baixas. 

   
                S/escala.  
Fonte: SEMPLA/DIPRO. Olhar São Paulo – Contrastes Urbanos (2004). 

Figura 9.1.5.3-3: Participação de jovens de 15 a 29 anos na população total – AII – 2000 

 

Na AII, a proporção de jovens é maior nas subprefeituras de Jabaquara, Cidade Ademar, 

Capela do Socorro, Campo Limpo, M’Boi Mirim e Butantã. 

                                                 
1
 A Organização das Nações Unidas define juventude como o grupo etário de 15 a 24 anos, embora reconheça que este limite possa 

variar de acordo com as circunstâncias de cada país (ONU, 1995). O Plano Nacional de Juventude, em tramitação no Congresso 
Nacional, dirige-se à faixa etária de 15 a 29 anos (BRASIL, 2004). 
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Nestas subprefeituras, também é maior a presença da população negra (pretos e 

pardos). Em distritos da AII, como Grajaú e Capão Redondo, os negros representam 

mais de 40% da população, superando os 50% no distrito do Jardim Ângela.  

 

9.1.5.4 Taxas de Natalidade e Mortalidade  

O Quadro 9.1.5.4-1 apresenta as taxas estimadas de natalidade e mortalidade geral e 

infantil para o estado, a RMSP, o MSP e as subprefeituras da AII, em 1996, 2000 e 

2007. 

Quadro 9.1.5.4-1: Taxas de natalidade e mortalidade geral e infantil – SP, RMSP, MSP e 

Subprefeituras da AII – 1996, 2000 e 2007 

Unidades político-

administrativas 

Natalidade 

(por mil hab.) 

Mortalidade Infantil 

(por mil nascidos 

vivos) 

Mortalidade Geral por 

local de residência  

(por mil hab.) 

1996 2000 2007 1996 2000 2007 1996 2000 2007 

SP 20,02 18,92 14,65 22,74 16,97 13,07 6,80 6,43 6,07 

RMSP 21,70 20,57 15,76 23,84 16,90 12,85 6,81 6,19 5,63 

MSP 21,15 19,90 15,77 21,63 15,80 12,54 7,16 6,53 6,04 

Subprefeituras da AII          

Butantã 21,26 22,77 18,90   16,44    9 ,60     7,18  6,30 6,20 6,51 

Campo Limpo 23,48 23,30 17,82    9,14    17,09    11,37  4,45 4,35 3,90 

Capela do Socorro 22,72 20,91 15,36   22,15    13,70    16,15  6,01 5,74 5,72 

Cidade Ademar 23,00 22,07 16,98   24,41    16,59    12,56  5,74 5,22 4,85 

Ipiranga 16,88 16,72 14,68    2,61  12,46     8,07  7,88 7,29 7,58 

Jabaquara 20,87 18,98 15,77    6,07    16,73    11,87  6,92 6,77 6,44 

Lapa 16,59 14,63 16,01    5,36    15,54     8,48  9,05 8,11 8,84 

M'Boi Mirim 26,57 25,30 18,62    2,18    19,03    13,49  5,31 5,1 4,30 

Pinheiros 12,19 11,11 12,03    7,18     7,54     5,73  8,33 8,42 9,00 

Santo Amaro 17,02 14,97 13,41   18,95     8,56     6,85  8,60 7,96 8,58 

Vila Mariana 13,84 12,18 11,83   13,58     9,91    11,06  8,08 7,99 7,93 

Fonte: SEADE, Informações dos Distritos da Capital. 
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Segundo os dados da Fundação SEADE, a taxa de natalidade no MSP caiu 1,25% entre 

1996 e 2000, mas no período seguinte, de 2000 a 2007, a queda foi ainda mais 

expressiva, de 4,13%, chegando ao índice de 15,7 nascidos vivos por mil habitantes, 

igual ao da RMSP, e um pouco superior ao do estado. 

A mortalidade infantil caiu 5,83% entre 1996 e 2000, e 3,26% entre 2000 e 2007, 

chegando ao patamar de 12,5 óbitos para cada mil nascidos vivos, índice inferior aos da 

RMSP e do estado. A mortalidade geral (causas internas e externas) na capital também 

caiu, de 7,16 óbitos por mil, em 1996, para 6,04, em 2007. Este índice é superior ao da 

RMSP (5,63), mas ligeiramente inferior ao do estado (6,07).  

Os gráficos das Figuras 9.1.5.4-1 e 9.1.5.4-2 permitem comparar visualmente as taxas 

de natalidade e mortalidade infantil nas subprefeituras da AII, conforme os dados do 

quadro anterior.  

 

Figura 9.1.5.4-1: Comparação entre as taxas de natalidade (nascidos vivos por mil hab.) – 

Subprefeituras da AII – 1996, 2000 e 2007 
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Figura 9.1.5.4-2: Comparação entre as taxas de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos 

vivos) – Subprefeituras da AII – 1996, 2000 e 2007 

O primeiro gráfico mostra que as taxas de natalidade caíram de 1996 para 2000 em 

todas as subprefeituras, exceto na do Butantã. Em 2007, as taxas de natalidade 

voltaram a cair, com exceção das subprefeituras da Lapa e de Pinheiros, onde estas 

subiram, atingindo números um pouco inferiores aos de 1996.  

Tanto em 1996 quanto em 2000, as taxas das subprefeituras de M’Boi Mirim, Campo 

Limpo, Butantã, Capela do Socorro e Cidade Ademar ficaram acima dos 20 nascidos 

vivos por mil habitantes, destacando-se a de M’Boi Mirim, com 25 por mil. Em 2007, as 

taxas nestas subprefeituras caíram para índices entre 15 e 20 nascidos vivos por mil 

habitantes, que é o mesmo patamar de Jabaquara, Lapa e Ipiranga. Nas subprefeituras 

de Pinheiros, Santo Amaro e Vila Mariana, as taxas de natalidade ficaram entre 10 e 15 

por mil, as mais baixas da AII. 

Em termos da mortalidade infantil, pode-se observar que, entre 1996 e 2000, houve 

sensível redução da taxa na maior parte das subprefeituras, com exceção das 

subprefeituras de Jabaquara e Lapa, onde as taxas tiveram ligeiro aumento, mantendo-

se, porém, em torno do patamar médio de 15 óbitos por mil nascidos vivos. De 2000 

para 2007, estima-se que houve nova queda em quase todas as subprefeituras, com 

exceção de Capela do Socorro e Vila Mariana (não foi possível descobrir porque, talvez 

alguma inconsistência dos dados).  

O patamar médio na AII, em 2007, caiu para 10 óbitos por mil nascidos vivos, embora 

as desigualdades entre as subprefeituras se mantenham. Enquanto Butantã, Pinheiros e 
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Santo Amaro aparecem com taxas muito baixas, em torno de 6 e 7 óbitos por mil 

nascidos vivos, nas subprefeituras de Capela do Socorro, M’Boi Mirim, Cidade Ademar, 

Jabaquara e Campo Limpo, as taxas de mortalidade infantil são mais altas, variando 

entre 11 e 16 óbitos por mil nascidos vivos. 

A mortalidade infantil é um indicador importante das condições de acesso da população 

ao saneamento básico, enquanto que a taxa de mortalidade por agressões (homicídios) 

mede o risco associado à criminalidade ou à violência urbana. Enquanto o primeiro 

fenômeno afeta a população infantil, o segundo afeta sobretudo a população masculina 

jovem, de 15 a 29 anos de idade.  

A Figura 9.1.5.4-3 mostra a densidade de homicídios dolosos na AII em 2002.  

 

S/ escala. 

Fonte: SEMPLA/DIPRO. Olhar São Paulo – Contrastes Urbanos (2004). 

Figura 9.1.5.4-3: Incidência de homicídios nas causas de morte da população total – AII – 2005 

Como se pode ver, na AII, a incidência de homicídios é a primeira ou segunda causa de 

mortes na população total nos distritos das subprefeituras de Campo Limpo e M’Boi 

Mirim, assim como nos distritos de Grajaú (Capela do Socorro) e Pedreira (Cidade 
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Ademar). Nestas localidades, as taxas de mortalidade por agressões já chegaram a 

superar o índice de 01 óbito para cada mil habitantes.  

Segundo Nery (INPE, 2006), é possível verificar estatisticamente algumas relações entre 

o espaço e o fenômeno da violência. Uma delas é a “inércia criminal”, isto é, a 

ocorrência de homicídios no local em anos anteriores potencializa o risco. Outra 

constatação é que não há uma correlação positiva entre ocorrência de homicídios e 

densidade populacional elevada. Verifica-se também que a maioria dos homicídios 

ocorre perto do local de moradia da vítima. Mas a constatação mais importante é a 

relação entre segregação socioespacial e violência: as áreas pobres, porém mais 

integradas ao tecido urbano, tendem a apresentar menos homicídios do que as áreas 

pobres mais periféricas. Assim, quanto mais socialmente heterogênea é uma localidade 

(mistura de classes), menos provável é a ocorrência de homicídios. 

 

9.1.5.5. Rendimento 

O Quadro 9.1.5.5-1 apresenta a distribuição percentual das pessoas responsáveis pelos 

domicílios particulares permanentes na AII, por classe de rendimento mensal, em 2000. 

Quadro 9.1.5.5-1: Distribuição das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 

permanentes, por classe de rendimento mensal (em %) – MSP e Subprefeituras da AII - 2000 

Unidades político-

administrativas 

Distribuição dos responsáveis pelos domicílios particulares 

permanentes por classe de rendimento nominal mensal (%)  

Até 

1/2 SM 

De 1/2 

a 1 SM 

De 1 a 

2 SM 

De 2 a 

3 SM 

De 3 a 

5 SM 

De 5 a 

10 SM 

Acima 

de 10 

SM 

Sem 

Rendi-

mento 

MSP 0,20 6,21 11,47 11,75 17,92 20,95 21,07 10,43 

Subprefeituras - AII 0,14 4,56 9,23 9,28 14,74 19,00 32,58 9,95 

Butantã 0,13 4,35 8,21 8,71 13,50 18,23 38,00 8,86 

Campo Limpo 0,21 5,85 14,12 14,62 17,79 15,49 17,57 14,34 

Capela do Socorro 0,18 6,04 12,45 12,86 18,99 20,92 15,83 12,73 

Cidade Ademar 0,21 6,81 14,97 15,21 20,38 17,67 8,16 16,60 

Ipiranga 0,15 4,85 9,26 10,54 17,29 23,72 25,84 8,36 

Jabaquara 0,15 5,92 10,29 10,48 16,27 21,17 26,55 9,17 

Lapa 0,12 3,89 7,79 8,29 13,42 21,40 38,10 7,00 
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Unidades político-

administrativas 

Distribuição dos responsáveis pelos domicílios particulares 

permanentes por classe de rendimento nominal mensal (%)  

Até 

1/2 SM 

De 1/2 

a 1 SM 

De 1 a 

2 SM 

De 2 a 

3 SM 

De 3 a 

5 SM 

De 5 a 

10 SM 

Acima 

de 10 

SM 

Sem 

Rendi-

mento 

M'Boi Mirim 0,24 6,84 15,58 11,42 21,56 16,09 5,53 17,05 

Pinheiros 0,04 1,36 2,02 2,39 6,33 16,57 67,02 4,28 

Santo Amaro 0,08 2,74 4,40 4,71 9,74 20,15 51,86 6,33 

Vila Mariana 0,02 1,50 2,42 2,82 6,91 17,62 63,98 4,72 

Fonte: SEADE, Informações dos Distritos da Capital. IBGE, Censo Demográfico 2000. 

Comparativamente ao MSP, o conjunto das subprefeituras que compõem a AII 

apresenta uma maior participação dos estratos de renda mais elevada. Como se pode 

observar no gráfico da Figura 9.1.5.5-1, elaborado a partir dos dados do quadro 

anterior, nas subprefeituras de Pinheiros, Vila Mariana e Santo Amaro, os percentuais de 

chefes de domicílios com rendimento acima de 10 salários superavam os 50%. Nas 

subprefeituras da Lapa e do Butantã, a participação das classes altas ficava em torno de 

38%, e nas subprefeituras de Jabaquara e Ipiranga, em torno de 26%.  

 



GEOTEC          EMURB 

 

EM01/2009                                                              9.1-40 

 

Figura 9.1.5.5-1: Distribuição dos responsáveis pelos domicílios particulares permanentes por 

classe de rendimento nominal mensal – Subprefeituras da AII – 2000 

 

Por outro lado, nas subprefeituras de M’Boi Mirim, Cidade Ademar, Campo Limpo e 

Capela do Socorro, havia, proporcionalmente, mais pessoas sem rendimento e com 

rendimento mensal de até 2 salários mínimos. 

Os cartogramas da Figura 9.1.5.5-2 ilustram a distribuição espacial dos domicílios com 

renda domiciliar de até 03 salários mínimos e de 20 ou mais salários mínimos, segundo 

os setores censitários do Censo IBGE 2000. Pode-se ver claramente que, na AII, os 

domicílios de famílias mais pobres estão localizados nos distritos mais periféricos, ao 
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passo que os domicílios das famílias mais ricas estão nos distritos localizados a sudoeste 

do centro. 

Domicílios com renda domiciliar de   Domicílios com renda domiciliar de 

até 03 salários mínimos    20 ou mais salários mínimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

      

Fonte: SEMPLA/DIPRO. Olhar São Paulo – Contrastes Urbanos (2004). 

Figura 9.1.5.5-2: Domicílios com renda domiciliar de até 03 salários mínimos e de 20 ou mais 

salários mínimos – AII – 2000 
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9.1.5.6. Instrução 

O Quadro 9.1.5.6-1 traz a taxa de alfabetização (em %) e a média de anos de estudo 

da população de 10 anos ou mais, para o MSP e as subprefeituras da AII.  

Quadro 9.1.5.6-1: Taxa de alfabetização (em %) e média de anos de estudo da população de 

10 anos e mais – MSP e Subprefeituras da AII - 2000 

Unidades político-administrativas 

Taxa de Alfabetização da 

População de 10 anos e 

mais (%) 

Média de Anos de Estudo 

da População de 10 Anos 

e Mais 

MSP 95,41 7,64 

Total Subprefeituras – AII (média) 96,00 8,56 

Butantã 96,18 8,87 

Campo Limpo 93,08 7,03 

Capela do Socorro 95,00 7,23 

Cidade Ademar 93,47 6,46 

Ipiranga 96,40 8,14 

Jabaquara 95,69 8,05 

Lapa 96,75 9,18 

M'Boi Mirim 93,15 6,21 

Pinheiros 99,06 11,40 

Santo Amaro 98,21 10,24 

Vila Mariana 99,00 11,34 

Fonte: SEMPLA. Informações dos Distritos da Capital. IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

O gráfico da Figura 9.1.5.6-1 compara as taxas de alfabetização nas subprefeituras. 
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Figura 9.1.5.6-1: Taxa de alfabetização – Subprefeituras da AII – 2000 

 

Conforme os dados, a taxa de alfabetização média na AII em 2000 (96%) era 

ligeiramente superior à do MSP como um todo (95,4%). No entanto, quando se 

comparam as subprefeituras, verifica-se que Pinheiros, Vila Mariana e Santo Amaro 

exibiam as melhores taxas (98% a 99%), enquanto Campo Limpo, Cidade Ademar e 

M’Boi Mirim tinham as piores (em torno de 93%). 

Na comparação entre as médias de anos de estudo, novamente, os melhores índices 

eram os das subprefeituras de Pinheiros, Vila Mariana e Santo Amaro (entre 10 e 12 

anos de estudo), enquanto que os piores eram os de M’Boi Mirim, Cidade Ademar, 

Campo Limpo e Capela do Socorro (entre 6 e 7 anos de estudo). 

O cartograma da Figura 9.1.5.6-2 mostra a proporção de jovens de 15 a 19 anos que 

estavam fora da escola ou do mercado de trabalho em 2000, segundo os setores 

censitários do IBGE. Como se vê, a proporção é maior nos distritos mais periféricos e 

pobres da capital. 
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                 S/ escala. 

Fonte: SEMPLA/DIPRO. Olhar São Paulo – Contrastes Urbanos (2004). 

Figura 9.1.5.6-2: Proporção de jovens de 15 a 19 anos fora da escola e do mercado de trabalho 

– AII - 2000 

Dados do Censo Escolar do INEP mostram que, em 2005, os percentuais de alunos que 

abandonaram o ensino médio nas redes pública e privada variavam, na AII, de 2,53%, 

na subprefeitura de Vila Mariana, a 9,3% em M’Boi Mirim. Os percentuais de alunos com 

dois anos ou mais de defasagem em relação à idade ideal para cursar o ensino médio 

variavam de 13,3%, na subprefeitura de Pinheiros, a 39%, em Cidade Ademar.  

Segundo o relatório do Observatório Cidadão Nossa São Paulo de 2008, na situação de 

alta vulnerabilidade social em que muitos jovens se encontram, o abandono do ensino 

pode implicar em vários outros problemas, como a gravidez na adolescência, o uso de 

drogas ou a criminalidade. A distorção idade/série está relacionada a diferentes causas, 

como alfabetização e nutrição incompletas, altos índices de repetência, dificuldades 

familiares ou até mesmo o déficit da oferta de vagas na rede pública. 



GEOTEC          EMURB 

 

EM01/2009                                                              9.1-45 

Outro indicador útil, e que relaciona condições de instrução e saúde da população, é a 

gravidez precoce. A gravidez na adolescência pode trazer complicações de saúde para a 

mãe e o recém-nascido, além de problemas financeiros para os pais e as respectivas 

famílias, entre outras conseqüências, constituindo indicador importante para o 

planejamento de ações voltadas à educação sexual e à saúde reprodutiva e à atenção à 

saúde infantil e materna.  

No MSP, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (PMSP) para o primeiro 

semestre de 2008, coligidos pela ONG Observatório Cidadão Nossa São Paulo (2008), o 

percentual de nascidos vivos de mães com até 17 anos sobre o total de nascidos vivos 

era de 13,88% em 2008. Na AII, enquanto o percentual de mães adolescentes era de 

apenas 2,35% na subprefeitura de Pinheiros, em Cidade Ademar, ele superava os 16%. 

 

9.1.5.7. Índice de Desenvolvimento Humano 

O Índice de Desenvolvimento Humano, desenvolvido pela ONU através do PNUD 

(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), é um indicador sintético de 

utilização mundial, que permite a avaliação simultânea de algumas condições básicas de 

vida da população de uma dada localidade, abrangendo uma síntese dos índices de 

longevidade, educação e renda.  

Segundo a metodologia do IDH, as unidades territoriais com índices abaixo de 0,500 são 

consideradas de baixo desenvolvimento humano; as unidades territoriais que alcançam 

índices entre 0,500 e 0,800, são consideradas de médio desenvolvimento humano; e 

aquelas com índices superiores a 0,800, de alto desenvolvimento humano.  

No caso da cidade de São Paulo, o cálculo do IDH intramunicipal, por distrito, levou em 

consideração variáveis um pouco diferentes das utilizadas no cálculo do IDH para 

países, regiões e municípios, a saber: 

 rendimento do chefe da família, em face da ausência de base segura para o 

calculo do PIB per capita por distrito municipal; 

 taxa de mortalidade infantil, em substituição à esperança de vida ao nascer; 
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 taxa de alfabetização, combinada com a média de anos e estudo, ambas 

referentes ao chefe da família, em lugar de matrículas por nível de ensino e taxa 

de alfabetização de adultos. 

O cartograma da Figura 9.1.5.7-1 ilustra as diferenças entre os distritos da AII quanto 

ao Índice de Desenvolvimento Humano – IDH –, no ano 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                S/ escala. 

Fonte: SEMPLA / Município em Mapas – Série Temática: Índices Sociais. 

Figura 9.1.5.7-1: Índice de Desenvolvimento Humano – AII – 2000 

O IDH na AII é alto no setor sudoeste da cidade, e vai piorando à medida que se 

distancia do centro, até atingir índices que caracterizam baixo desenvolvimento 

humano, nas subprefeituras de Capela do Socorro, Campo Limpo, Cidade Ademar e 

M’Boi Mirim. 

 

9.1.5.8. Condições de Moradia 

O Quadro 9.1.5.8-1 mostra o número de domicílios e a média de moradores por 

domicílio para o MSP e as subprefeituras da AII, no ano 2000.  
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Quadro 9.1.5.8-1: Domicílios e média de moradores por domicílio – MSP e Subprefeituras da 

AII – 2000 

Unidades político-

administrativas 

População 

(hab.) 

Domicílios Média de 

Moradores 

por Domicílio Urbanos Rurais Total 

MSP  10.434.252   2.879.215  159.889  3.039.104  3,43 

Total Subprefeituras - AII  4.021.384  1.194.684  18.035                         

-    

1.212.719  3,32 

Butantã      377.576     108.676       -        108.676  3,47 

Campo Limpo      505.969     138.795       -        138.795  3,65 

Capela do Socorro      563.922     141.018     9.196      150.214  3,75 

Cidade Ademar      370.797      100.121        -        100.121  3,70 

Ipiranga      429.235     128.668  -     128.668  3,34 

Jabaquara      214.095        63.338          -          63.338  3,38 

Lapa      270.656     109.498  -     109.498  2,47 

M'Boi Mirim      484.966     123.096   8.839      131.935  3,68 

Pinheiros      272.574      100.945  -              -        100.945  2,70 

Santo Amaro      218.558       69.067             -          69.067  3,16 

Vila Mariana      313.036      111.462  -     111.462  2,81 

Fonte: SEMPLA/PMSP, Informações dos Distritos da Capital. IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

A média de moradores por domicílio é um indicador que ajuda a caracterizar o padrão 

habitacional predominante em uma dada localidade. Na cidade de São Paulo, pode-se 

convencionar da seguinte forma: distritos com médias inferiores a 3,30 moradores por 

domicílio caracterizam áreas onde predominam habitações de alto padrão; distritos com 

médias entre 3,30 e 3,60 moradores por domicílio caracterizam áreas com 

predominância de habitações de padrão médio; e distritos com médias superiores a 3,60 

moradores por domicílio, áreas onde predominam habitações de baixo padrão. 

Em 2000, a média de moradores por domicílio no MSP era de 3,43, indicando a 

predominância do padrão habitacional médio. As médias mais baixas eram as das 

subprefeituras Lapa, Pinheiros e Vila Mariana, inferiores a 3,0 moradores por domicílio, e 

de Santo Amaro, com 3,16, indicando predominância de padrão habitacional alto. As 

médias mais altas eram as das subprefeituras de Capela do Socorro, Cidade Ademar, 
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M’Boi Mirim e Campo Limpo, superiores a 3,6 moradores por domicílio, indicando baixo 

padrão habitacional. Ipiranga e Jabaquara apresentavam médias um pouco superiores a 

3,3 moradores por domicílio, indicando padrão habitacional médio. 

O Quadro 9.1.5.8-2 apresenta a população residente estimada em favelas, no MSP e nas 

subprefeituras da AII, segundo os dados da SEHAB/PMSP.  

De acordo com os dados, houve redução de quase 25% da área de favelas no MSP entre 

2000 e 2008. No conjunto da AII, a redução foi menor, de cerca de 10%. No entanto, a 

população residente em favelas, na capital, aumentou de 1,16 para 1,54 milhões de 

habitantes (aumento de 33%), e na AII, de 281 mil para quase 493 mil habitantes 

(aumento de 75%). Em 2008, a AII abrigava em torno de 30% da área e da população 

favelada do MSP. 

Comparando-se as subprefeituras, nota-se que houve redução de áreas de favelas 

sobretudo nas subprefeituras de Capela do Socorro, M’Boi Mirim e Campo Limpo, em 

razão dos investimentos feitos pelo Governo do Estado e pela PMSP no âmbito do 

Programa Guarapiranga. Na subprefeitura do Butantã, a área invadida permaneceu 

praticamente a mesma. Na da Lapa, houve um pequeno aumento.  
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Quadro 9.1.5.8-2: Área, população e domicílios em favelas 1 – MSP e Subprefeituras da AII – 

2000, 2008 

Unidades político-

administrativas 

Área de 

favelas 

2000 (m2) 

Área de 

favelas 

 2008 

(m2) 

Pop. em 

favelas 

2000 

(hab.) 

Pop. em 

favelas 

2008 

(hab.) 2 

Doms. em 

favelas 

2000 

Doms. 

em 

favelas 

2008 

MSP 30.624.227  23.051.04

7  

1.160.590  1.546.213      286.952   382.296  

Total Subprefeituras 

- AII 

7.494.186  6.746.996     281.419     493.003      71.811    25.802  

Butantã 1.102.005  1.101.218     49.448    93.743  12.282    23.284  

Campo Limpo  3.535.914   3.110.680      122.738      219.239       31.610      56.463  

Capela do Socorro  4.417.766   1.782.888      132.177        80.888        32.108      19.649  

Cidade Ademar  2.039.496   1.837.524      77.510       94.899      20.036   24.531  

Ipiranga 1.094.300  1.046.922        61.590      106.039        15.936      27.437  

Jabaquara  520.744      500.810       24.186        65.215         6.225      16.785  

Lapa 893.764      898.101       32.509     60.844          8.146      15.246  

M'Boi Mirim  3.600.602   2.357.088      126.559      139.434       31.358      34.548  

Pinheiros   29.264    25.879            552       17.398                29        914  

Santo Amaro     266.764  170.885      6.985    16.401       1.629        3.825  

Vila Mariana    31.129      26.159      1.956     3.572        460          840  

Fonte: SEMPLA/Infocidade. IBGE, Censo Demográfico 2000. 

Notas: 

1 Favela: Assentamento precário em área pública ou particular de terceiro, cuja ocupação foi feita à 

margem da legislação urbanística e edilícia. Trata-se de ocupação predominantemente desordenada, sem 

infraestrutura adequada (viária, sanitária, etc.) e predominantemente autoconstruída, com diferentes graus 

de precariedade. 

2 A população em favelas em 2008 foi estimada multiplicando-se o número de domicílios informado pela 

SEMPLA pela média de moradores por domicílio de 2000. 

 

O gráfico da Figura 9.1.5.8-1 mostra a distribuição percentual da população favelada da 

AII por subprefeitura. Conforme os dados, as subprefeituras de Campo Limpo (24%), 

M’Boi Mirim (16%), Ipiranga (12%), Cidade Ademar (11%), Butantã (10%) e Capela do 

Socorro (9%) é que possuíam mais pessoas residentes em favelas em 2008. 
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Figura 9.1.5.8-1: População residente em favelas (estimada) – Subprefeituras da AII – 2008 

Além das favelas, outra forma bastante comum de assentamento precário na metrópole 

paulistana é o loteamento irregular. O mapa da Figura 9.1.5.8-2 mostra a distribuição de 

loteamentos irregulares na AII. 

 

           S/ escala.  

Fonte: SEHAB/RESOLO (PORTELA BOLDARINI ARQUITETURA E URBANISMO, 2003, p. 27) 

Figura 9.1.5.8-2: Loteamentos irregulares (em vermelho) – AII – 2003 
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Segundo dados constantes em publicação de 2003 (PMSP / SEHAB / PORTELA 

BOLDARINI ARQUITETURA E URBANISMO, 2003), aproximadamente 1/5 do território do 

município de São Paulo encontrava-se ocupado por loteamentos irregulares. Eram cerca 

de 3 mil áreas, sobretudo na periferia, onde viviam aproximadamente 3 milhões de 

pessoas, longe dos benefícios que a cidade legal ou formal oferece.  

Na AII, há loteamentos irregulares em todas as subprefeituras, embora a maior parte 

esteja localizada na Área de Proteção aos Mananciais das represas do Guarapiranga e 

Billings, sobretudo em distritos como Cidade Ademar, Jardim São Luis, Capão Redondo, 

Jardim Ângela e Grajaú.  

Os dados oficiais disponíveis sobre os níveis de cobertura das redes de saneamento 

básico no MSP são os do Censo IBGE 2000. Embora desatualizados, pode-se afirmar que 

as desigualdades dos níveis de atendimento entre centro e periferia ainda se mantêm. 

A Figura 9.1.5.8-3 ilustra a situação do abastecimento de água na AII em 2000. 

Conforme se observa, os distritos da capital onde havia mais domicílios não atendidos 

pela rede geral eram os das subprefeituras de Campo Limpo, Capela do Socorro, M’Boi 

Mirim, Cidade Ademar e Ipiranga. O mesmo se observa com relação aos esgotos, 

conforme ilustrado na Figura 9.1.5.8-4. 

A Figura 9.1.5.8-5 mostra como é feito o descarte final do lixo nos distritos da AII. No 

cartograma, pode-se ver que os distritos mais periféricos, principalmente nas 

subprefeituras de Capela do Socorro, Butantã, M’Boi Mirim e Campo Limpo, é que 

possuíam mais domicílios não atendidos pelo serviço municipal de coleta de lixo. 

As desigualdades das condições de acesso aos serviços públicos de saneamento básico 

na AII explicam, em parte, porque os índices de mortalidade infantil são maiores na 

periferia do que nos distritos mais próximos ao centro. 
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Fonte: SEMPLA/DIPRO. Olhar São Paulo – Contrastes Urbanos (2004). 

* Domicílios não ligados à rede geral, ou abastecidos por poços, nascentes e outras formas não recomendáveis. 

Figura 9.1.5.8-3: Domicílios com formas de abastecimento de água não recomendáveis do 

ponto de vista sanitário * – AII – 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMPLA/DIPRO. Olhar São Paulo – Contrastes Urbanos (2004). 

* Domicílios não ligados à rede geral, ou que lançam seus esgotos em fossas rudimentares, valas ou cursos d’água. 

Figura 9.1.5.8-4: Domicílios com formas de destinação dos esgotos não recomendáveis do 

ponto de vista sanitário * – AII – 2000 
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             S/ escala. 

Fonte: SEMPLA/DIPRO. Olhar São Paulo – Contrastes Urbanos (2004). 

* Domiciílios que utilizam formas nocivas ao meio ambiente e à saúde pública, quais sejam: lixo queimado 

ou enterrado na propriedade, ou jogado em terreno baldio, logradouro ou curso d’água. 

Figura 9.1.5.8-5: Domicílios com formas de destinação do lixo não recomendáveis do ponto de 

vista sanitário * – AII – 2000 
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9.1.6. Infraestrutura e Serviços Públicos 

Neste item, apresentam-se brevemente os principais aspectos operacionais dos 

sistemas de infraestrutura e dos serviços públicos no MSP e na AII, incluindo a 

distribuição dos conjuntos habitacionais de interesse social construídos por agentes 

promotores municipais, a oferta de equipamentos sociais e o orçamento administrativo 

per capita nas subprefeituras de interesse.   

Os aspectos referentes aos sistemas de vias e transportes, por sua realçada importância 

para a avaliação dos impactos potenciais do empreendimento proposto, são tratados em 

um capítulo específico do diagnóstico da AII (9.1.9). 

 

9.1.6.1. Saneamento Básico 

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) é a 

concessionária responsável pelos serviços públicos de abastecimento de água e coleta e 

tratamento de esgotos no âmbito da RMSP.  

As Figuras 9.1.6.1-1 e 9.1.6.1-2 mostram a distribuição dos distritos da AII segundo os 

subsistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos. 
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                             S/ escala. 

Fonte: SEMPLA/SVMA/PMSP, Atlas ambiental do MSP (2000). 

Figura 9.1.6.1-1: Sistemas produtores de água - AII - 2000 
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                      S/ escala. 

Fonte: SEMPLA/SVMA/PMSP, Atlas ambiental do MSP (2000). 

Figura 9.1.6.1-2: Bacias de coleta e tratamento de esgotos – AII - 2000 
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Segundo dados da SABESP para 2007, 100% dos domicílios urbanos do município de 

São Paulo estão ligados à rede geral de água potável (atendimento universalizado), e 

97% estão ligados à rede de coleta de esgotos, que encaminha os efluentes até as 

estações de tratamento.  

Os bairros da AII são abastecidos pelos sistemas produtores Cantareira e Guarapiranga, 

havendo abastecimento misto em áreas do Jabaquara e do Sacomã. Os esgotos 

coletados na bacia do rio Pinheiros (AII) são conduzidos até a ETE Barueri, sendo que 

apenas duas pequenas áreas, no Sacomã e em Pedreira, encaminham os esgotos para a 

ETE ABC. 

Existem coletores-troncos de esgotos instalados ao longo da maioria dos córregos da 

capital. No entanto, os canais de drenagem continuam a receber, diariamente, uma alta 

carga poluidora proveniente do lançamento dos esgotos de imóveis residenciais, cujas 

redes internas não estão ligadas à rede pública coletora.  

Além das favelas instaladas às margens de córregos despejarem seus esgotos 

diretamente nestes, os proprietários de edificações regulares resistem a refazer as 

ligações, pois não querem arcar com o aumento da conta da SABESP. A companhia 

estima em pelo menos 100 mil os domicílios da RMSP que mantêm ligações clandestinas 

(dado parcial, que considera apenas as conexões irregulares já detectadas), e em 3,7 

milhões as ligações domiciliares regulares. Mas é provável que esse número seja bem 

maior, pois a desordem do subsolo da cidade e a falta de mapeamento dificultam 

sobremaneira a identificação das ligações domiciliares de esgotos. 

O Quadro 9.1.6.1-1 traz os percentuais estimados de domicílios sem acesso à rede de 

esgotos da SABESP nas subprefeituras da AII, em 2007. Os bairros na área de proteção 

das represas continuam apresentando os piores índices de atendimento da capital: 

Parelheiros (56,88%), Cidade Ademar (37,08%), Capela do Socorro (32,60%) e M’Boi 

Mirim (27,22%).  
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Quadro 9.1.6.1-1: Percentual estimado de domicílios não atendidos pela rede geral de coleta de 

esgotos – Subprefeituras da AII - 2007 

Subprefeituras da AII % de domicílios não atendidos 

Butantã 16,33 

Campo Limpo 27,21 

Capela do Socorro 32,6 

Cidade Ademar 37,08 

Ipiranga 8,33 

Jabaquara 18,85 

Lapa 6,51 

M'Boi Mirim 27,22 

Pinheiros 1,28 

Santo Amaro 10,03 

Vila Mariana 2,74 

Fonte: SABESP, 2007. IBGE, Censo Demográfico 2000 (domicílios). 

Quanto à drenagem urbana, não há dados oficiais que permitam uma comparação entre 

os diferentes distritos ou regiões da capital. Entretanto, a mesma lógica observada com 

relação aos demais serviços de saneamento básico vale para o caso da drenagem 

urbana: nos distritos mais periféricos, sobretudo nos loteamentos irregulares em área 

de proteção aos mananciais, a cobertura da rede de drenagem é menor. Não existem 

conjuntos completos de sarjetas, bocas-de-lobo, galerias de águas pluviais e 

canalizações fluviais nos bairros mais carentes, e as águas pluviais, muitas vezes 

misturadas a águas servidas, são despejadas diretamente em ruas não pavimentadas ou 

em cursos d’água não canalizados, provocando processos de erosão e assoreamento e 

riscos à saúde pública. 

A Figura 9.1.6.1-3 mostra a localização dos pontos de alagamento registrados em 

1990/93 e 2000 na AII, bem como dos reservatórios de retenção de cheias (“piscinões”) 

existentes.  
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          S/ escala. 

Fonte: SEMPLA/SVMA/PMSP, Atlas ambiental do MSP (2000). 

Figura 9.1.6.1-3: Pontos de alagamento e pisicinões – AII – 2000 

 

Como se observa, os problemas de drenagem afetam principalmente as áreas urbanas 

sobre terrenos de várzeas. Vários fatores são responsáveis pelas deficiências do sistema 

de drenagem da capital: a impermeabilização excessiva da bacia paulistana, que gera 

grandes volumes de escoamento superficial; as canalizações de córregos, que 

transferem o problema das enchentes mais para jusante, ou são insuficientes para 
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conter as vazões superficiais diretas; e a obstrução dos canais de drenagem e bocas-de-

lobo por lixo de toda a espécie, entre outros. Não há uma distribuição socioespacial 

desigual dos pontos de alagamento, como ocorre em relação às redes de saneamento 

básico, embora as populações em favelas às margens dos rios estejam sujeitas a 

maiores riscos de saúde pública durante as chuvas. 

Quanto aos resíduos sólidos, o MSP possui dois aterros sanitários, um já desativado - 

Aterro São João, na Estrada de Sapopemba (São Mateus), que operou de 1992 a 2007 -

, e um em fase de encerramento de suas operações - Aterro Bandeirantes, em Perus. 

Este último, de propriedade da Prefeitura Municipal de São Paulo, é operado pela 

concessionária Logística Ambiental de São Paulo S.A. (LOGA). Atualmente, o lixo que 

era encaminhado ao Aterro Bandeirantes (6.000 toneladas diárias) é disposto pela LOGA 

em um aterro particular, no município de Caieiras (Central de Tratamento de Resíduos 

Caieiras), que opera em condições adequadas, segundo a CETESB (2007).  

Uma nova área para implantação de aterro sanitário, também localizada em Perus, já foi 

desapropriada pela PMSP em 2004. Estima-se que o novo local tenha uma vida útil 

projetada de 10 anos. A LOGA apresentou três alternativas de áreas na sua região de 

concessão, que estão em processo de análise de viabilidade. O projeto de um outro 

aterro, na zona leste, divisa com Mauá (vizinho ao Aterro São João), apresentado pela 

concessionária EcoUrbis Ambiental S.A., aguarda a emissão da licença de instalação do 

DAIA/SMA para o início das obras.  

Os resíduos coletados dos serviços de saúde recebem o tratamento na Usina de 

Tratamento de Resíduos do Jaguaré, que depois destina o material inerte à CTR 

Caieiras. Os animais mortos são cremados e os resíduos químicos não infectantes são 

incinerados. Em meados de 2004, a prefeitura desativou a usina de compostagem de 

Vila Leopoldina, não realizando mais este tipo de operação. 

O Quadro 9.1.6.1-2 traz a quantidade de resíduos sólidos domiciliares (RSD) coletada 

em algumas das subprefeituras da AII, segundo dados da EcoUrbis Ambiental S.A., e a 

geração per capita mensal de lixo. 
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Quadro 9.1.6.1-2: Resíduos sólidos domiciliares (RSD) coletados pela concessionária EcoUrbis 

nas subprefeituras onde atua (em toneladas/mês) – AII * 

Subprefeituras da AII 

onde a EcoUrbis atua 

RSD coletados 

(t/mês) 

Coleta 

diferenciada 

** (t/mês) 

População em 

2000 (hab.) 

Geração de 

RSD per capita 

mensal 

(kg/hab) 

Campo Limpo 12.092 38 505.969 23,9 

Capela do Socorro 12.512 - 536.922 23,3 

Cidade Ademar 9.372 36 370.797 26,2 

Ipiranga 11.564 69 429.235 26,9 

Jabaquara 5.462 56 214.095 25,5 

M'Boi Mirim 10.720 - 484.966 22,1 

Santo Amaro 8.174 86 218.558 37,4 

Vila Mariana 11.419 219 313.036 36,5 

Fonte: EcoUrbis (http://www.ecourbis.com.br/). 

* A concessionária não informa qual é o ano dos dados de coleta. Considera-se, para efeito de cálculo da 

geração per capita, que os dados correspondem ao ano 2000. 

** Coleta diferenciada é a coleta “porta-a-porta” de resíduos sólidos domiciliares secos - plásticos, vidros, 

metais, papel/papelão, ou seja, resíduos passíveis de reciclagem -, não orgânicos, realizada por uma equipe 

composta por motorista e dois coletores. Todos os resíduos são posteriormente levados às centrais de 

triagem, responsáveis por fazer a separação desses materiais. 

Nota-se que a quantidade de RSD coletada é menor nas subprefeituras de Jabaquara, 

Santo Amaro e Cidade Ademar, ficando entre 5 e 10 mil toneladas por mês. Nas demais 

subprefeituras atendidas pela EcoUrbis, a quantidade é maior, entre 11 e 13 mil 

toneladas por mês. No entanto, os índices de geração per capita mensal de RSD são 

maiores nas subprefeituras onde predomina uma população de alta renda – Vila Mariana 

e Santo Amaro - onde a coleta seletiva ou diferenciada também é mais significativa. Nas 

subprefeituras onde há mais pobres - M’Boi Mirim, Capela do Socorro e Campo Limpo -, 

a geração per capita é bem menor, assim como a quantidade de RSD coletados de 

forma diferenciada. Em Ipiranga, Cidade Ademar e Jabaquara, os índices per capita são 

intermediários.  
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9.1.6.2. Habitação de Interesse Social 

O Quadro 9.1.6.2-1 e o mapa da Figura 9.1.6.2-1 mostram a distribuição dos projetos 

habitacionais de interesse social implantados na AII, compreendendo conjuntos 

habitacionais construídos em diferentes épocas e administrações municipais, por 

diferentes promotores públicos – COHAB, incluindo unidades construídas em regime de 

mutirão, e PROVER/Cingapura (HABI).  

Quadro 9.1.6.2-1: Número de conjuntos habitacionais de interesse social – Subprefeituras da AII 

- 2003 

Subprefeituras Conjunto COHAB Mutirão COHAB Cingapura 

Butantã 2 2 5 

Campo Limpo 5 3 1 

Capela do Socorro 2 6 2 

Cidade Ademar 1 0 1 

Ipiranga 4 4 8 

Jabaquara 0 2 0 

Lapa  0 0 3 

M'Boi Mirim 1 6 2 

Total AII 15 23 22 

Fonte: SEHAB/PMSP, 2003. 

 

A maior parte das unidades habitacionais produzidas por agentes públicos encontra-se 

nas subprefeituras mais periféricas, o que se explica pela disponibilidade de terras mais 

baratas do que nas áreas mais centrais.  

Além das COHABs e dos Cingapuras, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), empresa do Governo Estadual vinculada à 

Secretaria da Habitação, também produz e financia habitações para as faixas de 1 a 10 

salários mínimos, por meio de vários programas. Prédios em blocos isolados ou em 

conjunto de dois ou três blocos, financiados pelo CDHU para famílias de classe média ou 

média-baixa, tornaram-se comuns nos bairros periféricos mais consolidados da AII, 

distribuindo-se de forma dispersa pelo tecido urbano. 
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S/ escala.  

Fonte: PMSP/SEHAB/RESOLO (PORTELA BOLDARINI ARQUITETURA E URBANISMO, 2003, p. 27) 

Figura 9.1.6.2-1: Conjuntos habitacionais de interesse social – AII – 2003 

 

9.1.6.3. Redes de Eletricidade, Gás, Telefonia e Fibra Óptica 

Os dados do Quadro 9.1.6.3-1 e o gráfico da Figura 9.1.6.3-1 permitem comparar a 

extensão das redes de infraestrutura de eletricidade, gás, telefonia e fibra óptica 

aprovadas no MSP e na AII, entre 2003 e maio de 2008, por subprefeitura. 
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Quadro 9.1.6.3-1: Extensão das redes de infraestrutura de eletricidade, gás, telefonia e fibra 

óptica aprovadas entre 2003 e maio de 2008 (em metros) – Subprefeituras da AII e MSP 

Unidades 

político-admin. 

Eletri-

cidade 

% s/ 

total 
Gás 

% s/ 

total 

Telefo-

nia 

% s/ 

total 

Fibra 

óptica 

% s/ 

total 

Butantã 2.505 2,83 138.085 11,98 7.480 7,89 11.643 3,59 

Campo Limpo 748 0,84 15.917 1,38 4.585 4,84 3.460 1,07 

Capela do Socorro - - 3.157 0,27 2.007 2,12 2.130 0,66 

Cidade Ademar - - 10.992 0,95 - -  - -  

Ipiranga - - 114.901 9,97 4.886 5,15 363 0,11 

Jabaquara 59 0,07 84.734 7,35 2.225 2,35 7.672 2,37 

Lapa 2.054 2,32 59.191 5,14 6.575 6,94 19.399 5,99 

M'Boi Mirim - -  2.139 0,19 456 0,48 10.469 3,23 

Pinheiros 18.555 20,95 59.102 5,13 9.678 10,21 86.771 26,78 

Santo Amaro 103 0,12 8.818 0,77 4.423 4,67 34.980 10,79 

Vila Mariana 13 0,01 43.612 3,78 7.195 7,59 36.749 11,34 

MSP 88.583 100 1.152.26

4 

100,00 94.787 100 324.071 100,00 

Fonte: SEMPLA/PMSP. 

 

Figura 9.1.6.3-1: Extensão das redes de infraestrutura de eletricidade, gás, telefonia e fibra 

óptica aprovadas entre 2003 e maio de 2008 (em metros) – Subprefeituras da AII  
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Os dados mostram, mais uma vez, a desigualdade entre as subprefeituras quanto à 

equipagem técnica do espaço urbano. Nas subprefeituras de M’Boi Mirim, Cidade Ademar, 

Capela do Socorro e Campo Limpo, a expansão das redes entre 2003 e 2008 foi muito 

menor do que nas demais subprefeituras. 

 

9.1.6.4. Saúde e Assistência Social 

A Figura 9.1.6.4-1 mostra a distribuição dos equipamentos públicos de saúde existentes 

na AII. 

 

S/ escala. 

Fonte: SEMPLA / Município em Mapas – Série Pôster: Panorama. Secretaria Municipal de Saúde /Ceinfo. 

Figura 9.1.6.4-1: Equipamentos públicos de saúde – AII – 2006 

Segundo informações do DATASUS (Ministério da Saúde), em janeiro de 2009, havia no 

município de São Paulo 34.785 leitos hospitalares, sendo 17.936 (51,6%) disponíveis 
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pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando-se uma população de 10.998.813 

habitantes (projeção da Fundação SEADE para 1o julho de 2009), resulta um coeficiente 

de 3,16 leitos gerais por mil habitantes, o que é considerado ótimo diante das médias 

brasileiras e do mínimo recomendado pelo Ministério da Saúde (2,5 leitos por mil). 

No entanto, a distribuição espacial dos hospitais é desigual. As principais instituições 

hospitalares de nível estadual e de importância metropolitana e regional, com capacidade 

para procedimentos de alta complexidade, estão concentradas nas subprefeituras de Vila 

Mariana, Pinheiros e Butantã. Também há hospitais estaduais nas subprefeituras de 

Ipiranga, Santo Amaro e Capela do Socorro. No entanto, só existem hospitais municipais 

na região central e nas subprefeituras de Campo Limpo, Jabaquara e Butantã.  

A concentração de Unidades Básicas de Saúde municipais é maior nas subprefeituras 

mais periféricas, onde há mais famílias pobres, que dependem exclusivamente do serviço 

público de saúde.  

O Quadro 9.1.6.4-1 traz os dados de leitos hospitalares, o coeficiente de leitos gerais por 

mil habitantes, o número de Unidades Básicas de Saúde municipais e o respectivo 

coeficiente por 20 mil habitantes nas subprefeituras da AII, em 2007. 

Cerca de 32% dos leitos hospitalares da capital estão concentrados nas subprefeituras de 

Vila Mariana, Pinheiros, Butantã e Ipiranga. Os menores coeficientes eram os das 

subprefeituras de Campo Limpo, Capela do Socorro, Cidade Ademar e M’Boi Mirim, entre 

0,5 e 0,7 leitos por mil habitantes. A concentração de leitos nos hospitais nas áreas mais 

centrais justifica-se pela facilidade de acesso em relação ao conjunto da RMSP, mas 

implica maiores deslocamentos e riscos de vida para a população usuária mais pobre, 

além da sobrecarga no atendimento de alguns hospitais públicos. 
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Quadro 9.1.6.4-1: Leitos hospitalares, coeficiente de leitos gerais por mil habitantes, Unidades 

Básicas de Saúde municipais – Subprefeituras da AII e MSP- 2007 

Unidades 

político-

administrativas 

Leitos 

hospitalares 

(SUS) 1 

Coeficiente 

de leitos 

gerais (por 

mil hab.) 2 

% s/ total 

MSP 

Unidades 

Básicas de 

Saúde (UBS) 

municipais 

Coeficiente 

(por 20 mil 

hab.) 3 

Butantã 1.299 3,45 3,78 14 0,68 

Campo Limpo 296 0,52 0,86 21 0,76 

Capela do Socorro 436 0,65 1,27 16 0,52 

Cidade Ademar 243 0,61 0,71 17 0,84 

Ipiranga 1.256 2,95 3,65 17 0,76 

Jabaquara 768 3,59 2,23 6 0,53 

Lapa 865 3,37 2,51 10 0,73 

M'Boi Mirim 384 0,71 1,12 33 1,23 

Pinheiros 3.521 14,73 10,23 6 0,44 

Santo Amaro 1.162 5,59 3,38 5 0,45 

Vila Mariana 5.118 17,19 14,88 7 0,44 

MSP 34.404 3,16 100,00 419 0,76 

Fonte: Observatório Cidadão Nossa São Paulo. Indicadores Básicos da Cidade de São Paulo 2009. SEMPLA 

Notas: 

1 Inclui hospitais particulares e públicos (redes municipal, estadual e federal). Obs.: só existem 3 hospitais 

federais no MSP, do Exército Brasileiro, nas subpref. Sé, Santana e Vila Mariana. 

2 Calculado com base em estimativa populacional da SEMPLA para 2007. 

3 O coeficiente considera, além das UBS, instituições estaduais, como os Centros de Saúde (2 na subpref. 

Pinheiros, 2 na de Vila Mariana, 1 na do Butantã e 1 na Capela do Socorro) e Postos de Atendimento Médico 

(1 na subpref. Lapa). 

 

Os dados do quadro acima devem ser analisados à luz da realidade socioeconômica da 

população residente em cada subprefeitura. Em Pinheiros, Santo Amaro e Vila Mariana, 

os coeficientes de UBS são naturalmente baixos, pois, como a população é 

predominantemente de alta renda, consome serviços de saúde privados. Nas 

subprefeituras de M’Boi Mirim, Cidade Ademar, Campo Limpo e Ipiranga, os índices são 

melhores; no entanto, apenas em M’Boi Mirim o coeficiente supera o mínimo 
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recomendável de uma UBS para cada 20 mil habitantes. Em Jabaquara, a oferta de UBS 

está bem aquém do recomendável. 

As Unidades Básicas de Saúde oferecem os serviços de vacinação, inalação, medicação, 

curativos, atendimento ginecológico e à gestante, atendimento psicológico e assistência 

social. Algumas UBS recebem o Programa Saúde da Família, do governo federal, com 

equipes que realizam atendimento domiciliar. Outras UBS recebem unidades da 

Assistência Médica Ambulatorial (AMA) municipal, que têm como função o atendimento 

não agendado de pacientes portadores de patologias de baixa e média complexidade nas 

áreas de clínica médica, pediatria, cirurgia geral ou ginecologia. A gestão das AMAs é 

compartilhada entre a Secretaria Municipal de Saúde e parceiros públicos ou privados.  

A distribuição espacial das unidades de assistência social da PMSP (ver), segue mais ou 

menos o mesmo padrão das UBS, conforme ilustrado na Figura 9.1.6.4-2.  

 

Fonte: SEMPLA / Município em Mapas – Série Pôster: Panorama. Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social / Observatório de Política Social. 

Figura 9.1.6.4-2: Unidades de assistência social – AII - 2006 
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Nos bairros mais pobres da periferia, existem muito mais unidades do que nos bairros 

mais ricos. As unidades assistenciais podem ser unidades socioeducativas próprias da 

PMSP ou entidades conveniadas que trabalham na proteção básica, de média e de alta 

complexidade. 

9.1.6.5. Educação, Cultura e Esportes 

O Quadro 9.1.6.5-1 e o gráfico da Figura 9.1.6.5-1 permitem comparar as porcentagens 

de matrículas efetivadas com a demanda por vagas em creches e na pré-escola nas 

subprefeituras da AII, em junho de 2008, permitindo avaliar o déficit na oferta de vagas.  

Quadro 9.1.6.5-1: Porcentagem de matrículas efetivadas sobre a demanda (procura) de vagas 

em creches e pré-escola – Subprefeituras da AII e MSP - 2006 

Unidades político-

administrativas 
Creches Pré-escola 

Butantã 55,19 90,78 

Campo Limpo 34,97 78,98 

Capela do Socorro 41,96 78,17 

Cidade Ademar 34,03 79,5 

Ipiranga 45,42 87,48 

Jabaquara 46,39 87,86 

Lapa 66,85 96,00 

M'Boi Mirim 37,13 75,08 

Pinheiros 55,08 93,88 

Santo Amaro 54,71 88,41 

Vila Mariana 56,89 94,49 

MSP 48,08 86,84 

Fonte: Observatório Cidadão Nossa São Paulo. Indicadores Básicos da Cidade de São Paulo 2009. Secretaria 

Municipal de Educação / ATP. 
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Figura 9.1.6.5-1: Porcentagem de matrículas efetivas sobre a demanda total de vagas – AII – 

2006 

Os dados mostram que procura por creches no MSP é muito maior que a oferta de vagas. 

Mesmo nas subprefeituras mais centrais da AII, como Lapa, Vila Mariana e Pinheiros, 

mais de 30% da demanda não é atendida Nas subprefeituras mais pobres, como Cidade 

Ademar e Campo Limpo, este percentual pode superar os 60%.  

Na pré-escola, a oferta é significativamente maior; a relação média entre oferta e 

demanda, no MSP, é de 86%, variando de 75% (M’Boi Mirim) a 96% (Lapa). 

O Quadro 9.1.6.5-2 traz o número de estabelecimentos e matrículas por nível de ensino 

básico nas subprefeituras da AII, em 2006. Os gráficos das Figuras 9.1.6.5-2 e 9.1.6.5-3 

possibilitam visualizar a participação da AII no total de estabelecimentos e matrículas do 

MSP. 
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Quadro 9.1.6.5-2: Estabelecimentos e matrículas por nível do ensino básico (redes pública e 

privada) – Subprefeituras da AII - 2006 

Subprefeituras 

Estabelecimentos Matrículas 

Pré-

escola 
Fund. Médio Total 

Pré-

escola 
Fund. Médio Total 

Butantã 168 179 49 396 18.800 56.844 14.903 90.547 

Campo Limpo 154 214 55 423 23.713 97.689 23.151 144.553 

Capela do 

Socorro 

146 214 65 425 21.204 109.187 30.070 160.461 

Cidade Ademar 82 111 28 221 11.971 58.162 14.613 84.746 

Ipiranga 168 229 47 444 16.279 54.269 17.265 87.813 

Jabaquara 67 70 20 157 7.706 25.991 8.108 41.805 

Lapa 133 127 43 303 10.901 30.966 14.301 56.168 

M'Boi Mirim 149 185 46 380 22.147 93.594 22.459 138.200 

Pinheiros 107 112 46 265 8.259 24.520 13.009 45.788 

Santo Amaro 101 144 43 288 8.228 34.079 15.416 57.723 

Vila Mariana 143 175 54 372 9.860 32.378 17.550 59.788 

Total AII 1.418 1.760 496 3.674 159.068 617.679 190.845 967.592 

MSP 3.442 4.358 1.203 9.003 426.206 1.613.435 488.210 2.527.851 

Fonte: SEMPLA/PMSP. Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de 

Estado da Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1.6.5-2: Participação das subprefeituras da AII no total de estabelecimentos de ensino 

básico (redes pública e privada) - 2006 
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Figura 9.1.6.5-3: Participação das subprefeituras da AII no total de matrículas de ensino básico 

(redes pública e privada) - 2006 

Cerca de 40% dos estabelecimentos e 37% das matrículas de ensino básico da capital 

estavam localizados na AII. As subprefeituras de Campo Limpo e Capela do Socorro e 

M’Boi Mirim aparecem com as maiores participações nos totais de estabelecimentos e 

matrículas (5% e 6%, respectivamente), e Jabaquara, com as menores (2%). 

O mapa da Figura 9.1.6.5-4 mostra a distribuição espacial das escolas da rede pública de 

ensino básico (municipais e estaduais), segundo a Coordenadoria Municipal de Educação. 
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Legenda:     S/ escala.    

Escolas      Coord. Mun. de Educação 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMPLA / Município em Mapas – Série Pôster: Panorama. MEC/INEP (Censo Escolar 2006). SEE/CIEE. 

Figura 9.1.6.5-4: Escolas da rede pública de educação básica – AII - 2006 
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O mapa permite visualizar como a rede de escolas públicas é mais densa na periferia da 

AII do que nos bairros mais centrais, sobretudo nas subprefeituras de Campo Limpo, 

M’Boi Mirim e Cidade Ademar. 

O mapa da Figura 9.1.6.5-5 mostra a distribuição dos equipamentos públicos de esporte 

e cultura na AII, em 2006.  

 

S/escala. 

Fonte: SEMPLA / DIPRO. Município em Mapas – Série Pôster: Panorama. Secretaria Municipal de Esportes, 

Lazer e Recreação. 

Figura 9.1.6.5-5: Equipamentos públicos de esportes e cultura – AII - 2006 

 

Os equipamentos esportivos concentram-se nas áreas mais periféricas das zonas sul e 

oeste, em função da maior quantidade de jovens na população residente. São 

equipamentos de porte pequeno (Centros Desportivos Municipais, campos de futebol e 

outros) e médio (Centros Educacionais e Esportivos, balneários e os clubes das 

comunidades dos CEUs).  
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9.1.6.6. Orçamento per capita por Subprefeitura 

O Quadro 9.1.6.6-1 permite comparar o orçamento per capita das subprefeituras da AII, 

segundo valores de 2008.  

Quadro 9.1.6.6-1: Orçamento per capita por subprefeitura - AII - 2008 

Subprefeituras 
Orçamento per capita em 

Reais de 2008 

Orçamento total em milhões 

de Reais de 2008 

Butantã 113,18 42,6 

Campo Limpo 70,89 40,07 

Capela do Socorro 60,06 40,11 

Cidade Ademar 83,81 33,32 

Ipiranga 84,18 35,87 

Jabaquara 129,42 27,67 

Lapa 132,77 34,12 

M'Boi Mirim 73,88 39,71 

Pinheiros 170,8 40,83 

Santo Amaro 170,35 35,41 

Vila Mariana 112,89 33,61 

Fonte: Observatório Cidadão Nossa São Paulo. Indicadores Básicos da Cidade de São Paulo 2009. Secretaria 

Municipal de Educação / ATP. 

O orçamento destinado pela PMSP a cada subprefeitura é utilizado para a manutenção de 

áreas públicas, operação tapa-buraco, limpeza de córregos e bueiros e outras funções. 

Como se pode verificar, a distribuição dos recursos do orçamento municipal é bastante 

desigual. Na AII, enquanto as subprefeituras mais ricas (Pinheiros e Santo Amaro) 

apresentam orçamento per capita de 170 reais, as mais pobres têm orçamentos 

inferiores a 90 reais por habitante, chegando a 60 reais, como é o caso da subprefeitura 

de Capela do Socorro. As subprefeituras Jabaquara, Lapa e Butantã apresentam valores 

per capita intermediários, tal como em relação aos demais indicadores já analisados. 
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9.1.7. Estrutura Produtiva e de Serviços 

Neste item, apresentam-se algumas informações sobre a estrutura produtiva, isto é, as 

atividades econômicas e o mercado de trabalho, no MSP e na AII. 

 

9.1.7.1. PIB e VAF municipal 

Segundo dados da Fundação SEADE, em 2006, o Produto Interno Bruto (PIB) do MSP, de 

aproximadamente 283 bilhões de reais, representava 35,2% do PIB estadual e 62,7% do 

PIB da RMSP. A metrópole como um todo participava com 56,14% da produção estadual. 

Entre 2002 e 2006, o PIB estadual cresceu quase 57%, sendo que metade deste 

crescimento se deve à participação da produção da capital paulista. O PIB per capita do 

MSP em 2006 era de R$ 25.674,86, superior ao da RMSP (R$ 22.900,00) e ao do estado 

(R$ 19.547,86). 

O gráfico da Figura 9.1.7.1-1 mostra a distribuição percentual do Valor Adicionado Fiscal 

(VAF) do MSP em 2005, por setor da economia. Como se pode ver, a composição do 

valor da produção paulistana é muito equilibrada. Apesar da predominância do setor 

terciário, a indústria mantém sua importância na geração do valor adicionado da capital. 

 

 

Figura 9.1.7.1-1: Valor Adicionado Fiscal por setor – MSP – 2005 

 

O gráfico da Figura 9.1.7.1-2, elaborado pela SEMPLA, traz o Valor Adicionado Fiscal do 

MSP em 2005, por ramo de atividade econômica. O perfil diversificado da indústria 

paulistana combina-se à especialização do setor de serviços, notadamente no ramo das 

comunicações. 
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Fonte:  SEMPLA , Constrastes Urbanos / Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda e Fundação SEADE.  

* Não inclui os serviços de intermediação financeira, com VAF superior ao dos serviços de transporte. 

Figura 9.1.7.1-2: Valor Adicionado Fiscal por ramo de atividade econômica * – MSP – 2005 

 

9.1.7.2. Estabelecimentos e Empregos Formais 

O Quadro 9.1.7.2-1 traz os dados de estabelecimentos e empregos formais em 2005 

(SEMPLA/RAIS), agregados para as subprefeituras da AII e para o MSP. 

Os dados mostram que aproximadamente 52% dos estabelecimentos e empregos da 

capital estavam localizados na AII. Esta proporção aumentava para 56%, quando se 

tomavam somente os estabelecimentos nos serviços e na construção civil, e para 67%, 

para os empregos na construção civil. 
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Quadro 9.1.7.2-1: Estabelecimentos e empregos formais por setor – Subprefeituras da AII e MSP 

- 2005 

Subprefei-

turas 

Estabelecimentos Empregos 

Ind. Serv. Com. 
C. 

civil 
Total Ind. Serv. Com. C. civil Total 

Butantã 581 3360 3.001 320 7.262 14.325 70.497 23.894 9.433 118.149 

Campo 

Limpo 
311 1.525 1.628 125 3.589 5.119 22.159 11.315 1.318 39.911 

Capela do 

Socorro 
669 3.853 1.877 134 6.533 16.856 20.298 13.534 1.450 52.138 

Cidade 

Ademar 
364 758 1.151 92 2.365 5.936 6.924 7.027 1.034 20.921 

Ipiranga 1.413 2.933 3.264 167 7.777 36.579 32.981 23.788 3.701 97.049 

Jabaquara 488 1.665 1.503 96 3.752 7.145 37.413 9.918 3.425 57.901 

Lapa 1.253 6.545 5.881 344 14.023 46.238 129.627 61.946 10.363 248.174 

M'Boi Mirim 278 829 1.213 108 2.428 6.272 18.829 8.212 1.767 35.080 

Pinheiros 1.401 17.117 7.625 699 26.842 39.424 273.086 66.414 31.235 410.159 

Santo 

Amaro 
1.026 5.527 4.601 269 11.423 47.218 109.535 42.594 15.927 215.274 

Vila 

Mariana 
839 11.084 5.060 475 17.458 11.706 182.343 38.863 19.983 252.895 

Total AII 8.623 55.196 36.804 2.829 103.452 236.818 903.692 307.505 99.636 1.547.651 

MSP 25.054 98.186 84.097 5.037 199.642 493.635 1.575.061 632.907 148.202 2.977.153 

AII/ MSP 

(%) 
34,42 56,22 43,76 56,16 51,82 47,97 57,38 48,59 67,23 51,98 

Fonte: SEMPLA / MTE, RAIS. 
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A Figura 9.1.7.2-1 compara as subprefeituras da AII quanto ao número de 

estabelecimentos industriais, com base nos dados da tabela. 

A Figura 9.1.7.2-2 compara a subprefeituras da AII quanto ao número de empregos 

formais por setor, com base nos dados da tabela anterior. 

 

Figura 9.1.7.2-1: Estabelecimentos industriais por subprefeitura – AII – 2005 

 

Figura 9.1.7.2-2: Empregos formais por setor e subprefeitura – AII – 2005 
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Em 2005, as subprefeituras que tinham mais de mil estabelecimentos industriais, cada 

uma, eram as de Ipiranga, Pinheiros, Lapa e Santo Amaro. Num segundo patamar 

estavam as subprefeituras de Vila Mariana e Capela do Socorro, com 839 e 669 

indústrias, respectivamente. Em terceiro lugar, as subprefeituras de Butantã e 

Jabaquara, com 581 e 488 estabelecimentos cada; e em último lugar, as subprefeituras 

de Cidade Ademar, Campo Limpo e M’Boi Mirim, com menos de 400 indústrias cada. 

As subprefeituras que tinham mais empregos industriais eram as mesmas que possuíam 

mais indústrias. No entanto, enquanto Ipiranga e Pinheiros apareciam com os maiores 

números de estabelecimentos, Lapa e Santo Amaro eram as subprefeituras que tinham 

mais empregos industriais (cerca de 47 mil, cada uma). 

Os empregos nos serviços estavam concentrados na subprefeitura de Pinheiros, com 

cerca de 270 mil empregos, e Vila Mariana, com cerca de 180 mil. Em seguida, estavam 

as subprefeituras de Lapa e Santo Amaro, com 110 e 130 mil empregos, 

respectivamente. Butantã aparecia em terceiro lugar, com 70 mil empregos formais no 

setor. Nas demais subprefeituras, o total de empregos nos serviços variavam de 7 mil 

(Cidade Ademar) a 37 mil (Jabaquara).  

As subprefeituras com mais empregos no comércio eram as de Pinheiros e Lapa, com 

mais de 60 mil empregos cada, seguidas de Santo Amaro e Vila Mariana, com cerca de 

40 mil. Ipiranga e Butantã apareciam num terceiro patamar, com cerca de 30 mil postos 

de trabalho no comércio. 

O setor de construção civil empregava mais nas subprefeituras de Pinheiros, Vila Mariana 

e Santo Amaro, onde está a maior parte dos escritórios das construtoras e empresas do 

ramo imobiliário. 

 

9.1.7.3. Renda do Trabalho e Desemprego 

No município de São Paulo, o rendimento médio dos vínculos empregatícios aumentou de 

2000 para 2007, de R$ 1.168,38 para R$ 1.829,79 (aumento de 56,6%).  

O gráfico da Figura 9.1.7.3-1 mostra que, no período 2000 / 2007, o rendimento do 

trabalho cresceu em todos os setores da economia paulistana, notadamente na indústria 

e no comércio, denotando um período de expansão da produção e do consumo. Tal 
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processo foi interrompido em 2008, com o advento da crise financeira mundial, 

permanecendo o atual clima de incerteza na economia. 

 

Figura 9.1.7.3-1: Variação do rendimento médio nos vínculos empregatícios por setor – MSP – 

2000/2007 

O Quadro 9.1.7.3-1 apresenta a renda média mensal proveniente do trabalho e a taxa 

média de desemprego da população jovem (16 a 29 anos) nas subprefeituras da AII, em 

2006, conforme os dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego da Fundação SEADE.  
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Quadro 9.1.7.3-1: Renda mensal média do trabalho e taxa média de desemprego por 

subprefeitura - AII - 2006 

Subprefeituras 

Renda mensal média 

(Reais de 2006) 

Taxa média de desemprego de 

jovens de 16 a 29 anos (%) 

Butantã 2.636,00 13,86 

Campo Limpo 772,00 20,62 

Capela do Socorro 772,00 20,62 

Cidade Ademar 772,00 20,62 

Ipiranga 1.967,00 14,79 

Jabaquara 1.967,00 14,79 

Lapa 2.636,00 13,86 

M'Boi Mirim 772,00 20,62 

Pinheiros 2.636,00 13,86 

Santo Amaro 1.967,00 14,79 

Vila Mariana 1.967,00 14,79 

Fonte: Observatório Cidadão Nossa São Paulo, Indicadores Básicos da Cidade de São Paulo 2009. Fundação 

SEADE, Pesquisa de Emprego e Desemprego. 

As diferenças de renda média mensal entre as subprefeituras da AII, estimadas pela 

Fundação SEADE, chegavam a 3,4 vezes em 2006. Em Pinheiros, Butantã e Lapa, onde 

predominam famílias de alta renda, a renda média mensal obtida com o trabalho era de 

2.636 reais, enquanto que, em Campo Limpo, Capela do Socorro e M’Boi Mirim, onde 

predominam famílias pobres, a renda média proveniente do trabalho era inferior a 800 

reais.  

Nas subprefeituras mais pobres, a taxa de desemprego da população jovem também era 

bem superior às das subprefeituras mais ricas, o que se deve ao baixo grau de 

escolaridade e à necessidade de começar a trabalhar mais cedo. Enquanto que, em 

Pinheiros, a taxa ficava em torno de 13,8%, em Capela do Socorro, esta chegava a 

20,6%. 
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9.1.8. Estrutura Urbana e Tendências de Expansão 

De acordo com Villaça (1998, p. 35), ao estudo da estrutura urbana “interessa saber por 

que esses bairros e centros exibem certo arranjo territorial, e não outro qualquer, e qual 

a inter-relação espacial entre esses bairros e centros, ou quais são seus papéis 

espaciais”.  

Para explicar a estrutura urbana, portanto, é preciso explicar onde se localizam as 

diferentes classes sociais, as zonas industriais, os principais corredores de comércio e 

serviços, as principais vias e linhas de transporte público, e porque estes usos estão 

assim localizados.  

Ao dizer que “a acessibilidade é mais vital na produção de localizações do que a 

disponibilidade de infra-estrutura” (Idem, p. 23), Villaça afima que a localização de um 

ponto em relação aos demais pontos do espaço urbano é que especifica este espaço. Isto 

porque a localização urbana envolve relações que dependem obrigatoriamente de 

“deslocamentos dos produtores e dos consumidores entre os locais de moradia e os de 

produção e consumo”. Em outras palavras, o espaço urbano é estruturado 

fundamentalmente pelas condições de deslocamento das pessoas, seja como 

consumidores, seja como portadores da sua força de trabalho. Diferentemente dos 

serviços de água, energia e telecomunicações, a cobertura ou distribuição dos 

transportes e do sistema viário no espaço urbano não é homogênea, decorrendo daí 

haver localizações mais ou menos acessíveis, mais ou menos valorizadas. 

No caso específico de São Paulo, o setor sudoeste é a região mais importante e 

valorizada da cidade. É neste setor intra-urbano onde estão concentrados os bairros 

residenciais e os locais de trabalho e consumo das elites, assim como os empregos no 

setor terciário, o sistema viário e as linhas de transportes públicos.  

Convencionou-se chamar este setor da cidade de “centro expandido”, situação resultante 

do processo histórico de migração dos locais de residência e trabalho das elites, para fora 

do centro comercial tradicional (a “cidade”), logo nas primeiras décadas do século XX, em 

direção ao espigão da Avenida Paulista e ao vale do rio Pinheiros.  

No decorrer deste processo, surgiram os bairros-jardins da Companhia City (Jardim 

América, Cidade Jardim, Alto de Pinheiros, Boaçava, City Lapa, Butantã e outros), e se 

consolidaram importantes corredores de comércio e serviços da capital, como as 
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avenidas Paulista, Rebouças, Nove de Julho, Santo Amaro, Brigadeiro Faria Lima, 

Engenheiro Luis Carlos Berrini e Nações Unidas. Os bairros residenciais de classe média, 

vizinhos aos bairros de alta renda, acabaram se valorizando e adensando, atraindo 

estabelecimentos de comércio e serviços e condomínios residenciais verticais. O processo 

de expansão das atividades terciárias e imobiliárias continua avançando na direção sul, 

ao longo do eixo da Marginal Pinheiros, na região de Santo Amaro.  

Por outro lado, a saída das elites do centro tradicional levou ao abandono de imóveis e a 

uma deterioração do valor desta localização para residência das classes altas, abrindo 

espaço para que uma parte da população pobre viesse morar no centro, em cortiços ou 

assemelhados, justamente porque a acessibilidade aos sistemas de transporte e aos 

empregos é ótima na região central.  

Outra forma de moradia precária e informal que visa a garantir a proximidade do local de 

emprego e condução é a favela. Fruto da invasão de áreas públicas ou de particulares, as 

favelas se distribuem por todas as regiões da capital, localizando-se em bairros de classe 

média ou alta, ou mesmo em áreas mais periféricas (neste caso, a favelização 

representaria mais uma condição de exclusão total do que uma tentativa de “reduzir o 

custo de vida”). 

De qualquer modo, uma grande parte da população que trabalha no centro tradicional ou 

“expandido” ainda vive na periferia metropolitana, onde há poucos empregos e faltam 

benefícios urbanos. Isso gera a necessidade de deslocamentos pendulares em massa 

pelos sistemas de vias e transportes coletivos. A concentração de empregos, serviços e 

transportes na área central da metrópole, em detrimento das periferias, é o principal 

fator que gerou a realidade da “metrópole centralizada e congestionada”, como bem 

designa Reis Filho (1994). 

Nesse sentido, evidencia-se a lógica da segregação socioespacial na estruturação do 

espaço urbano. A imponência dos arranha-céus da Marginal Pinheiros e a qualidade de 

vida em bairros como Cidade Jardim, Morumbi e Chácara Flora contrastam com a 

precariedade e o adensamento de favelas como Paraisópolis (Morumbi) e Heliópolis 

(Ipiranga) e com as periferias empobrecidas do Grajaú, do Capão Redondo, de Cidade 

Ademar e outros bairros, localizados na área de proteção aos mananciais das represas 

Guarapiranga e Billings, e “campeões” nos índices de exclusão social e violência urbana. 
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É neste panorama urbano complexo e contraditório, porém rico em possibilidades de 

intervenção e transformação, que se insere o empreendimento em tela. 

A seguir, descrevem-se os aspectos históricos mais importantes do processo de 

estruturação urbana na AII do empreendimento, as tendências de reestruturação urbana, 

e as características atuais de uso e ocupação do solo. 

 

9.1.8.1. Estruturação Urbana na AII 

De 1833 a 1936, Santo Amaro foi um município independente do de São Paulo. Seu 

território se estendia até a Serra do Mar, incluindo também as áreas que hoje 

correspondem aos municípios de Itapecerica da Serra, Embu, Embu-Guaçu, Taboão da 

Serra, São Lourenço da Serra e Juquitiba, que se separaram em 1877, para a formação 

do município de Itapecerica da Serra (BERARDI/PMSP, 1969). 

Conforme a planta do município de São Paulo de 1930 (SARA Brasil), este tinha como 

limites meridionais aproximados: na margem direita do rio Pinheiros, o córrego da 

Traição (Av. dos Bandeirantes) e a antiga Avenida da Conceição (atual eixo da Av. Engo 

Armando de Arruda Pereira / Av. Conceição), ao longo do divisor de águas das bacias do 

Pinheiros e do Tamanduateí, até a divisa com o município de São Bernardo do Campo; na 

margem esquerda do rio Pinheiros, uma projeção em linha reta, que partia das 

imediações da atual Ponte Cidade Jardim, e cortava as antigas estradas de Itapecerica ou 

M’Boy (Av. Francisco Morato) e da Represa de Cotia (Av. Eng. Heitor Antônio Eiras 

Garcia). Assim, no passado, partes dos atuais distritos de Vila Sônia, Morumbi, Itaim Bibi, 

Campo Belo, Jabaquara e Cidade Ademar pertenciam ao município de Santo Amaro.  

A primeira tentativa de povoação na região de Santo Amaro ocorreu no final da década 

de 1820. O Império patrocinou a vinda de imigrantes alemães e a formação de uma 

colônia agrícola em terras devolutas, na área conhecida até hoje como Colônia, em 

Parelheiros (LANGENBUCH, 1970).  

Até então, a região era escassamente povoada, sendo ocupada por fazendeiros e 

sitiantes que ali tinham estabelecimentos agrícolas e comerciais que abasteciam a cidade. 

Somente no fim do século XIX é que começaram a circular os trens a vapor da linha 

férrea de São Paulo a Santo Amaro, inaugurada em 1886, pela Cia. Carris de Ferro de 

São Paulo a Santo Amaro, e que seguia, mais ou menos, o trajeto que hoje corresponde 
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à Avenida Liberdade, Rua Vergueiro, Rua Domingos de Morais e Avenida Jabaquara 

(trajeto da atual Linha 1 do Metrô), passando por trás de onde, mais tarde, seria 

construído o Aeroporto de Congonhas, e segundo daí até Santo Amaro. Em 1906, foi 

implantada a linha de bondes da Brazilian Traction Light & Power Co. (“Cia. Light”), que 

seguia em linha reta desde a Vila Mariana até o centro de Santo Amaro. Em 1913, a Cia. 

Light, que já havia adquirido a linha férrea de Santo Amaro, substituiu-a por uma linha 

de bondes (BERARDI/PMSP, 1969).  

Na planta da Cia. Light que mostra as linhas de bondes em 1924 2, aparecem duas linhas 

na direção sul. Ambas começavam na Rua Vergueiro, mas, enquanto uma seguia pela 

Avenida Jabaquara, pelo leito da antiga linha férrea, a outra desviava na Rua Domingos 

de Morais e tomava a Rua Cons. Rodrigues Alves, seguindo pelo eixo da atual Avenida 

Ibirapuera / Avenida Vereador José Diniz. A planta mostra os arruamentos em trama 

reticulada dos bairros de Moema, Indianópolis, Campo Belo e Brooklyn Paulista, recém-

aprovados na época. Também se podem visualizar os bairros-jardins de Cidade Jardim e 

Jardim América, mais a oeste, e a área do atual Parque do Ibirapuera, ainda sem o 

parque. 

O interesse pela região de Santo Amaro despontou em função da construção das 

represas dos rios Guarapiranga (1907) e Grande (1926), pela The São Paulo Light & 

Power Company. A Represa do Guarapiranga foi feita com a finalidade principal de 

regularizar a vazão do rio Tietê em Santana de Parnaíba e garantir a geração de energia 

elétrica na respectiva usina. A Represa Billings foi criada com o objetivo de aumentar a 

capacidade geração de energia elétrica da Usina Henry Borden, em Cubatão, por meio do 

bombeamento das águas do rio Tietê através dos canais do Pinheiros e do Jurubatuba. 

Como parte desse projeto maior, a retificação do canal do rio Pinheiros e a construção 

das usinas elevatórias de Traição e Pedreira e da Estrutura de Retiro, na confluência com 

o Tietê, foram executadas pela Cia. Light entre o final da década de 1930 e meados da 

década de 1940 (SEABRA, 1987; BONILHA, 2002). 

As represas inauguraram um potencial de lazer para as elites urbanas até então 

desconhecido na região, valorizando as áreas rurais e ensejando a criação de 

loteamentos residenciais de primeira e segunda residência (chácaras de recreio), clubes 

                                                 
2 Fundação Patrimônio Histórico da Energia de São Paulo, História & Energia, no 9, 2002, p. 28. 
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de campo, clubes náuticos e balneários nos arredores dos lagos, entre outros 

empreendimentos (REIS FILHO, 1994).  

Em 1914, foi implantada em Santo Amaro a Chácara Flora, primeiro condomínio fechado 

de alto padrão da capital. No final dos anos 20, foi aberto o loteamento denominado 

"Interlagos - Balneário Satélite de São Paulo". Entre 1928 e 1932, a construtora e 

imobiliária Auto Estradas S.A. (AESA) projetou e executou a Auto-Estrada São Paulo – 

Santo Amaro (hoje Washington Luís), em concreto armado, que partia da Av. Cons. 

Rodrigues Alves, cruzava o Ibirapuera, tomava a Rua Ascendino Reis e subia a Avenida 

Indianópolis, virando à direita na antiga Avenida Washington Luís (atual Rubem Berta) e 

seguindo até a Chácara Flora. Uma segunda pista partia da Avenida Brigadeiro Luis 

Antonio, pela atual Avenida República do Líbano, contornava o Ibirapuera, passando por 

Moema, e ligava-se à primeira pista em Indianópolis (Idem, 1994). 

Em 1936, a AESA construiu a primeira pista para pouso de aviões, em Congonhas, 

vendendo-a depois para o Governo do Estado, que ali instalou o aeroporto da capital. 

Entre 1936 e 1939, a mesma AESA construiu o Autódromo de Interlagos, posteriormente 

vendido à Prefeitura, abrindo-se uma ligação em terra entre Socorro e Interlagos, depois 

substituída por uma nova ligação direta entre a Chácara Flora e Interlagos, incluindo uma 

ponte sobre o canal do Jurubatuba.  

Todos estes empreendimentos dinamizaram a região, estimulando os negócios 

imobiliários. Em 1936, o município de Santo Amaro foi anexado a São Paulo, 

consolidando a importância da região para a capital. Não obstante, naquela época, o 

núcleo urbano de Santo Amaro ainda constituía pouco mais que uma vila, separando-se 

da cidade de São Paulo por vários quilômetros de campo, com algumas chácaras. Ao 

longo da linha do bonde de Santo Amaro, havia alguns loteamentos, isolados entre si. 

Apesar dos esforços de valorização do bairro de Interlagos, e da abertura do bairro de 

classe média Vila Friburgo, ambos nos arredores da Capela do Socorro, a região entre as 

represas não atraiu fortemente as elites para fins de fixação de primeira residência, mas 

somente para fins recreativos.  

Os anos 40 marcam o início do processo de abertura de loteamentos industriais em Santo 

Amaro, na várzea do Jurubatuba, o que afetou decisivamente a dinâmica urbana da 

região sul da capital.  
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Nas imediações do centro de Santo Amaro, surgiram novos loteamentos de alta renda, 

como Granja Julieta e Vila Elvira, em torno do Clube Hípico de Santo Amaro (fundado em 

1935). Iniciava-se também a ocupação residencial de alta renda no Morumbi, 

posteriormente impulsionada com as obras de urbanização associadas à construção do 

Estádio do Morumbi, em 1952. 

A região do Jabaquara, até então, composta por sítios e chácaras, valorizou-se em função 

das obras da AES e da proximidade com o parque industrial de Jurubatuba, induzindo 

novos loteamentos residenciais para a classe média, como Jardim Aeroporto, Vila 

Mascote, Vila Santa Catarina e Vila Parque Jabaquara. Estes, no entanto, permaneceram 

praticamente desocupados ou apenas formando núcleos isolados até os anos 50 3.  

Na região da Capela do Socorro, surgiram loteamentos com terrenos mais baratos, que 

atraíram uma população de menor renda. Nesse processo, abriram-se novos arruamentos 

ao longo das estradas locais servidas por ônibus, como Rio Bonito, Vila São José e Cidade 

Dutra. Este último consiste de um grande conjunto residencial, com cerca de 500 

unidades, inicialmente, planejado e construído pela AESA (incluindo as casas), com 

financiamento do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Serviços de Transporte 

(IAPST). Assim como Interlagos, Cidade Dutra, na época em que foi implantada, com 

infraestrutura completa, encontrava-se completamente isolada, mas representou uma 

experiência pioneira de projeto habitacional na região entre as represas. Logo foram 

estabelecidas linhas de ônibus para atender ao novo bairro popular, que passou a exercer 

função polarizadora no desenvolvimento de seus arredores 4.  

Embora a expansão urbana nas áreas mais distantes do centro tenha se apoiado, até a 

década de 1940, no trem e no bonde, nada se compara ao crescimento verificado nas 

três décadas seguintes, quando o ônibus se consolidou como o meio predominante de 

transporte coletivo. O crescimento dos “subúrbios-estação”, outrora ligados à ferrovia, 

passou ser condicionado pela expansão contínua do sistema viário e das linhas de ônibus, 

que possibilitaram acesso mais rápido a áreas cada vez mais distantes. Surgiram, assim, 

os “subúrbios-loteamento”, originados a partir da expansão dos “subúrbios-estação”, e os 

“subúrbios-ônibus”, exclusivamente ligados aos novos eixos de circulação viária. Na 

maior parte das vezes, as linhas de ônibus eram criadas após a ocupação dos 

                                                 
3 PMSP, Subprefeitura do Jabaquara, Histórico (www.prefeitura.gov.sp) 
4 PMSP, Subprefeitura de Capela do Socorro, Histórico (www.prefeitura.gov.sp). 
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loteamentos. Entretanto, ao circularem por algumas vias radiais, os terrenos ainda vazios 

entre os bairros já ocupados sofriam valorização, tornando rentável seu parcelamento. 

Nas principais vias ou no entroncamento destas, quase sempre antigas estradas rurais, 

formaram-se aglomerações comerciais ao longo dos pontos de parada, germes dos atuais 

corredores locais de comércio e serviços (LANGENBUCH, 1970). 

Grande parte da expansão urbana ocorrida entre as décadas de 1940 e 1960 foi feita 

sem qualquer planejamento, da pior forma possível (SAIA, 1972). A área urbanizada 

contínua da metrópole paulistana passou de 130 km2 em 1940 para 420 km2 em 1960, 

representando um crescimento de 223% em apenas vinte anos. A espiral de valorização 

imobiliária provocada pela especulação com os vazios urbanos produziu uma cidade 

muito mais extensa do que seria o razoável, que se mostrou ineficiente do ponto de vista 

do deslocamento diário, e custosa do ponto de vista da expansão das redes de 

infraestrutura e dos demais serviços públicos. Arruamentos precários, sem infraestrutura, 

onde eram oferecidos terrenos a baixo preço e com pagamento facilitado, atraíram uma 

população de baixa renda que não encontrava acesso à moradia nas áreas mais 

valorizadas da cidade (BONILHA, 2002). 

Além da expansão da área edificada, a cidade sofreu neste período um processo de 

intensa verticalização comercial e residencial, principalmente no centro da cidade e em 

bairros próximos, mas também em alguns sub-centros mais afastados, como Santana, 

Penha, Pinheiros e Lapa (SOUZA, 1994). O desenvolvimento da indústria de construção 

civil e do setor de comércio e serviços, juntamente com a ascendência das classes 

médias urbanas, impulsionou a produção do mercado imobiliário e a verticalização.  

A expansão industrial ocorrida nas décadas de 50 e 60 caracterizou-se, de um modo 

geral, pela alteração no padrão de localização das indústrias e pela modernização 

tecnológica acompanhada da diversificação do parque fabril paulistano. Indústrias de 

transformação de maior porte, dos ramos automotivo, químico, farmacêutico, de 

máquinas e equipamentos, entre outros, passaram a se fixar junto às novas auto-

estradas, como a Via Anchieta e a Via Dutra (LANGENBUCH, 1970).  

O crescimento da produção automotiva e a grande ampliação do sistema viário 

estimularam o uso do automóvel. Como resultado, o transporte coletivo começou a 

perder espaço para o transporte individual na cidade de São Paulo. No período entre 

1967 e 1987, o uso do transporte coletivo decresceu de 63,5% para 55%, enquanto o 
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uso do automóvel aumentou de 26% para 42% 5. O número de veículos em circulação no 

município de São Paulo cresceu de 164.693 em 1960 para 1.897.878 em 1980, elevando 

o índice de motorização de 22 habitantes por veículo para 5 habitantes por veículo 

(VASCONCELOS, 1999).  

Os congestionamentos nas principais ruas e avenidas da cidade se tornaram graves 

durante a década de 1960. A implantação do Plano de Avenidas, entre 1938 e 1945 

(prefeito Prestes Maia), teve importante papel na definição do padrão radio-concêntrico 

de circulação viária da cidade de São Paulo. No entanto, o plano acabou reforçando a 

lógica da metrópole centralizada e congestionada, uma vez que não houve uma real 

descentralização dos empregos.  

A prefeitura respondia aos congestionamentos com a abertura de novas vias. De acordo 

com Vasconcelos (1999), as avenidas expressas e semi-expressas do município de São 

Paulo, que em 1960 totalizavam 69 km de faixas, passaram para 605,9 km em 1970, 

indicando um impressionante crescimento de 778% em dez anos.  Somente as avenidas 

marginais do Pinheiros e do Tietê totalizavam 466,5 km, ou 77% do total existente em 

1970. Em 1980, a cidade já contava com cerca de 690 km de faixas expressas e semi-

expressas. O aumento foi maior nas vias perimetrais, que romperam barreiras à 

integração do tecido urbano, como fundos de vales, incorporando novas áreas ao 

mercado imobiliário. Assim, o conjunto de vias perimetrais passou de 219,1km de faixas, 

em 1960, a 353,7km, em 1970, e 582km, em 1980, totalizando um acréscimo de 

362,9km de faixas em vinte anos. Estes aumentos foram constituídos principalmente pela 

abertura de vias como: Av. Henrique Schaumann (ligação Sumaré-Brasil), Av. Marquês 

de São Vicente, Av. dos Bandeirantes, Av. Juscelino Kubitschek, Av, Cupecê, Av. Eng. 

Luis Carlos Berrini, entre outras, além do alargamento e adaptação de vias já existentes, 

como as avenidas Brig. Faria Lima e Vital Brasil. 

Paralelamente, novas rodovias foram construídas neste período. O governo federal 

construiu as rodovias Régis Bittencourt (1961) e Fernão Dias (1969). Em 1968, o 

governo estadual inaugurou a Rodovia Castello Branco, posteriormente interligada ao 

sistema das avenidas marginais do Tietê e do Pinheiros através do complexo viário do 

“Cebolão”. Em 1974, a Rodovia dos Imigrantes foi aberta ao tráfego, e em 1978, a 

                                                 
5  DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO DO 

INSTITUTO DE ENGENHARIA. “Trânsito em Sao Paulo: uma agenda para reforma” in Revista Engenharia  
no. 509, 1995, p. 65. fonte: CMSP, 1978 e 1987.  
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Rodovia dos Bandeirantes. A última estrada regional a partir da capital foi a Rodovia dos 

Trabalhadores (mais tarde denominada Ayrton Senna), concluída em 1982 (REIS FILHO, 

1996).  

A ocupação das áreas situadas na região sul da capital ocorreu com maior intensidade a 

partir dos anos 60, quando a região do ABC transformou-se no principal pólo industrial da 

metrópole. Construída às margens do Canal do Jurubatuba, próximo à Represa Billings, a 

Usina Termelétrica Piratininga, que entrou em operação em 1954, garantiu reservas de 

energia para que as épocas de estiagem não obstaculizassem o crescimento industrial 6. 

O parque industrial de Santo Amaro também foi ampliado, consolidando-se como 

importante pólo de empregos no setor secundário da capital, articulando-se ao parque do 

ABC. A expansão ocorreu na várzea, em ambos lados dos canais do Jurubatuba e do 

Pinheiros, nos distritos de Santo Amaro, Campo Grande, Pedreira e Socorro.  

A inauguração do ramal de Santos, da E.F. Sorocabana, em 1957, implantado ao longo 

da margem direita do canal do rio Pinheiros, pouco contribuiu para induzir o 

assentamento industrial em Santo Amaro, uma vez que grande das fábricas ali instaladas 

eram anteriores à linha férrea. Mesmo o seu uso como meio de transporte coletivo viu-se 

muito limitado, devido às deficiências no serviço, como a falta de estações, a demora na 

espera e a pouca quantidade de trens rodando (LANGENBUCH, 1970). Mais tarde, este 

ramal, em seu trecho urbano, seria incorporado ao sistema de trens metropolitanos da 

CPTM como “Linha 9 – Esmeralda” (Osasco-Grajaú). 

Os arredores das represas já haviam demonstrado sua vocação para acomodar parte da 

demanda habitacional da crescente classe trabalhadora paulistana, uma vez que ali havia 

um estoque de áreas relativamente baratas e próximas aos locais de emprego, isto é, os 

pólos industriais de Jurubatuba e do ABC, os pólos de comércio e serviços de Santo 

Amaro (avenidas Santo Amaro, João Dias e Largo 13 de Maio) e os bairros de renda alta 

e média no setor sudoeste da capital.  

Entretanto, a ação normativa do Estado, por meio da instituição legal da Área de 

Proteção aos Mananciais da RMSP, teve repercussões diretas e determinantes sobre o 

processo de urbanização na região das represas (MOREIRA, 1993).  

                                                 
6 Ver o website: www.emae.sp.gov.br. 
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O Mapa de Expansão da Área Urbanizada (EMPLASA, 1996) mostra que, até 1962, a 

ocupação urbana na AII já estava consolidada nos bairros de Socorro, Interlagos e parte 

de Cidade Dutra. Entre 1962 e 1974, ocorreu uma grande expansão da área urbanizada 

nos distritos de Cidade Dutra e Grajaú, entre as represas, assim como nas demais áreas 

envoltórias, nos distritos de Jardim São Luis, Capão Redondo e Pedreira. Núcleos isolados 

surgiram de forma mais pulverizada nos distritos de Jardim Ângela e Parelheiros. Mais 

para sudeste, intensificou-se a ocupação nas áreas de Jabaquara e Cidade Ademar, em 

função da ligação com o ABC (avenidas Roque Petroni Jr / Vicente Rao / v. Ver. João de 

Luca / Avenida Cupecê), surgindo bairros de renda média-baixa, como Cidade Vargas, 

Vila do Encontro, Vila Fachini, Vila Campestre e Americanópolis, além das primeiras 

favelas da região. 

Nos anos 70, foram construídos, na região sul da capital, grandes conjuntos habitacionais 

pela COHAB-SP. Conjuntos como Adventista (Capão Redondo), São Luis (Jardim São 

Luis), Presidente Costa e Silva (Campo Limpo) e Brigadeiro Faria Lima (Grajaú) 

caracterizaram-se pela ocupação vertical em áreas periféricas e pela alta densidade 

populacional, com pouca oferta de áreas verdes e equipamentos sociais. Só nos 

conjuntos Adventista e Faria Lima vivem quase 34.000 habitantes (dados da COHAB). 

Vários bairros populares formaram-se nos anos 70, como resultado de iniciativas 

imobiliárias, através do loteamento de glebas. Vale lembrar que a legislação federal de 

parcelamento do solo veio disciplinar a atividade somente em 1979 (Lei Lehmann), de 

modo que, até então, características comuns a muitos dos loteamentos existentes eram a 

excessiva distância aos locais de emprego e a falta de infraestrutura urbana, espaços 

livres e usos institucionais. Muitos trabalhadores construíram suas próprias casas, em 

lotes comprados por meio de longos financiamentos. Apenas as linhas de ônibus eram 

estendidas com anterioridade, para garantir a presença dos trabalhadores nos locais de 

emprego. 

A forma como se deu essa expansão acabou acarretando a degradação dos mananciais, 

sobretudo do Guarapiranga, uma vez que a Represa Billings já se encontrava poluída 

devido ao seu uso para diluição de esgotos e geração de energia. Em vista da gravidade 

que o problema alcançou, o Governo do Estado tomou a iniciativa tardia de instituir a 

Área de Proteção aos Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo, por meio das leis 

estaduais nos. 898/75, 1.172/76, 2.177/77, 3.286/82 e 3.286/82. Mais tarde, o Artigo 
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46 da Constituição Estadual de 1989 proibiria o bombeamento das águas do Tietê para a 

Represa Billings, confirmando a diretriz de proteção e recuperação do manancial para fins 

de abastecimento futuro da RMSP. 

Para Moreira (1993), a política pública de proteção aos mananciais limitou-se a uma 

política de disciplina das atividades de terceiros na bacia de drenagem dos mananciais, 

basicamente representada por uma polícia administrativa do uso do solo e da coleta e 

disposição de resíduos sólidos, aliada a uma política de controle de bombeamento para a 

Represa Billings. Esta concepção não contemplou a prévia tendência de ocupação da 

região pela população de baixa renda, omitindo-se frente à realidade dos loteamentos 

“clandestinos”. Ao mesmo tempo, reduziu as possibilidades de aproveitamento das 

propriedades urbanizadas ou urbanizáveis, impedindo a valorização dos imóveis por meio 

de uma série de restrições ao parcelamento e ocupação do solo. Esse instrumental 

acabou se mostrando insuficiente para deter a expansão urbana no entorno das áreas já 

urbanizadas antes da promulgação da lei, estimulando a informalidade. 

Por outro lado, paralelamente ao recrudescimento das carências habitacionais por parte 

da população de baixa renda, a ascensão das classes médias urbanas dinamizou o 

mercado de incorporação imobiliária e a indústria da construção civil, sobretudo após a 

criação do BNH (1964), que facilitou o acesso à propriedade imobiliária e financiou obras 

públicas nos setores de saneamento e circulação.  

De acordo com o mapa elaborado por SOMEKH (1987), a verticalização residencial teve 

grande crescimento a partir do final da década de 1970. Além dos bairros localizados nas 

vertentes do espigão central, como Perdizes, Pinheiros, Higienópolis, Cerqueira César e 

Vila Mariana, houve concentração de lançamentos de edifícios em alguns bairros da zona 

sul, como Moema, Vila Nova Conceição, Brooklyn, Vila Andrade e Santo Amaro. Estes 

bairros valorizaram-se por sua proximidade aos bairros Z1, de classe alta, localizados no 

vale do Pinheiros, como Alto de Pinheiros, Cidade Jardim, Jardins, Chácara Flora, Granja 

Julieta, Alto da Boa Vista e Morumbi, entre outros. 

Um forte indutor de transformações na estrutura urbana foi o Metrô. A primeira linha 

Norte-Sul (Linha 1-Azul) começou a ser construída em 1968. No dia 14 de setembro de 

1974, teve início a operação comercial da linha, no trecho Jabaquara-Vila Mariana, 

estendendo-se as operações para toda a linha (Santana- Jabaquara) em 26 de setembro 
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de 1975 7 . Os bairros localizados ao longo do eixo Vergueiro-Jabaquara, como Vila 

Mariana e Saúde, sofreram profundas transformações no uso e ocupação do solo, em 

decorrência da implantação da linha, que atraiu comércio e serviços e torres residenciais 

e inflacionou o preço dos imóveis e aluguéis. Isto provocou a alteração de perfil sócio-

econômico dos moradores de áreas residenciais horizontais de classe média ou média-

baixa, implicando indiretamente na expulsão dos antigos moradores e de sua substituição 

por segmentos de renda mais elevada.  

É importante lembrar que, a partir de 1960, a crescente presença do capital estrangeiro 

na indústria nacional, caracterizada, internamente, pelo desenvolvimento de uma nova 

forma de organização gerencial e financeira, resultou em uma nova divisão social do 

trabalho, conferindo maior peso às classes médias (OLIVEIRA, 1982). A ampliação deste 

segmento da sociedade criou novas e diversificadas demandas para o setor terciário, 

notadamente os serviços, que passaram a constituir o principal mercado de trabalho na 

cidade. Segundo dados do IBGE, em 1960, o setor terciário já empregava 60% da força 

de trabalho da Grande São Paulo. 

De um modo geral, o processo de saída das indústrias do município de São Paulo  

insinua-se em meados da década de 1970, acelerando-se nas décadas seguintes. Tal 

fenômeno se deve a uma série de fatores, como a política de desconcentração industrial 

do governo federal (II PND), a construção de uma rede rodoviária moderna no Estado de 

São Paulo (Imigrantes, Bandeirantes, Castelo Branco, Trabalhadores e avenidas 

marginais do Tietê e do Pinheiros), e as crescentes deseconomias de aglomeração na 

metrópole paulistana, que tornaram a região pouco atrativa ou incompatível para a 

instalação de novos parques industriais. 

A queda no ritmo de crescimento da cidade na década de 1980, devida à forte crise 

econômica vivida pelo país, seguida pela abertura econômica e relativa estabilidade 

monetária dos anos 90, condicionaram um processo de reorganização da economia e do 

sistema produtivo, que teve impacto na localização espacial intra-urbana das atividades 

secundárias e terciárias (LEME, 2003). Ao fenômeno da desconcentração industrial, 

somou-se o fenômeno de reestruturação do setor terciário, que já vinha ocorrendo desde 

meados da década de 1970.  

                                                 
7 Ver o link: http://www.metro.sp.gov.br/empresa/historia/azul/historia03.shtml. 
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São Paulo torna-se então cada vez mais uma metrópole de comércio e serviços, apesar 

da expressiva presença de indústrias. Estas passaram a procurar novas áreas na RMSP 

ou no interior do estado, deixando, porém, seus centros de decisão, planejamento e 

publicidade na capital. Em 1974, foi inaugurada a Rodovia dos Imigrantes, como 

alternativa à já saturada Via Anchieta, e que veio a se tornar uma nova localização 

industrial.  

Os escritórios das grandes corporações passaram a se localizar nas novas áreas de 

expansão das atividades terciárias, na Avenida Paulista e na várzea do rio Pinheiros, nas 

avenidas Brig. Faria Lima, Eng. Luis Carlos Berrini e Nações Unidas. Começaram a surgir 

torres de escritórios, shopping centers e hipermercados, tipologias que hoje marcam a 

paisagem urbana do vale do rio Pinheiros. 

Em Santo Amaro, há um grande número de instalações industriais obsoletas, grandes 

áreas de grandes galpões e armazéns abandonadas. Estas áreas, de localização 

extremamente valorizada, têm sido aproveitadas para a implantação de grandes 

empreendimentos empresariais e comerciais, criando novas centralidades urbanas. De 

acordo com LEME (2003), informações sobre lançamento de edifícios de escritórios e 

hotéis, entre 1985 e 2000, evidenciam claramente os arredores da Marginal Pinheiros 

como o foco dos maiores investimentos nesse setor. Nessa área, da mesma forma que na 

Av. Paulista, concentram-se os edifícios de escritórios com mais de 10.000 m2, que 

avançam cada vez mais para a zona sul, atingindo áreas próximas à Represa do 

Guarapiranga. Entre 1980 e 1998, o estoque de escritórios da Marginal Pinheiros pulou 

de 670 mil para 2,1 milhões de metros quadrados. Hoje, o estoque desta área representa 

33% do total de estoque útil de escritórios na capital, contra 25% da Paulista e 42% do 

centro, concentrando 41% das grandes empresas com sede administrativa em São Paulo. 

É nesse contexto de valorização do eixo sudoeste-sul da capital que se inserem as 

Operações Urbanas Faria Lima e Água Espraiada. 

No entanto, as novas territorializações do setor de comércio e serviços têm se 

caracterizado não só por uma forte concentração de consumo entre os mais ricos – do 

qual o complexo “shopping–hipermercado” constitui o exemplo mais representativo –, 

mas também por uma alta dispersão dos gastos entre os mais pobres, criando assim 

circuitos de distribuição diferenciados e heterogêneos (PAEP, 1996). Nos bairros mais 

pobres, ao longo das principais vias servidas por ônibus, formaram-se corredores 
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comerciais, onde estão presentes empresas menores, que normalmente possuem um 

único estabelecimento (unilocalizadas), com baixa densidade de capital e formas mais 

simples de organização gerencial, e que vendem produtos menos sofisticados. 

As características físicas das periferias paulistanas mudaram um pouco nas últimas 

décadas, como decorrência do seu processo de consolidação como áreas de ocupação de 

baixa renda. As carências urbanas incidem menos no déficit habitacional, resolvido no 

contexto da informalidade, e mais na ausência de infra-estrutura de saneamento e 

equipamentos sociais de educação, saúde e cultura, que permitam às camadas menos 

favorecidas melhores condições de vida e uma melhor inserção no mercado de trabalho 

(LEME, 2003).  

Mesmo assim, a precarização da moradia acentuou-se nos anos 90, período em que 

todas as áreas da cidade de São Paulo perderam população, menos o anel periférico. A 

proporção de população favelada na população total do município vem aumentando, de 

7,39% em 1991 para 8,73% em 2000 (IBGE). Dados da Secretaria das Administrações 

Regionais do Município de São Paulo mostram que, no ano 2000, havia cerca de 1,5 

milhão de habitantes assentados precariamente às margens de cursos d’água, e 953 

pontos de inundações e deslizamentos 8.  

 

9.1.8.2. Estrutura Urbana Atual e Tendências na AII 

O cartograma da Figura 9.1.8.2-1 mostra a localização dos empregos formais nos 

serviços e os principais corredores viários da AII.  

Como se pode ver no mapa, os empregos no setor de serviços estão extremamente 

concentrados no setor entre as Marginais Pinheiros e Tietê e Av. do Estado (rio 

Tamanduateí) – o “centro expandido” paulistano. Dentro desse setor, destacam-se os 

corredores de comércio e serviços mais importantes, que são os das avenidas Paulista, 

Faria Lima e Berrini. 

Os empregos industriais estão localizados nos limites do centro expandido, junto às 

várzeas dos rios Tamanduateí e Tietê, que são tradicionais áreas ferroviárias e industriais 

da cidade de São Paulo (Bom Retiro, Água Branca, Barra Funda, Lapa de Baixo, Brás, Vila 

                                                 
8 Dados apresentados em matéria do JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, de 21 de setembro de 2000, p. C1. 
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Prudente, Moóca e outros), e na várzea do rio Pinheiros, onde se concentram na região 

de Santo Amaro. 

 

 

Fonte: SEMPLA/DIPRO. Olhar São Paulo – Contrastes Urbanos (2004). 

Figura 9.1.8.2-1: Empregos formais nos serviços e principais eixos viários – AII – 2004 
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Fonte: SEMPLA/DIPRO. Olhar São Paulo – Contrastes Urbanos (2004). 

Figura 9.1.8.2-2: Empregos formais na indústria e principais eixos viários – AII - 2004 

Os mapas da Figura 9.1.8.2-3 permitem comparar os números de empregos em 2004 

com a população residente em 2000, por distrito, e a distribuição dos transportes 

públicos. 
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Figura 9.1.8.2-3: Distribuição dos empregos (2004), da população (2000) e dos sistemas de 

transportes públicos 

Como os empregos e os transportes estão concentrados no centro expandido e ao longo 

das várzeas, e a maior parte da população trabalhadora está na periferia (áreas em 

verde no mapa), cria-se, em função distância entre moradia e emprego, a necessidade 

de maciços deslocamentos diários ou “pendulares” (ver Cap. 9.1.9.1). 

O mapa da Figura 9.1.8.2-4 mostra um recorte do mapa de uso do solo predominante 

por quadra fiscal, que representa os dados de área construída do Cadastro Territorial 

Predial de Conservação e Limpeza (TPCL). Conforme se observa no mapa, o padrão 

construtivo piora à medida que se distancia do centro. Nas subprefeituras de Campo 

Limpo, M’Boi Mirim e Cidade Ademar, o uso residencial horizontal predominante é o de 

baixo padrão. 
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Fonte: SEMPLA/DIPRO. Município em Mapas – Série Pôster: Panorama. 

Figura 9.1.8.2-4: Uso do solo predominante por quadra fiscal (TPCL) – AII – 2005 
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No setor sudoeste da cidade, a verticalização residencial de médio/alto padrão está 

concentrada: nos bairros ao longo do eixo Paulista-Vergueiro-Jabaquara (Pinheiros, 

Cerqueira César, Paraíso, Vila Mariana, Saúde); nos bairros de Moema, Itaim Bibi, 

Brooklin Novo e Cidade Monções; nas vizinhanças da Chácara Flora, em Santo Amaro; e 

no Real Parque, na Vila Andrade. No vale do rio Pinheiros, localizam-se os bairros-jardins 

das elites, como Cidade Jardim, Alto de Pinheiros, Chácara Flora, Vila Marajoara e 

Interlagos.  

No eixo da Marginal Pinheiros e ao longo das avenidas Faria Lima e Berrini, concentram-

se usos de comércio e serviços. Note-se também a concentração de indústrias e 

armazéns em Santo Amaro (Jurubatuba). Grandes equipamentos urbanos constituem 

referências na paisagem da AII, como o Aeroporto de Congonhas, o Autódromo de 

Interlagos, as represas Guarapiranga e Billings, o Parque do Ibirapuera, o Parque do 

Estado, o Jockey Clube e a Cidade Universitária.  

As tendências observadas no contexto da estruturação urbana da AII são as seguintes: 

 Expansão das atividades de comércio e serviços e da verticalização residencial de 

alto padrão ao longo da Marginal Pinheiros / Av. das Nações Unidas, na direção de 

Santo Amaro, mediante a substituição de antigas fábricas e armazéns por novos 

empreendimentos empresariais, residenciais e de lazer, para o que tem 

contribuído a Operação Urbana Água Espraiada e suas obras viárias associadas. O 

prolongamento da Av. Chucri Zaidan será um forte fator indutor de 

reestruturação urbana na Chácara Santo Antonio. 

 Valorização das áreas no entorno da extensão da Av. Roberto Marinho para o uso 

residencial de médio/alto padrão. Tendência de elitização (“gentrification”) do 

distrito de Jabaquara, em função da remoção de favelas, do aumento da 

acessibilidade, da criação de amenidades ambientais e da valorização de imóveis 

e aluguéis. 

 Adensamento nas áreas periféricas da zona sul (subprefeituras Campo Limpo, 

M’Boi Mirim, Capela do Socorro e Cidade Ademar), mantendo-se, portanto, a 

tendência de crescimento populacional nessas áreas em detrimento do 

decréscimo populacional nos distritos mais centrais. 
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9.1.9. Sistema Viário e Transportes 

9.1.9.1. Sistema Viário Principal na AII 

O mapa da Figura 9.1.9.1-1 mostra o sistema viário principal da RMSP. 

 

Fonte: PITU 2025. 

Figura 9.1.9.1-1: Sistema viário de interesse metropolitano (RMSP) 

Em preto, estão marcadas as vias macrometropolitanas, isto é, aquelas que recebem e 

distribuem tráfego com origem e destino na macrometrópole paulista, isto é, as regiões 

metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista e Campinas e as regiões de Sorocaba e 

São José dos Campos, em processo de metropolização.  

Trata-se das rodovias radiais e das vias perimetrais, como o Rodoanel Metropolitano 

(apenas o Trecho Oeste está indicado no mapa), as Marginais do Pinheiros e do Tietê e as 

vias que formam o Anel Viário e o Mini-Anel Viário Metropolitano. 

O mapa da Figura 9.1.9.1-2 mostra as principais vias estruturadoras metropolitanas e as 

linhas de transporte sobre trilhos no âmbito da AII. 
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Fonte: SEMPLA/DIPRO. Município em Mapas – Série Pôster: Panorama. 

Figura 9.1.9.1-2: Sistema de transportes metropolitanos na AII – 2007 
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No mapa, estão indicadas as principais rodovias radiais dos setores sul e oeste da RMSP 

(Anchieta, Imigrantes, Régis Bittencourt, Raposo Tavares e Castello Branco), Também 

estão indicados no mapa as principais ligações perimetrais, quais sejam: 

 Mini-Anel Viário Metropolitano: composto pelas Marginais do Pinheiros e do Tietê 

e pelas seguintes vias: Av. dos Bandeirantes, Av. Afonso d’Escragnole Taunay, 

Complexo Viário Maria Maluf, Pres. Tancredo Neves, Rua das Juntas Provisórias, 

Av. Prof. Luis Inácio de Anhaia Melo, Av. Salim Farah Maluf, Ponte Tatuapé. 

 Anel Viário Metropolitano (parcial): trecho composto pela Marginal Pinheiros / Av. 

das Nações Unidas e Ponte do Morumbi, e pelas seguintes vias: Av. Roque Petroni 

Jr., Prof. Vicente Rao, Av. Vereador João de Luca, Av. Cupecê, Av. Pres. Kennedy, 

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel, Av. Antonio Piranga e Mini Anel Viário ABCD. 

 Rodoanel Metropolitano: Trecho Oeste, existente, e Trecho Sul, em construção. 

Quanto às arteriais radiais, estão indicados no mapa, em rosa, os corredores de ônibus 

que ligam o centro da cidade à zona sul. São eles: 

 Corredor das avenidas Nove de Julho, São Gabriel, Santo Amaro e Adolfo 

Pinheiro. 

 Corredor das avenidas Ibirapuera, Vereador José Diniz, João Dias e Estrada de 

Itapecerica. 

 Corredores partem do Largo Treze e atravessam a Ponte do Socorro. Um deles 

segue para o extremo sul, nas avenidas Robert Kennedy, Rio Bonito e Senador 

Teotônio Vilela (Cidade Dutra, Grajaú). O outro segue para oeste, nas avenidas 

Guarapiranga e Estrada de M’Boi Mirim. 

 Corredor que parte do Terminal Jabaquara do Metrô e segue pelas avenidas Eng. 

Armando de Arruda Pereira e Conceição, até Diadema. 

Segundo a hierarquia viária adotada pelo Plano Diretor do MSP, o sistema viário 

estrutural é composto de três níveis de vias (N1, N2 e N3). Os anéis viários 

metropolitanos fazem parte das vias estruturais de Nível 1. Na AII, as vias de Nível 2 

são as seguintes: 
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 Av. das Nações Unidas (margem direita do Pinheiros): liga a Zona Sul às Zonas 

Oeste e Norte; 

 Marginal do Rio Pinheiros (margem esquerda): liga as Zonas Oeste e Norte à 

Zona Sul; 

 Av. Washington Luis: continuação da Av. 23 de Maio; liga Santo Amaro ao 

Centro; 

 Ponte do Socorro: liga Santo Amaro (margem direita) aos bairros de Jardim São 

Luis, Jardim Angela e Capela do Socorro; 

 Av. Guarapiranga / Estrada do M’Boi Mirim / Estrada de Embu-Guaçu: ligam a 

área da Capela do Socorro aos bairros de Jardim São Luis e Jardim Ângela e ao 

município de Embu-Guaçu; 

 Av. Carlos Caldeira Filho: liga a Ponte João Dias aos bairros de Campo Limpo e 

Capão Redondo e ao município de Itapecerica da Serra; 

 Estrada do Campo Limpo / Av. Carlos Lacerda: liga o bairro de Campo Limpo à 

Vila Sônia e ao Butantã; 

 Ponte João Dias: liga Santo Amaro (margem direita) ao Campo Limpo e Capão 

Redondo (margem esquerda); 

 Ponte Transamérica: alça para Av. das Nações Unidas e acesso ao Largo Treze e 

Campo Grande; 

 Av. Interlagos / Ponte Jurubatuba / Av. Sen. Teotônio Vilela / Av. Sadamu Inque 

(antiga Estrada de Parelheiros): ligam Santo Amaro aos bairros localizados entre 

as represas Guarapiranga e Billings (Socorro, Interlagos, Cidade Dutra, Grajaú e 

Parelheiros); 

Finalmente, as vias estruturais de Nível 3 são: 

 Corredores Av. Santo Amaro / Av. João Dias / Av. Adolfo Pinheiro / Av. Vereador 

José Diniz; 

 Av. Guido Caloi: liga a Av. Marginal do Rio Pinheiros à Ponte Transamérica e à Av. 

Guarapiranga; 
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 Av. Morumbi / R. Dr. Flávio Americo Maurano / R. Dr. Franco Tomaz de Carvalho: 

liga a Ponte do Morumbi à Av. Giovani Gronchi, passando pelo Morumbi e pela 

Vila Andrade; 

 Av. Giovani Gronchi / Av. Jorge João Saad: ligam a Av. Francisco Morato à 

Estrada de Itapecerica, através de Vila Andrade e do Morumbi; 

 Estrada de Itapecerica: liga a Ponte João Dias aos bairros de Campo Limpo e 

Capão Redondo e ao município de Itapecerica da Serra; 

 Av. Nossa Sra. do Sabará / Estrada do Alvarenga: liga os bairros de Campo 

Grande e Pedreira, levando a São Bernardo do Campo; 

 Av. Yervant Kissajikian / Av. Sgto. Geraldo Santana: liga os bairros de Campo 

Grande e Cidade Ademar; 

 Av. Robert Kennedy: liga a Av. Sen. Teotônio Vilela à Ponte do Socorro, 

margeando a Represa do Guarapiranga; 

 

9.1.9.2. Análise do Sistema Viário Regional  

A área de influência indireta do empreendimento é atravessada por cinco corredores 

viários de destacada importância na zona sul do município: a Avenida Jornalista Roberto 

Marinho, a Avenida dos Bandeirantes / Avenida Afonso D’ Escragnotte Taunay, a 

Avenida Vereador João de Luca / Avenida Cupecê, a Avenida Washington Luis e a 

Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira. 

A Avenida Jornalista Roberto Marinho (cujo prolongamento é objeto deste estudo), em 

seu trecho já implantado, é importante via arterial da região, cumprindo função 

perimetral de interligação entre bairros como Jardim Aeroporto, Campo Belo e Brooklin 

com a Marginal Pinheiros. 

O corredor Avenida dos Bandeirantes / Avenida Afonso D’ Escragnotte Taunay é 

importante via arterial desta região, integrante do Mini Anel Viário que, em conjunto 

com outras avenidas e com as marginais do Tietê e Pinheiros, interligam as principais 

rodovias da Região Metropolitana de São Paulo. Notabiliza-se, pois, em ser a rota de 

transporte de carga na interligação entre a Marginal Pinheiros e as rodovias Imigrantes 
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e Anchieta, atravessando bairros como Saúde, Moema, Campo Belo, Brooklin e Vila 

Olímpia. 

O corredor Avenida Vereador João de Luca / Avenida Cupecê é importante via arterial 

desta região, integrante do Anel Viário Metropolitano. Em conjunto com as avenidas 

Roque Petroni Junior e Professor Vicente Rao, interligam a região do ABC e as rodovias 

Imigrantes e Anchieta com a Marginal Pinheiros, atravessando diversos bairros como 

Cidade Ademar, Jabaquara, Campo Belo e Brooklin Paulista. 

A Avenida Washington Luis é integrante do corredor norte – sul e em conjunto com as 

avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, formam uma seqüência de vias 

expressas radiais na zona sul, atravessando diversos bairros como Brooklin Paulista, 

Campo Belo, Saúde, Moema, Paraíso e Bela Vista. 

A Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira é, em conjunto com as avenidas 

Liberdade, Vergueiro, Domingos de Moraes e Jabaquara, importante corredor arterial 

radial da zona sul do município, tanto para o transporte coletivo como para o tráfego 

geral. Através desta seqüência viária, interliga toda a região do Jabaquara, com o centro 

expandido. É neste eixo viário que está implantada a Linha Azul do Metrô que, na AII, 

conta com duas estações: Conceição e Jabaquara. Junto à estação Jabaquara, na 

extremidade da linha, existem dois terminais de ônibus: um com linhas rodoviárias 

provenientes da Baixada Santista e outro com linhas intermunicipais provenientes da 

região do ABC. 

Nestes cinco corredores, são evidentes que as condições operacionais atuais não são 

satisfatórias. A lentidão do tráfego ocorre diariamente nos horários de pico, com reflexos 

em outras vias da região, usadas espontaneamente como rotas de tráfego alternativas. 

Este fato denuncia a necessidade de incrementos na infra-estrutura da região. 

 

9.1.9.3. Sistema de Transportes Públicos na AII 

Segundo dados da Pesquisa Origem e Destino da RMSP de 2007, feita pelo Metrô, 

diariamente, são realizadas no MSP (Sub-Região Centro) cerca de 16 milhões de viagens 

por modo motorizado, sendo 55,9% em modo coletivo (ônibus, metrô e trens) e 44,1% 

em modo individual, e 7,4 milhões de viagens não-motorizadas (a pé e de bicicleta).  
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Reverte-se, deste modo, a tendência de ascensão do uso do automóvel e queda de 

participação do modo coletivo, observada entre 1987 e 1997, retomando-se porcentuais 

de divisão modal próximos aos observados na Pesquisa Origem e Destino de 1987. Tal 

fato se deve, muito provavelmente, à piora da fluidez do tráfego e à redução das 

velocidades médias no sistema viário principal nos últimos dez anos, que implicou 

maiores tempos de viagem de automóvel, maiores gastos com combustíveis, stress e 

incômodos associados, bem como à construção e ampliação de corredores de ônibus 

segregados no município, que permitiram reduzir os tempos de viagem de transporte 

coletivo. 

Como a rede sobre trilhos ainda é pouco extensa em comparação à área urbanizada 

(61,3 km de metrô e 112,9 km de trens urbanos), há uma sobrecarga no sistema viário 

e um enorme problema de fluidez do tráfego, o que afeta diretamente a economia da 

cidade. Os mais pobres são os mais atingidos, pois, mesmo com os grandes 

congestionamentos, o tempo médio de viagens é 2,3 vezes menor com automóvel do 

que com coletivos (PMSP/ SMT, 2006). Esta configuração espacial gera, além das 

externalidades negativas associadas aos custos de transporte e aos tempos de viagem, 

um enorme desgaste físico e psicológico da classe trabalhadora, suaria preferencial de 

transporte público. 

A Figura 9.1.9.3-1 permite visualizar como a densidade de viagens motorizadas por 

hectare é maior no centro da cidade e nos distritos do centro expandido do que nos 

demais distritos do MSP. 



GEOTEC          EMURB 

 

EM01/2009                                                              9.1-109 

 

Fonte: Metrô, Pesquisa OD 2007. 

Figura 9.1.9.3-1: Densidade de viagens motorizadas por hectare - RMSP – 2007 

O gráfico da Figura 9.1.9.3-2 mostra como o percentual de viagens por modo de 

transporte individual aumenta quanto maior é a renda. 

 
Fonte: Metrô, Pesquisa OD 2007. 

Figura 9.1.9.3-2: Divisão das viagens motorizadas diárias por renda familiar mensal - RMSP – 

1997 e 2007 
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O gráfico da Figura 9.1.9.3-3 compara o tempo médio das viagens por modo de 

transporte, mostrando como as viagens de modo individual são muito mais rápidas do 

que as viagens de transporte coletivo. 

 

Fonte: Metrô, Pesquisa OD 2007. 

Figura 9.1.9.3-3: Tempo médio das viagens diárias por modo - RMSP – 1997 e 2007 

A divisão modal das viagens no MSP está ilustrada no gráfico da Figura 9.1.9.3-4. 

Verifica-se que 31% das viagens são feitas a pé, 28% de auto e táxi (individual), 25% 

de ônibus, 8% de Metrô, 3% de ônibus escolar, 2% de trem e 2% de moto. 

 

Fonte: Metrô, Pesquisa OD 2007. 

Figura 9.1.9.3-4: Viagens diárias por modo principal – Jan/2009 
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A AII é servida por linhas de transportes de massa sobre trilhos (trens da CPTM e 

Metrô), corredores de ônibus e por grande número de linhas de ônibus municipais e 

intermunicipais. 

A linha C da CPTM (Osasco – Jurubatuba), localizada ao longo dos canais do Pinheiros e 

do Jurubatuba, atende os distritos da AII, através das estações Morumbi, Granja Julieta, 

Santo Amaro, Socorro, Jurubatuba, Autódromo, Interlagos e Grajaú. A linha operacional 

tem, ao todo, 31,8 km de extensão, transportando mais de 200 mil passageiros / dia 

(CPTM, 2007).  

A integração com a Linha 5 – Lilás do Metrô é feita na estação Santo Amaro. Os trens 

operam em intervalos de 7 a 15 minutos, nos dias-de-semana. O trecho inicial da linha 

5 – Lilás do Metrô, que começou a operar em setembro de 2002, liga o Largo Treze ao 

Capão Redondo, contando com seis estações: Largo Treze, Santo Amaro (integração 

CPTM), Giovani Gronchi, Vila das Belezas, Campo Limpo e Capão Redondo. A linha 

transporta diariamente, em média, cerca de 120 mil passageiros/dia. O projeto de 

extensão da linha até a Estação Santa Cruz (Linha 1 - Azul do Metrô), e daí até a 

Chácara Klabin, na Vila Mariana, faz parte dos planos de expansão do Metrô (ver Cap. 5 

- Projetos Co-Localizados). 

A Figura 9.1.9.3-5 ilustra as redes de transportes metropolitanos da RMSP, incluindo as 

linhas do Metrô, da CPTM e da EMTU. 
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Fonte:http://www.metro.sp.gov.br/ 

Figura 9.1.9.3-4: Redes de transportes Metrô, CPTM e EMTU – Jan/2009 
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Através das estações da CPTM e do Metrô, tem-se acesso a importantes vias estruturais 

e terminais de ônibus, que possibilitam a integração com as linhas existentes. 

A Estação Morumbi da CPTM dá acesso às vias Roque Petroni Jr, Av. Morumbi e Av. das 

Nações Unidas, por onde circulam diversas linhas inter-bairros.  

A Estação Granja Julieta dá acesso às ruas Alexandre Dumas e Verbo Divino, onde 

circulam algumas poucas linhas locais.  

A Estação Santo Amaro dá acesso ao Terminal Santo Amaro, permitindo ligação com os 

corredores Santo Amaro–Nove de Julho e Ver. José Diniz-Ibirapuera.  

A Estação Socorro da CPTM dá acesso às avenidas Guarapiranga, Washington Luis e 

Robert Kennedy, importantes vias estruturais na região da Capela do Socorro. 

A Estação Jurubatuba, por fim, dá acesso à Av. Eng. Alberto de Zagotis, a qual se liga à 

Av. Nossa Sra. do Sabará. 

As Estações Capão Redondo e Campo Limpo do Metrô dão acesso, respectivamente, à 

Av. Carlos Caldeira Filho, à Estrada de Itapecerica e à Estrada do Campo Limpo, 

possibilitando integração com diversas linhas de ônibus locais, inter-bairros e inter-

municipais (Itapecerica da Serra, Embu e Taboão da Serra).  

A Estação Largo 13 dá acesso ao respectivo Terminal de Ônibus, facilitando a ligação 

dos bairros de Campo Limpo, Capão Redondo e Jardim São Luis ao corredor Santo 

Amaro – Nove de Julho.  

A Linha 1 do Metrô transporta diariamente, em média, 885 mil passageiros/dia. A 

Estação Jabaquara dá acesso ao Terminal Rodoviário Jabaquara e ao Corredor 

Jabaquara-São Mateus da EMTU, que serve também Diadema. 
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9.2. Área de Influencia Direta (AID)  

9.2.1. Qualidade do Ar 

A qualidade do ar de uma área ou região é determinada através de avaliações de 

poluentes atmosféricos, que são comparados com os padrões de concentrações de 

poluentes estabelecidos na legislação ambiental. Entendem-se como poluentes 

atmosféricos quaisquer forma de matéria ou energia com intensidade e em 

quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis 

estabelecidos e/ou que tornem ou possam tornar o ar: impróprio, nocivo ou ofensivo 

à saúde; inconveniente ao bem estar público, danoso aos materiais, à fauna e flora; 

e prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e as atividades normais da 

comunidade. 

Os níveis de poluição atmosférica estão vinculadas a um sistema de fontes emissoras 

(industriais, móveis, antrópicas, naturais e reações na atmosfera) e de receptores 

(comunidades, fauna e flora), associados com as condições meteorológicas para 

dispersão de poluentes. 

A Resolução CONAMA 05 de 15/06/89 instituiu o PRONAR – Programa Nacional de 

Controle de Qualidade do Ar, baseado nas seguintes considerações: 

- Acelerado crescimento urbano e industrial do País e da frota de veículos 

automotores; 

- Progressivo e decorrente aumento de poluição atmosférica, principalmente nas 

regiões metropolitanas; 

- Seus reflexos negativos sobre a sociedade, a economia e o meio ambiente; 

- Perspectivas de continuidade destas condições; 

- Necessidade de se estabelecer estratégias para o controle, preservação e 

recuperação da qualidade do ar. 

O PRONAR tem como um dos instrumentos básicos de gestão ambiental, a proteção 

da saúde, bem estar das populações e melhoria da qualidade de vida, com o objetivo 

de permitir o desenvolvimento econômico e social do País de forma ambientalmente 
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segura, pela limitação dos níveis de emissão de poluentes junto às fontes de poluição 

atmosféricas, com vistas a: 

- Uma melhoria na qualidade do ar; 

- Atendimento aos padrões estabelecidos; 

- Não comprometimento da qualidade do ar em áreas consideradas não 

degradadas. 

A estratégia básica do PRONAR é o estabelecimento de limites máximos de emissão 

de poluentes por fontes poluidoras para atmosfera, complementados com o uso de 

padrões de qualidade do ar.  

Padrões de Qualidade do Ar referem-se às concentrações de poluentes atmosféricos 

que quando ultrapassados, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem estar da 

população, bem como ocasionar danos à flora e fauna, aos materiais e ao meio 

ambiente em geral. Nestas considerações a Resolução CONAMA 05/89 estabeleceu 

dois tipos de padrões de qualidade do ar: 

- Padrão Primário, concentração de poluentes atmosféricos que, quando 

ultrapassada, poderá afetar a saúde da população atingida; 

- Padrão Secundário, concentração de poluentes atmosféricos que, não 

ultrapassada, se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem estar da população, 

assim como o mínimo dano à fauna e flora, aos materiais e ao meio ambiente em 

geral. 

Dentro da estratégia do PRONAR a resolução estabelece o conceito de “Prevenção de 

Deterioração Significativa da Qualidade do Ar” visando uma política de não 

deterioração significativa da qualidade do ar em todo Território Nacional, conforme a 

seguinte classificação de usos pretendidos: 

- Classe I, áreas de preservação, lazer e turismo, tais como Parques Nacionais e 

Estaduais, Reservas e Estações Ecológicas, Estâncias Hidrominerais e 

Hidrotermais. Nestas áreas deverá ser mantida a qualidade do ar em nível o mais 

próximo possível do verificado sem a intervenção antropogênica; 
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- Classe II, áreas onde o nível de deterioração da qualidade do ar seja limitado pelo 

padrão secundário de qualidade; 

- Classe III, áreas de desenvolvimento onde o nível de deterioração da qualidade 

do ar seja limitado pelo padrão primário de qualidade. 

A Resolução CONAMA 03 de 28/06/90, com base no PRONAR, estabeleceu em nível 

nacional os padrões de qualidade do ar para Material Particulado, representado pelos 

parâmetros Partículas Totais em Suspensão, Fumaça e Partículas Inaláveis; Dióxido 

de Enxofre; Monóxido de Carbono; Ozônio e Dióxido de Nitrogênio, que são 

indicadores de qualidade do ar consagrados a nível Nacional e Internacional, em 

função da sua maior freqüência de ocorrência e aos efeitos adversos que causam ao 

Homem e no Meio Ambiente. O Quadro a seguir apresenta os Padrões Primários e 

Secundários de Qualidade do Ar. 

Quadro 9.2.1-1: Padrões de Qualidade do Ar – Resolução CONAMA 03 de 28/06/90 

Poluentes 
Padrão Primário 

(μg/m3) 
Padrão Secundário 

(μg/m3) 
Tempo de 

Amostragem 
Partículas Totais em 
Suspensão 

240 
80 

150 
60 

24h 
anual (a) 

Partículas Inaláveis 150 
50 

150 
50 

24h 
anual (b) 

Fumaça 150 
60 

100 
40 

24h 
anual (b) 

Dióxido de Enxofre 365 
80 

100 
40 

24h 
anual (b) 

Monóxido de Carbono 40.000 
10.000 

40.000 
10.000 

1h 
8h 

Ozônio 160 160 1h 

Dióxido de Nitrogênio 320 
100 

190 
100 

1h 
anual (b) 

Notas: (a) média geométrica; (b) média aritmética.                                             Fonte: CETESB, 
2.008 
 
 

O artigo 8 da Resolução CONAMA 03/90 estabelece “enquanto cada Estado não 

definir as áreas de Classe I, II e III mencionadas no item 2, subitem 2.3, da 

Resolução CONAMA 05/89, serão adotados os padrões primários de qualidade do ar 

estabelecidos nesta Resolução”. 
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O empreendimento está localizado entre duas principais avenidas: Marginal Pinheiros 

e João Dias, com extensão aproximada de 4 km conforme a figura a seguir. 

 

 
Figura 9.2.1-1: Área do Empreendimento e Estação de Monitoramento de QAr da CETESB 

A estação de monitoramento de qualidade do ar da CETESB que caracteriza a 

qualidade do ar da região é Santo Amaro localizado no Centro Educacional Municipal 

“Joerg Bruder”, R. Padre José Maria 355 – Santo Amaro. A estação monitora os 

parâmetros partículas inaláveis (PI), monóxido de carbono (CO) e Ozônio (O3). 

Os parâmetros dióxido de nitrogênio (NO2) e dióxido de enxofre (SO2) que não são 

monitorados pela estação Santo Amaro foram baseados da estação Congonhas 

localizado na Escola Municipal “Prof. J.C. da Silva Borges”, Al. Dos Tupiniquins 1571 – 

Congonhas. 

Os resultados de avaliações de qualidade do ar das referidas estações de 

monitoramento no período de 2.003 a 2.007 (últimos 5 anos) estão apresentados a 
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seguir para os poluentes partículas inaláveis (PI), dióxido de enxofre (SO2), 

monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrogênio (NO2) e ozônio (O3). 

 

Particulas Inaláveis (PI): Máxima 24 horas
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Figura 9.2.1-2: Partículas Inaláveis (PI): Máxima 24 horas 

Particulas Inaláveis (PI): Anual
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Figura 9.2.1-3: Partículas Inaláveis (PI): Anual 
 

As partículas inaláveis (PI) monitorados na estação Santo Amaro apresentam 

tendências de redução entre os anos de 2003 e 2007 para níveis abaixo dos máximos 

estabelecidos de Padrão de Qualidade do Ar (PQAR) diária – 150 µg/m³ e anual – 50 

µg/m³ da Resolução CONAMA 03/90, principalmente para o ano de 2007 que 

apresentou os menores valores dos últimos 5 anos. 
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Dióxido de Enxofre (SO2): Máxima 24 horas
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Figura 9.2.1-4: Dióxido de Enxofre (SO2): Máxima 24 horas 
 

Dióxido de Enxofre (SO2): Anual
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Figura 9.2.1-5: Dióxido de Enxofre (SO2): Anual 
 

O dióxido de enxofre (SO2) é monitorado pela estação Congonhas apresentando 

tendência estável ao longo de 2003 e 2007 para níveis muito abaixo de Padrão de 

Qualidade do Ar (PQAR) diária – 365 µg/m³ e anual – 80 µg/m³ da Resolução 

CONAMA 03/90. 
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Monóxido de Carbono (CO): Máxima 8 horas
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Figura 9.2.1-6: Monóxido de Carbono (CO): Máxima 8 horas 

 

O monóxido de carbono (CO) monitorado na estação Santo Amaro apresenta 

tendência de aumento ao longo de 2003 e 2007, mas os níveis encontram-se abaixo  

dos máximos estabelecidos de Padrão de Qualidade do Ar (PQAR) 8 horas – 9 ppm 

(10.000 µg/m³) da Resolução CONAMA 03/90. 

 

Ozônio (O3): Máxima 1 hora
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Figura 9.2.1-7: Ozônio (O3): Máxima 1 horas 

O ozônio (O3) é monitorado pela estação Santo Amaro apresentando ao longo de 

2003 e 2007 níveis acima de Padrão de Qualidade do Ar (PQAR) horária – 160 µg/m³ 

da Resolução CONAMA 03/90. Esta característica de não atendimento ao PQAR é 
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apresentada em todas as estações de monitoramento da CETESB na Região 

Metropolitana de São Paulo. 

Dióxido de Nitrogênio (NO2): Máxima 1 hora
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Figura 9.2.1-8: Dióxido de Nitrogênio (NO2): Máxima 1 horas 
 

Dióxido de Nitrogênio (NO2): Anual
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Figura 9.2.1-9: Dióxido de Nitrogênio (NO2): Anual 

 

O dióxido de nitrogênio (NO2) é monitorado pela estação Congonhas apresentando 

tendência estável ao longo de 2003 e 2007 para níveis abaixo de Padrão de 

Qualidade do Ar (PQAR) horária – 320 µg/m³ e anual – 100 µg/m³ da Resolução 

CONAMA 03/90. 
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A região do empreendimento caracteriza-se em apresentar índices de qualidade do ar 

boa (dióxido de enxofre), regular (partículas inaláveis, dióxido de nitrogênio e 

monóxido de carbono) e má (ozônio). 

Os índices “boa” e “regular” da região do empreendimento atendem aos padrões de 

qualidade do ar da Resolução CONAMA 03/90 e “má” o não atendimento, 

representado pelo ozônio classificado como poluente secundário que é formado na 

atmosfera na presença de luz solar e outros poluentes de origem da região ou de 

outras áreas da Região Metropolitana. 
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9.2.2. Ruído e Vibrações 

9.2.2.1. Ruído 

No Brasil a legislação pertinente aos níveis de ruído é a Resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº 1/90, que determina que sejam atendidos 

os critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em 

sua norma técnica NBR 10.151 (revisão de 2000) – “Avaliação do Ruído em Áreas 

Habitadas, Visando o Conforto da Comunidade”, para ruídos emitidos em decorrência 

de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas. 

Os níveis máximos de ruído externo que esta norma técnica NBR 10.151, considera 

recomendável para conforto acústico são apresentados no Quadro 9.2.2.1-1 a seguir. 

Quadro 9.2.2.1-1: Limites de Ruído conforme NBR 10.151 

Tipos de áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Obs.: Caso o nível de ruído preexistente no local seja superior aos relacionados nesta tabela, 

então este será o limite. 

A reação pública a uma fonte de ruído normalmente só ocorre se for ultrapassado o 

limite normalizado, e é tanto mais intenso quanto maior o valor desta 

ultrapassagem.   

Segundo a NBR 10.151, revisão de 1987 (item 3.4.2): “Diferenças de 5 dB(A) são 

insignificantes; queixas devem ser certamente esperadas se a diferença ultrapassar 

10 dB(A).”  Embora este critério não possua efeito legal, é útil para a qualificação da 
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magnitude de eventuais impactos negativos de ruído, e servir de base para a 

priorização da implantação de medidas corretivas. 

Cumpre ressaltar que esses padrões legais referem-se a ruído ambiental, ou seja, 

que ocorre fora dos limites do empreendimento em questão. Portanto, os estudos 

foram realizados de forma a apontar os níveis de ruído em pontos receptores 

localizados ao longo do empreendimento. 

Conforme requerido pela norma NBR 10.151, a classificação do tipo de uso e 

ocupação do solo nos pontos receptores medidos deve ser realizada por observação 

local imediata durante as medições dos níveis de ruído.  

Desta forma, a classificação de uso e ocupação nos pontos receptores não 

representa, necessariamente, o zoneamento oficial do município, pois 

freqüentemente a ocupação real não corresponde a este. Por outro lado, os padrões 

de ruído são estabelecidos em função da sensibilidade dos agentes receptores, que 

estão intrinsecamente relacionados com o tipo de ocupação existente. 

Ressalta-se que, atualmente, encontra-se em desenvolvimento na Câmara Técnica 

da Construção Civil, da SMA, normalização específica para avaliação de ruído em 

sistemas lineares de transporte.   
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9.2.2.2. Vibrações  

No Brasil não são encontradas legislações específicas para avaliação de vibração. 

Entretanto, existem diversos estudos internacionais que visam determinar o grau de 

incômodo de vibrações sobre o ser humano e em construções. Dentre estes, adotou-

se neste estudo o critério de avaliação das possíveis interferências a serem causadas 

no meio ambiente pelos eventos de vibração, conforme apresentados na tabela a 

seguir. 

Quadro 9.2.2.2-1: Níveis Recomendáveis de Vibrações 

Velocidade de Partícula 
–  pico (mm/s) 

REAÇÃO HUMANA 
EFEITOS SOBRE AS 

CONSTRUÇÕES 

0 - 0,15 
Imperceptível pela 

população, não incomoda 
Não causam danos de nenhum 

tipo 

0,15 a 0,30 
Limiar de percepção – 

possibilidade de incômodo 
Não causam danos de nenhum 

tipo 

2,0 Vibração perceptível 
Vibrações máximas 

recomendadas para ruínas e 
monumentos antigos 

2,5 
Vibrações contínuas 

produzem incômodo na 
população 

Virtualmente, não há risco de 
dano arquitetural às 
construções normais 

5 Vibrações incomodativas 
Limiar, no qual existe risco de 

dano às construções 

10 – 15 Vibrações desagradáveis 
Causam danos arquiteturais às 

residências 

Observações:  
- Os valores de velocidade referem-se ao componente vertical da vibração. 
- A medição para avaliação da resposta humana é feita no ponto onde esta se localiza.  
- Para edificações, o valor refere-se à medição realizada no solo.  
- Considera-se, na aplicação destes parâmetros, os movimentos vibratórios com freqüência 
acima de 3 Hz. 
- As recomendações de níveis de vibração realçadas em azul são adotadas por agências de 
controle ambiental para avaliações de vibração induzidas à vizinhança. 
- Fonte: Whiffin A. C. and D.R. Leonard – 1971 
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9.2.2.3. Diagnóstico Ambiental 

No dia 27 de Fevereiro de 2009 foram realizadas avaliações de ruído e vibrações ao 

longo do trecho em estudo. Nesta campanha foram realizadas medições de ruído e 

vibrações em 7 pontos da área de influência, durante o dia. Em cada ponto 

selecionado foram feitas medições de nível sonoro, com um período de amostragem 

de 10 minutos, sempre se certificando de que o valor do Leq estivesse estabilizado. 

As medições de ruído foram feitas com análise estatística dos dados, sendo anotado, 

entre outros parâmetros, o Leq (nível equivalente contínuo), que é o índice de 

referência legal para o caso em análise, o L90 (ruído de fundo), e o L10.  O Leq 

representa o nível de ruído que, emitido de forma constante, apresenta a mesma 

energia da fonte medida na prática.  Pode, portanto, ser considerado como o “ruído 

médio”.  Já o L90 é o nível de ruído que é ultrapassado 90 % do tempo, sendo 

denominado “ruído de fundo”.  Finalmente, o L10, é o ruído que é ultrapassado em 

10 % do tempo sendo, portanto, o nível sonoro máximo, se forem desconsiderados 

os picos isolados. 

A avaliação de vibrações foi feita em amostragens de 5 minutos em cada ponto, 

tendo sido anotados, entre outros parâmetros, a aceleração RMS (0,8 Hz a 20 kHz), 

velocidade RMS (0,8 Hz a 20 kHz), pico máximo de velocidade (3,15 Hz a 20 kHz), e 

espectro de freqüência (em dB) em 1/3 de oitavas. 

A avaliação de velocidade de partícula em vibração indica o movimento vibratório, de 

forma linear, de mais simples compreensão sendo um indicador bastante abrangente 

para médias freqüências (de 10 a 1000 Hz, RMS).  Dá, portanto, uma boa indicação 

da severidade, motivo pelo qual é utilizada a velocidade como parâmetro de 

avaliação em padrões ambientais e legais.  A aceleração (calculada como a 

velocidade multiplicada pela freqüência) é indicada por destacar melhor os 

fenômenos vibratórios em alta freqüência, sendo eventualmente de interesse na 

avaliação de fenômenos transitórios. 

O resultado em RMS representa a energia média do fenômeno vibratório, 

considerando o histórico do movimento de vibração, sendo o parâmetro mais 

representativo do potencial efeito danoso.  A medição do pico vibratório indica o 

máximo movimento, a maior amplitude do fenômeno vibratório e, por não considerar 
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o histórico da vibração, indica apenas os choques de curta duração.  Em uma análise 

completa devem ser considerados os dois parâmetros conjuntamente. 

As avaliações de aceleração e velocidade RMS, foram realizadas considerando todo o 

espectro de freqüência, de 0,8 Hz a 20 kHz.  Já a avaliação de velocidade-pico foi 

realizada considerando apenas a faixa de 3,15 Hz a 20 kHz, de modo a se obter 

valores comparáveis com os padrões ambientais e procedimentos usuais dos órgãos 

fiscalizadores que, em geral, consideram como parâmetro o pico de velocidade, 

porém descartando as freqüências abaixo de 3 Hz, que em geral referem-se a 

movimentos oscilatórios naturais do solo e não constituem fonte de incômodo. 

Todas as medições foram realizadas simultaneamente para ruído e vibrações do solo, 

no mesmo ponto, sendo que a foto 9.2.2.3-1 a seguir mostra o posicionamento típico 

dos equipamentos. 

 
Foto 9.2.2.3-1: Posicionamento típico dos equipamentos de medição de ruído e vibração 

 

Para a realização dos trabalhos de campo, foram utilizados os seguintes 

equipamentos: 

1. Medidor de Nível Sonoro: Marca Brüel & Kjær, modelo 2236, com análise 

estatística de dados.  Com certificado de calibração no 1152008 (cópia no 

anexo IX), emitido em 28/03/2008, pelo laboratório da Lacel B&K (pertencente 

à RBC – Rede Brasileira de Calibração, conforme credenciamento no 305, 

emitido pelo Cgre/Inmetro). 

2. Calibrador Acústico: Marca Brüel & Kjær, modelo 4231, devidamente aferido 

pelo fabricante. Com certificado de calibração no 1162008 (cópia no anexo IX), 
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emitido em 28/03/2008, pelo laboratório da Lacel B&K (pertencente à RBC – 

Rede Brasileira de Calibração, conforme credenciamento no 305, emitido pelo 

Cgre/Inmetro). 

3. Analisador de vibrações: Marca Svantek, modelo Svan 946, com análise de 

freqüências em 1/3 de oitavas.  Com certificado de calibração n°0807-044, 

emitido em 9/7/2008, pelo laboratório Tecmetro (reconhecido pelo REMESP). 

4. Software dB2XL Type 7692, B&K, para conexão com computador e análise 

de resultados. 

5. Software SvanPC, para conexão do analisador de vibrações com o 

computador e análise dos resultados. 

6. Microcomputador: NEC Versa FC160, conectado ao medidor de nível sonoro. 

7. GPS: Marca Garmim, modelo GPSmap CSx60, com altímetro barométrico. 

As medições de ruído foram executadas de acordo com as determinações da NBR 

10.151, sendo que os aparelhos utilizados atendem os requisitos da IEC 60651 e 

60804, sendo classificados como de Tipo 1 (de precisão). 

A escolha dos pontos para essa campanha foi baseada na localização do leito da 

avenida, buscando pontos mais representativos para os receptores da área de 

influência. 

A figura 9.2.2.3-1 a seguir mostra a localização dos pontos avaliados, e adiante estão 

os resultados obtidos. 

Os laudos de medição de ruído e vibrações, com registro gráfico dos mesmos, 

encontram-se no anexo X e XI. 
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Figura 9.2.2.3-1: Localização dos pontos de avaliação 
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Ponto 1 
Localização: 
R. Domingos Antonio Ciccone x R. Henri Dunant 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nível de ruído 
equivalente (Leq)  

63,8 dB(A) 

Vibração 

Acel. 
RMS 

Vel. RMS Vel. Pico 

7,51 
mm/s2 

0,133 
mm/s 

0,335 
mm/s 

• Área mista, com predominância residencial: padrão de ruído diurno de 55 
dB(A). 

• Não atendimento ao padrão legal (NBR-10151). 
• A fonte sonora predominante é o tráfego de veículos. 
• Nível de vibração acima do limiar de percepção. 
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Ponto 2 
Localização: 
Rua Joaquim de Andrade, 470 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nível de ruído 
equivalente (Leq)  

63,7 dB(A) 

Vibração 

Acel. 
RMS 

Vel. RMS Vel. Pico 

6,95 
mm/s2 

0,161 
mm/s 

0,417 
mm/s 

• Área mista, com Predominância residencial: padrão de ruído diurno de 55 
dB(A). 

• Não atendimento ao padrão legal (NBR-10151). 
• A fonte sonora predominante era o tráfego de veículos. 
• Nível de vibração acima do limiar de percepção. 
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Ponto 3 
Localização: 
Rua Antonio de Chagas, 1532 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nível de ruído 
equivalente (Leq)  

65,5 dB(A) 

Vibração 

Acel. 
RMS 

Vel. RMS Vel. Pico 

7,32 
mm/s2 

0,146 
mm/s 

0,248 
mm/s 

• Área mista, com vocação comercial: padrão de ruído diurno de 60 dB(A). 
• Não atendimento ao padrão legal (NBR-10151). 
• A fonte sonora predominante era o tráfego de veículos. 
• Nível de vibração dentro do limiar de percepção. 
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Ponto 4 
Localização: 
Rua Doutor Aramis Ataíde, 33 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nível de ruído 
equivalente (Leq)  

61,8 dB(A) 

Vibração 

Acel. 
RMS 

Vel. RMS Vel. Pico 

7,89 
mm/s2 

0,139 
mm/s 

0,562 
mm/s 

• Área mista, com predominância residencial: padrão de ruído diurno de 55 
dB(A). 

• Não atendimento ao padrão legal (NBR-10151). 
• A fonte sonora predominante era o tráfego de veículos. 
• Nível de vibração acima do limiar de percepção. 
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Ponto 5 
Localização: 
Rua Dalva de Oliveira, 107 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nível de ruído 
equivalente (Leq)  

56,5 dB(A) 

Vibração 

Acel. 
RMS 

Vel. RMS Vel. Pico 

7,15 
mm/s2 

0,139 
mm/s 

0,232 
mm/s 

• Área mista, com predominância residencial: padrão de ruído diurno de 55 
dB(A). 

• Não atendimento ao padrão legal (NBR-10151). 
• A fonte sonora predominante era o tráfego de veículos. 
• Nível de vibração dentro do limiar de percepção. 
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Ponto 6 
Localização: 
Rua Carreira de Pedra, 184 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nível de ruído 
equivalente (Leq)  

54,6 dB(A) 

Vibração 

Acel. 
RMS 

Vel. RMS Vel. Pico 

6,83 
mm/s2 

0,126 
mm/s 

0,288 
mm/s 

• Área mista, com predominância residencial: padrão de ruído diurno de 55 
dB(A). 

• Atendimento (justo) ao padrão legal (NBR-10151). 
• A fonte sonora predominante era a construção de um edifício próximo e o 

tráfego de veículos. 
• Nível de vibração dentro do limiar de percepção. 
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Ponto 7 
Localização: 
Av. Dona Helena Pereira Moraes x R. Deputado Laércio Corte 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nível de ruído 
equivalente (Leq)  

72,8 dB(A) 

Vibração 

Acel. 
RMS 

Vel. RMS Vel. Pico 

8,39 
mm/s2 

0,144 
mm/s 

0,260 
mm/s 

• Área mista, com predominância residencial: padrão de ruído diurno de 55 
dB(A). 

• Não atendimento ao padrão legal (NBR-10151). 
• A fonte sonora predominante é o intenso tráfego de veículos. 
• Nível de vibração dentro do limiar de percepção. 
 



GEOTEC                           EMURB 

EM01/2009                                                           9.2-24 

9.2.2.4. Análise dos Dados 

Os 7 pontos avaliados, foram escolhidos, buscando caracterizar a área de influência 

do empreendimento.  Sendo assim, o trecho por onde a via será em túnel não foi 

avaliado, pois o ruído de sua operação não chegará aos receptores na superfície. 

Todos os pontos encontram-se em áreas mistas com predominância residencial ou 

com vocação comercial, portanto o padrão recomendado pela NBR-10.151 é de 55 ou 

60 dB (A) para o período diurno, respectivamente. 

Todos os pontos ajudam a caracterizar a região onde passará a via, sendo que os 

pontos 03 e 04, são representativos da região de acesso ao túnel, e o ponto 07 está 

localizado na região que será ligada pela ponte sobre o rio Pinheiros. 

Com exceção do ponto 06, onde havia a contribuição do ruído das construções de 

prédios próximos, todos os demais pontos tinham o tráfego de veículos como fonte 

predominante e absoluta. 

Nos pontos 01, 02, 03, 04, 05 e 07, o padrão recomendado foi ultrapassado e apenas 

no ponto 06 não ocorreu ultrapassagem, atingindo-se praticamente o valor do padrão 

legal para o tipo de ocupação, o que indica que praticamente toda a área de 

influência do empreendimento encontra-se acusticamente degradada, o que, se por 

um lado a caracteriza como “saturada”, por outro indica que os receptores existentes 

são pouco sensíveis a novas fontes sonoras, por já se encontrarem em um ambiente 

ruidoso. 

Para vibração, os pontos 03, 05, 06 e 07, apresentaram um valor dentro da faixa de 

limiar de percepção, já os pontos 01, 02 e 04, apresentam valores acima do limiar de 

percepção, porém sem potencial de danos de nenhum tipo.  
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9.2.3. Vegetação Existente 

9.2.3.1. Material e métodos 

Pra a caracterização da vegetação da AID foram compiladas informações disponíveis 

na literatura sobre a cobertura vegetal do município de São Paulo na área de entorno 

do projeto, com ênfase nos dados referentes às subprefeituras de Pinheiros, Santo 

Amaro, Butantã e Campo Limpo, abordando aspectos de composição, estrutura, 

conservação e distribuição espacial da cobertura vegetal natural e das áreas verdes 

como, praças e canteiros. 

9.2.3.2. Resultados 

O município de São Paulo situa-se na Província Geomorfológica do Planalto Atlântico, 

na Zona denominada de Planalto Paulistano (IPT, 1981). De acordo com LEI Nº 

11.428, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006, a área de estudo insere-se no Domínio da 

Mata Atlântica que considera as delimitações estabelecidas no Mapa de Vegetação do 

Brasil, IBGE 1988 (reeditado em 1993), abrangendo a Floresta Ombrófila Densa 

Atlântica, a Floresta Ombrófila Mista, a Floresta Ombrófila Aberta, a Floresta 

Estacional Semidecidual, a Floresta Decidual, manguezais, restingas, campos de 

altitude, brejos interioranos encraves florestais do Nordeste. 

Esse complexo vegetacional pode apresentar inúmeras diferenciações quanto à 

fisionomia, estrutura e composição florística em função de fatores como: latitude, 

altitude, condições climáticas e características fisiográficas locais, 

exposição/insolação da encosta, declividade, drenagem, tipo de rocha mãe, 

fertilidade e profundidade dos solos, posição topográfica, quantidade de nascentes e 

cursos-d’água (Eiten, 1970; Mantovani, 1990). 

• A vegetação pretérita e presente no município de São Paulo: O estado atual do 

conhecimento científico 

Devido à intensa ocupação, as características da cobertura vegetal original no 

Planalto Paulistano são pouco conhecidas. Esta região, atualmente coberta em 

grande parte pela área metropolitana urbana de São Paulo, sofreu influências 

antrópicas ao longo de quase cinco séculos de ocupação, em decorrência da 

colonização européia. Mesmo antes de 1500, a região já era um núcleo de 
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povoamento importante para os índios tupiniquins, provavelmente acarretando 

modificações na vegetação original (Petrone 1965).  

Dislich et al. (2001) citam que:  

“Este longo histórico de perturbação antrópica e a conseqüente modificação das 

condições naturais dificulta sobremaneira a reconstituição da vegetação primitiva 

na área. Acredita-se, porém, em uma paisagem original predominantemente 

florestal, às vezes com árvores de Araucaria angustifolia - o pinheiro-do-Paraná - e 

com a ocorrência de cerrado ou campos confinados a áreas com condições de solo 

particulares (Ab'Sáber 1963, 1970). Usteri (1911), em um dos primeiros trabalhos 

sobre a vegetação do município de São Paulo, considerou não haver mais matas 

primárias na sua área, com exceção do que é hoje o Parque Tenente Siqueira 

Campos, na Avenida Paulista. Atualmente, pouco resta da vegetação nativa no 

Planalto Paulistano, mesmo alterada, e as poucas áreas cobertas por florestas 

naturais se apresentam como fragmentos pequenos e dispersos. “ 

Segundo Mantovani (1993), no Planalto Paulistano, situado no reverso das serras 

costeiras, os climas seriam mais secos devido à ocorrência de chuvas orográficas na 

Serrania Costeira e à diminuição da umidade das massas de ar provenientes do 

oceano, sendo transicionais àqueles do interior do estado. 

Examinando-se alguns trabalhos com análises climáticas, em diferentes escalas, 

verificou-se a inexistência de um consenso na classificação do tipo climático para 

esta região. Considerando a classificação de Köppen (1948), autores divergem entre 

Cwa /Cwb (temperado úmido quente, com estação seca) e Cfa/Cfb (temperado 

úmido quente, sem estação seca distinta). Esta constatação reafirmou a condição 

transicional desta área, corroborada através das análises realizadas por Gandolfi 

(1991), com dados de 21 anos (1961-70 e 1975-85) e Knobel (1995), com dados de 

23 anos (1970-93), onde foi verificada uma sucessão temporal de anos com 

tendências distintas: tipo úmido/frio, úmido/quente, seco/quente e seco/frio. 

Além disso, a ocorrência de geadas é considerada como relevante condicionador 

climático das mudanças florísticas e estruturais na encosta atlântica paulista 

(Mantovani, 1993). Em 23 anos (1970-93) O Instituto Astronômico e Geofísico da 

Universidade de São Paulo (IAG, São Paulo, SP) registrou a ocorrência de 15 geadas 
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(Knobel, 1995). A severidade e a freqüência de geadas seriam mais importantes 

quanto menos adaptada estiver a vegetação a estes eventos (Knobel, 1995). 

Esta característica climática de transição e a ocorrência de geadas são refletidas 

diretamente na composição florística das formações vegetais. 

Assim, numa análise fitogeográfica mais detalhada para a região, Aragaki & 

Mantovani (1998) corroboram a idéia da região do Planalto Paulistano situar-se em 

área de transição florística entre a Floresta Ombrófila Densa e a Floresta Estacional 

Semidecidual, já relatada por Andrade-Lima (1966), Eiten (1970) e Rizzini (1963). 

Para a Mata Atlântica estima-se 20.000 espécies de plantas, das quais 8.000 são 

endêmicas e está entre os cinco primeiros colocados na lista dos “hotspots” 

(http:\\www. conservation.org.br). Considerada centro de diversidade e de 

endemismo para várias famílias e gêneros de plantas vasculares; alguns centros de 

endemismos vêm sendo reconhecidos ao longo desta formação como, por exemplo, o 

sul da Bahia e o Rio de Janeiro. A taxa de endemismo é comparável à do Escudo das 

Guianas: 53,5% das espécies arbóreas, 37,5% das espécies não arbóreas (77,4% se 

incluirmos bromélias) Mori et al. 1981 

A Mata Atlântica é o mais ameaçado dos biomas florestais brasileiros, com área 

remanescente que corresponde a menos de 9% da área originária, mas com 80% de 

sua superfície remanescente em propriedades privadas; as Unidades de Conservação 

correspondem a 2% dessa área originária; o desmatamento é a principal ameaça, em 

conseqüências de atividades agrícolas, reflorestamento homogêneo, e urbanização, 

principalmente; a exploração de madeira é fator relevante no Sul do Estado da Bahia 

em estados do Sul, muitas vezes produzida por formas de subsistência de populações 

locais (MMA, 1998). 

No Estado de São Paulo, a Mata Atlântica cobria uma área de 19.135.066 ha. Em 

1990 reduzia-se a 1.858.959 ha (7,82%) e em 1995 correspondia a 1.791.559 ha 

(7,50%). A taxa média de desmatamento anual (1990-1995) foi de 13.480 ha ou 

3,62% (http:\\www.sos. mata.atlântica). 

Desta forma, tanto a Mata Atlântica como as demais florestas no Estado resumem-se 

a fragmentos mantidos na forma de reservas, estações ecológicas e parques 

florestais públicos ou áreas particulares, onde sua preservação foi conseqüência das 
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dificuldades topográficas para atingi-las (Castanho Filho & Feijó, 1987), exceto na 

Serra do Mar, onde ainda existe extensão considerável de Mata Atlântica. Estas 

florestas vêm sendo expostas às perturbações antropogênicas, que estão 

aumentando em intensidade, freqüência e tamanho (Viana, 1987). A maioria desses 

fragmentos é pequena e apresenta áreas inferiores a 50 hectares (Viana & Tabanez, 

1996). 

Os mecanismos de extinção relatados para a fragmentação incluem os efeitos 

deletérios das interferências humanas durante e após o desmatamento, a redução do 

tamanho da população, a redução das taxas de imigração, mudanças na estrutura da 

comunidade, a imigração de espécies exóticas e efeitos de borda (Vermeij, 1986). 

Fragmentos podem atuar como refúgios para plantas e animais. A maioria das 

espécies tropicais pluviais é intolerante às condições fora da floresta e possui limites 

de dispersão. 

No MSP os fragmentos florestais têm sido objetos de estudo de vários projetos 

vinculados às Instituições de Pesquisa como o Instituto de Biociências da 

Universidade de São Paulo, Instituto de Botânica de São Paulo, o Instituto Florestal e 

a Prefeitura Municipal de São Paulo. 

Assim, as áreas melhores conhecidas são o Parque do Estado, Mata da C.U.A.S.O. 

(Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira) e Parque da Cantareira, locais onde 

ficam inseridos estes órgãos. Além destes locais, existem estudos realizados nos 

mais diversos fragmentos florestais, mas não com a mesma intensidade dos 

anteriores. Destacam-se trabalhos realizados pelo DEPAVE nos parques municipais de 

São Paulo (CPHN, 1985/88). Outros locais foram selecionados para o 

desenvolvimento de dissertações, representando estudos pontuais como, por 

exemplo, o estudo feito por Garcia (1995); ele fez uma análise florística, chave de 

identificação e descrição das espécies arbustivo-arbóreas presentes no Parque 

Municipal Santo Dias. Neste Parque, destacou-se a ocorrência de Lytocarium hoehnei, 

uma palmeira, que tem sua distribuição geográfica restrita às redondezas de Cotia, 

Parelheiros e Cubatão (Toledo, 1944 apud Garcia, 1995). 

Recentemente alguns trabalhos apontam os efeitos da fragmentação florestal no 

município de São Paulo. Tabarelli et. al, (1998) compararam a distribuição de táxons 

vegetais e composição de guildas em cinco fragmentos da bacia de São Paulo com 
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três levantamentos feitos em floresta contínua na encosta atlântica. De acordo com 

os autores, o aumento do percentual de espécies da flora associada a perturbações 

nos fragmentos do município de São Paulo está intimamente associado ao processo 

de fragmentação. Assim, os autores sugerem que esse aumento pode ser 

responsável pelas diferenças encontradas por eles entre as florestas tais como maior 

riqueza e percentual de espécies de Euphorbiaceae, Compositae e Solanaceae na 

bacia de São Paulo; menor riqueza total de espécies e diferenças na composição de 

guildas. Os autores questionam a capacidade das unidades de conservação existentes 

na bacia de São Paulo em manter a diversidade biológica ainda encontrada nessa 

floresta. 

Segundo o Atlas dos Municípios da Mata Atlântica, em 2000, os remanescentes 

florestais no município de São Paulo correspondiam a cerca de 21% (32.798 ha) da 

área de seu território. Esse dado foi obtido à partir de interpretação de imagens de 

satélite (TM/Landsat5 e 7),com a identificação de fragmentos florestais acima de 10 

hectares, inclusive formações secundárias Considerando apenas a classe denominada 

vegetação nativa, que corresponde às formações florestais, verifica-se que sua 

distribuição espacial no Município é desigual. Os maiores fragmentos localizam- se na 

subprefeitura de Parelheiros, seguida pela de Tremembé e Socorro 

De acordo com a tabela 9.2.3.2-1 pode-se observar que a vegetação remanescente 

que ocorre nas áreas das subprefeituras envolvidas no projeto é bastante pequena, 

sobretudo nas subprefeituras de Pinheiros e Santo Amaro. 

Quadro 9.2.3.2-1 Vegetação nativa no município de São Paulo, por subprefeitura, ano 2001 

VN vegetação nativa, Ca – campo Antrópico, R – Reflorestamento, T – total, A – Área (%) 

 VN (ha) Ca (ha) R (ha)  T (ha) A (%) 

Butantã 266 240,5 133,2 133,2 10,6 

Pinheiros 0 19,7 5,1 5,1 0,8 

Santo Amaro 15,9 86,3 18,6 18,6 3,2 

Campo Limpo 173 284,4 7,9 7,9 12,7 

Fonte: IPT em: Geo Cidades, 2004 
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• As áreas verdes do município de São Paulo e a questão da arborização urbana 

A presença de vegetação, principalmente a vegetação arbórea, em uma área 

densamente urbanizada como a capital paulista, é de extrema importância para 

atenuar problemas decorrentes do intenso processo de urbanização. A arborização 

urbana constitui importante instrumento para a regulação do clima urbano, 

manutenção da biodiversidade, controle de poluição atmosférica e sonora, além dos 

aspectos paisagísticos, de lazer e recreativos na cidade, o que reflete na qualidade de 

vida de toda a população.  

A arborização exerce papel de vital importância para a qualidade de vida nos centros 

urbanos. Por suas múltiplas funções, a árvore urbana atua diretamente sobre o 

microclima, a qualidade do ar, o nível de ruídos, a paisagem, além de constituir 

refúgio indispensável à fauna remanescente nas cidades (SBAU - Sociedade Brasileira 

de Arborização Urbana, 2007). 

Segundo alguns estudos, através da redução da incidência direta da energia e do 

aumento da umidade relativa do ar, a arborização pode contribuir para a redução de 

até 4ºC de temperatura, agindo decisivamente para atenuação das chamadas ilhas 

de calor, áreas de ocorrência das temperaturas mais elevadas durante o dia, 

especialmente nas zonas de maior poluição do ar. Ainda com respeito à poluição, 

pode-se dizer que árvores colaboram na retenção de poluentes, no consumo do gás 

carbônico e na produção de oxigênio, contribuindo, assim, para a melhoria na 

qualidade do ar. Além disto, as cortinas vegetais são capazes de diminuir em cerca 

de 10% o teor de poeira e obstruir a propagação do som, resultando na redução do 

nível de ruído. Outros estudos ainda afirmam que a cobertura arbórea auxilia na 

manutenção do asfalto nas cidades, colaborando – em certa medida - para que as 

vias não contraiam tantos buracos, imperfeições e calombos. Este fator permite que 

as demandas por recomposição asfáltica diminuam, gerando economia de dinheiro 

público (SBAU - Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, 2007).  

A arborização urbana é entendida como os indivíduos arbóreos inseridos na malha 

urbana em vias praças, bicos de praças, canteiros, áreas ajardinadas, os lotes 

públicos ou particulares, distintamente daqueles em unidades de conservação e áreas 

correlatas (PMSP, 2004).1tado do Meio Ambiente 
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Dentre os inúmeros problemas relacionados à qualidade de vida que uma cidade com 

grande densidade populacional como São Paulo apresenta, está inserida a 

insuficiência de áreas verdes. A distribuição da vegetação dentro da área urbanizada 

da cidade é desigual, com a localização de áreas e vias arborizadas nas regiões 

habitadas pela classe média alta, originárias de loteamentos de alto padrão 

(SVMA/Sempla, 2002). Já nas regiões ocupadas pela população menos favorecida, a 

situação é crítica, pois não ocorre cumprimento da legislação urbanística, 

desrespeitando-se o percentual de área construída e o recuo mínimo obrigatório.Além 

disso, os quintais são totalmente ocupados com construções, o que aumenta ainda 

mais a carência de áreas verdes nestas regiões da cidade.  

Com o passar dos anos, observa-se que muitas espécies utilizadas na arborização da 

cidade de São Paulo são inadequadas para esse fim, trazendo como conseqüência 

custos crescentes na manutenção e reparos nas instalações aéreas e subterrâneas 

(como rede de abastecimento de água, esgoto, telefones, placas de sinalização etc.) 

bem como na atividade de podas e de limpeza das vias públicas.Na história da 

arborização urbana da capital, foram selecionadas e introduzidas plantas exóticas 

que aqui encontraram boas condições de adaptabilidade. No entanto, a introdução de 

árvores exóticas em ambientes fragilizados, como é o caso do ambiente urbano, 

facilita o estabelecimento de plantas invasoras, o que acarreta em importante 

processo de degradação ambiental (Geo Cidades, 2004). 

De acordo com Ziller (2001), tamanho é o potencial de espécies exóticas de modificar 

sistemas naturais, que as plantas exóticas invasoras são atualmente consideradas a 

segunda maior ameaça mundial à biodiversidade, perdendo apenas para a destruição 

de hábitats pela exploração humana direta. O agravante dos processos de invasão, 

comparados à maioria dos problemas ambientais, é que ao invés de serem 

absorvidos com o tempo e terem seus impactos amenizados, agravam-se à medida 

que as plantas exóticas invasoras ocupam o espaço das nativas. As conseqüências 

principais são a perda da biodiversidade e a modificação dos ciclos e características 

naturais dos ecossistemas atingidos, a alteração fisionômica da paisagem natural, 

com conseqüências econômicas vultosas. 

• Áreas Verdes no Município de São Paulo 

O Plano Diretor Estratégico instituído pela lei nº 13.430, de 13 de setembro de 2002, 

conceitua áreas verdes como “conjunto dos espaços arborizados e ajardinados, de 
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propriedade pública ou privada, necessários à manutenção da qualidade ambiental e 

ao desenvolvimento sustentável do Município” (art. 101). Segundo o Plano 

Urbanístico-Ambiental as Áreas Verdes são Elementos Integradores da urbanização 

do território do Município, que “constituem o tecido urbano que permeia os eixos 

estruturadores e abriga as atividades dos cidadãos que deles se utilizam”. 

Integram o Sistema de Áreas Verdes do Município as seguintes categorias (art. 132): 

I - Áreas verdes públicas de Proteção Integral (parques e reservas). 

II - Áreas verdes públicas ou privadas de Uso Sustentável (Área de Proteção 

Ambiental, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável, Reserva Particular do Patrimônio Natural, Parque Urbano e praça 

pública). 

III - Áreas de Especial Interesse públicas ou privadas (área ajardinada e arborizada 

localizada em logradouros e equipamentos públicos; chácaras, sítios e glebas; 

cabeceiras, várzea e fundo de vale; espaço livre de arruamentos e áreas verdes de 

loteamentos; cemitérios; áreas com vegetação significativa em imóveis particulares). 

As Áreas Verdes integrantes do Sistema de Áreas Verdes do Município serão 

classificadas, segundo o artigo 133 do Plano Diretor Estratégico, em áreas de 

propriedade pública (reservas naturais; parques públicos; praças, jardins e 

logradouros públicos; áreas ajardinadas e arborizadas de equipamentos públicos; 

áreas ajardinadas e arborizadas integrantes do sistema viário) e de propriedade 

particular enquadradas ou a serem enquadradas pelo Poder Público (áreas com 

vegetação significativa, de imóveis particulares; chácaras, sítios e glebas; clubes 

esportivos sociais; clubes de campo; áreas de reflorestamento).  

Conforme dados do Atlas Ambiental do Município (PMSP- SVMA, 2002) a distribuição 

da cobertura vegetal no município é bastante desigual. Considerando os distritos 

afetados pelo empreendimento (vide Quadro 9.2.3.2-2), o distrito do Morumbi, 

considerado “Bairro Jardim”, se destaca por ser o mais arborizado em função do tipo 

de ocupação que sofreu. Em contraposição ao Morumbi, o distrito do Itaim Bibi, é o 

que possui menor índice de cobertura vegetal por habitante, sendo prioritário em 

termos de instalação de novas áreas verdes. Vale dizer que o índice recomendado 

pela Organização Mundial da Saúde é de 12m 2/habitante.  
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Quadro 9.2.3.2-2: Valores de cobertura vegetal por habitante por distrito*. 

Distritos Cobertura vegetal por 

habitante (m2) - 1999 

Santo Amaro 90,23 

Brooklin Sem dados 

Morumbi 239,04 

Vila Andrade 100,98 

Itaim Bibi 3,86 

Campo Belo 14,2 

Fonte: PMSP Atlas Ambiental do município de São Paulo 

*Ressalta-se que esse índice considera não só a cobertura vegetal natural mas também a de parques e 
bosques urbanos bem como a de arborização de vias. 
 

• Parques municipais 

Os Parques urbanos não se enquadram nas normas do SNUC (sistema nacional de 

unidades de conservação - Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000), cuja prioridade é a 

conservação biológica. No entanto, muitos dos parques sob a administração do 

município, se destacam pela presença de cobertura vegetal significativa. A tabela 

9.2.3.2-3 apresenta os Parques Municipais que ocorrem na área de entorno do 

empreendimento. 

Quadro 9.2.3.2-3: Parques Municipais na área do empreendimento 

Sub-prefeituras Pinheiros Santo Amaro Campo Limpo Butantã 

Parques Villa Lobos 

Sumidouro 

Severo Gomes Burle Max 

Santo Dias 

Alfredo Volpi, 

Previdência, Luis 

Carlos Prestes, 

Raposo Tavares 

 

 



GEOTEC                           EMURB 

EM01/2009                                                           9.2-34 

O Quadro 9.2.3.2-4 apresenta algumas das características dos Parques localizados 

nas sub-prefeituras de Santo Amaro, Pinheiros, Campo Limpo, Butantã. 

Quadro 9.2.3.2-4: Parques Municipais e Estaduais localizados na área de estudo. 

Parque Bairro/sub-prefeitura Área (M2) Vegetação 

Alfredo Volpi Morumbi/Butantã 142.400 Mata Atlântica 

remanescente, com 

espécimes arbóreos 

como o jequitibá, o 

passuaré e o jerivá 

Luís Carlos Prestes Butantã/ Butantã 27.100 

 

Capoeiras originais, 

onde se destacam 

árvores como pau-

jacaré, quaresmeira, 

sibipiruna, manacá-da-

serra e cuvitinga. 

Previdência Jardim Ademar/ 

Butantã 

91.500 

 

Vegetação remanescente 

de Mata Atlântica. 

Raposo Tavares Vila Albano/ Butantã 195.000 

 

Áreas ajardinadas 

Colinas de São Francisco Butantã/ Butantã 49.053 

 

Sem Dados 

Santo Dias Capão Redondo/Campo 

Limpo 

134.000 

 

Remanescente de mata 

nativa, destaque para 

Lythocarium hoehnei 

Burle Max Campo Limpo 138.279 

 

Capoeiras e plantas 

remanescentes de Mata 

Atlântica e 

reflorestamento 

Severo Gomes Chácara Santo Antônio/ 
Santo Amaro 

 

34.900 

 

Vegetação remanescente 

e espécies exóticas. 

Villa-Lobos Pinheiros/Pinheiros 732.000 Vegetação remanescente 

e árvores cultivadas 
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Parque Bairro/sub-prefeitura Área (M2) Vegetação 

Sumidouro Pinheiros Sem dados Sem dados 

Breves Santo Amaro Sem dados Sem dados 

Visconde de Porto 

Seguro 

Santo Amaro Sem dados Sem dados 

Darcy Silva Santo Amaro Sem dados Sem dados 

Fonte: PMSP Atlas Ambiental do município de São Paulo 

 

Alguns Parques ainda encontram-se em fase de implantação como o Sumidouro, na 

sub-prefeitura de Pinheiros, Parque Alto da Boa Vista e Darcy Silva na sub-prefeitura 

de Santo Amaro e Colina de São Francisco no Butantã. 
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9.2.4. Avifauna 

Este item apresenta informações referentes ao inventário de fauna, aves e 

mamíferos, realizado para determinar os possíveis impactos durante a implantação 

das obras de prolongamento da Avenida Doutor Chucri Zaidan até a Avenida João 

Dias e complementos viários necessários. Foi elaborado através de ações 

desenvolvidas no período entre 23 de fevereiro e 30 de março de 2009, para 

subsidiar os estudos. 

Inicialmente é apresentada a metodologia de trabalho de campo e de pesquisa para a 

obtenção de dados assim como as definições e abreviações utilizadas. Segue com os 

resultados obtidos com a discussão e conclusão do diagnóstico de fauna. 

• Plano de trabalho: metodologia e campo 

Os estudos da influência dos impactos previstos sobre as comunidades faunísticas 

terrestres geralmente permitem a proposição de adequadas medidas e ações de 

manejo, que possam vir a garantir a conservação das espécies, que porventura 

ocorrerem localmente, principalmente daquelas mais sensíveis à modificação da 

paisagem produzida pelo empreendimento. 

É importante considerar que em levantamentos de fauna a totalidade das espécies 

presentes em uma área é tarefa difícil, pois a detecção de espécies raras e crípticas, 

de difícil observação, pode não ocorrer antes da ação dos impactos previstos 

ocorrerem (ARACRUZ, 1997).  

Em ambientes densamente urbanizados, como no presente caso, a disponibilidade e 

distribuição de recursos alimentares, refúgios, corredores e água tornam-se 

limitantes para espécies com necessidades restritas de habitat. Além disso, a 

atividade antrópica intensa torna-se um fator preponderante para espécies mais 

sensíveis à presença humana contribuindo com o processo de defaunação local e, 

consequentemente, resultando em uma baixa riqueza de espécies. 

• Cronograma 

Como diretriz geral de trabalho optou-se pela divisão do estudo de fauna terrestre 

em fases definidas conforme as particularidades de sua execução. A primeira 

correspondeu à definição da metodologia a ser adotada, reconhecimento da área e 
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levantamento bibliográfico.  Durante a segunda fase foram realizadas as campanhas 

de campo e os dados foram tratados e analisados. Na terceira fase finalizou-se o 

diagnóstico através de sua conclusão, assim como, realizou-se a caracterização e 

avaliação dos impactos ambientais para a fauna, propondo-se as devidas medidas 

mitigadoras, quando cabível. O presente trabalho foi realizado entre 12/03 e 

03/04/2009. 

• Atividades 

Para a fauna terrestre e alada foram adotadas duas metodologias de campo 

complementares, o censo por ponto de raio limitado, para aves, e a transecção linear 

combinada com a busca ativa, para aves e demais grupos. O primeiro método 

permitiu georreferenciar a área de amostragem, sendo mais adequado para o 

levantamento de avifauna. O segundo permitiu a expansão da área de amostragem, 

sendo mais adequado para o levantamento dos demais grupos que poderiam ocorrer 

na área de estudo. Durante a transecção linear observou-se as características do 

ambiente que permitiriam a presença de refúgios ou evidências de nidificação, 

principalmente nas árvores e arbustos, através de uma varredura vertical de 

observação detalhada. 

Para a caracterização da fauna da área de influência direta (AID), foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica, a partir da qual, em função de características da paisagem 

estimou-se a fauna de provável ocorrência. As campanhas de campo totalizaram 

aproximadamente 20 horas de observação a partir dos dois métodos adotados. Uma 

breve descrição dos métodos é apresentada a seguir. 

- Censo por pontos 

Foi realizado um censo por ponto de raio limitado, onde transectos foram percorridos 

nas primeiras horas da manhã. Nos pontos dos transectos o observador ficou parado 

por 10 (dez) minutos, em pontos eqüidistantes de 100 m, com raio de 50 metros, 

para realizar o registro visual e/ou auditivo das espécies em atividade (BIBBY et al. 

1992, VIELLIARD & SILVA, 1990). Cada ponto foi, quando possível, georreferenciado 

através de aparelho de posicionamento global por satélite (GPS) para permitir a 

alocação da fauna no espaço. O censo por pontos totalizou cinquenta minutos de 

observação. 
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- Transecção linear e busca ativa 

A transecção linear consistiu em caminhadas lentas (1km/h), com observação de até 

20 metros a partir do eixo do transecto, pela ADA, sendo registradas observações 

diretas e indiretas. A busca ativa, também denominada “Procura Sistemática 

Limitada por Tempo” (CAMPBELL & CHRISTMAN, 1982; MARTINS, 1994; SCOTT, 

1994), foi realizada para a detecção da fauna terrestre, o censo por transecção linear 

e busca ativa totalizou aproximadamente 18 horas de observação. 

- Pesquisa bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica foi dividida em duas fases. A primeira intensiva realizada 

desde antes da primeira campanha de campo até a elaboração do relatório 

preliminar, visou trabalhos que permitiram a elaboração de uma listagem de espécies 

de provável ocorrência nas áreas de influência indireta (AII) e direta (AID), assim 

como a caracterização geral dos ecossistemas presentes na paisagem. A segunda 

semi-intensiva, focou-se em particularidades das espécies presentes, nas espécies 

não detectadas, mas de provável ocorrência e nos possíveis impactos que podem 

resultar da implantação do empreendimento. 

• Definições e abreviações adotadas 

Quanto à relação com o homem (REL) a fauna foi classificada como silvestre (SIL) e 

sinântropa (SIN), sendo considerados silvestres as espécies que necessitam de um 

ambiente natural estável e contínuo e que não suportam uma coexistência com a 

ocupação humana, e animais sinântropos, aqueles que se beneficiam da ocupação 

humana, esses podem ser subdivididos em dois grupos: os que se beneficiam do 

desmatamento devido à criação de campos antrópicos, semelhantes a seus habitats 

naturais, e os que se beneficiam diretamente da urbanização pela eliminação de 

predadores e competidores (SICK, 1997). 

Quanto ao habitat preferencial (HAB), que corresponde ao local mais provável de se 

encontrar determinada espécie, foi dividido em florestal (FLO) (estrato arbóreo 

predominante), de transição (TRA) (ecótono, carrascal, por exemplo), campestre 

(CAM) (estrato herbáceo-arbustivo predominante, campo, por exemplo), aquático 

(AQU) corpos d'água com vegetação circundante como córregos, rios e banhados, e 
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urbano (URB), caracterizado pelos diferentes tipos de ocupação residencial, comercial 

e industrial. 

Particularmente quanto à sazonalidade (SAZ) a avifauna foi classificada em 

migratória e residente (MIG/RES). Migratórias quando a ocorrência de determinada 

espécie é sazonalmente marcada pelo fato da área de estudo encontrar-se em suas 

rotas migratórias. E residentes quando permanecem ao longo de todo o ano no 

mesmo local. É importante destacar que em certas espécies é comum a permanência 

de populações nos locais de pouso ou passagem dos bandos migratórios, tornando-se 

essas residentes. 

No que diz respeito aos mamíferos considerou-se o principal período de atividade 

durante o dia.  Espécies de hábito diurno (DIU) foram consideradas aquelas que 

preferencialmente encontram-se ativas durante todo o período claro do dia até o 

crepúsculo, de hábito noturno (NOT), quando ativas a partir do crepúsculo durante 

toda a noite até o amanhecer, e (D/N) diurno noturnas ou diuturnas quando não 

apresentam um período específico de atividade, sendo ativas ao longo das 24 horas 

do dia, descansando a intervalos.  

Quanto ao hábito alimentar preferencial (ALI), a fauna foi classificada segundo 

aquele considerado predominante em: nectarívoras (NEC), espécies que se 

alimentam preferencialmente de néctar, complementando sua dieta com pequenos 

artrópodes; frugívoras (FRU), espécies que se alimentam preferencialmente da polpa 

de frutos ou de frutos inteiros, geralmente complementando sua dieta com pequenos 

artrópodes; granívoras (GRA), espécies que se alimentam preferencialmente de 

grãos ou de sementes, complementando sua dieta com insetos; herbívoras (HER) 

espécies que se alimentam preferencialmente de folhas ou porções do corpo 

vegetativo dos vegetais; insetívoras (INS), espécies que preferencialmente 

alimentam-se de insetos e artrópodes, podendo complementar sua dieta com frutos, 

sementes etc; carnívoras (CAR), espécies que se alimentam preferencialmente de 

vertebrados de pequeno porte como, pequenos roedores, aves menores, anfíbios ou 

répteis; piscívoras (PIS), espécies que se alimentam preferencialmente de peixes ou 

organismos aquáticos; onívoras (ONI), espécies que apresentam uma dieta variada, 

sendo sua preferência alimentar determinada pela disponibilidade do alimento; 

sapróvoras (SAP), espécies que se alimentam de carniça, animais em decomposição, 

ou pequenos animais feridos. 
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Para determinação da condição de conservação considerou-se, principalmente, os 

critérios estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 42.838, de 4 de Fevereiro de 1998, e 

sua atualização de novembro de 2008, que define as espécies como: a) criticamente 

em perigo (CR), espécies que apresentam alto risco de extinção em futuro próximo, 

devido a alterações ambientais ou de alta redução populacional (em 10 anos); b) em 

perigo (EN), espécies que apresentam risco de extinção em futuro próximo devido a 

grandes alterações ambientais ou de significativa redução populacional (em 10 

anos); c) vulnerável (VU), espécies que apresentam um alto risco de extinção a 

médio prazo, devido a alterações ambientais preocupantes ou da redução 

populacional (em 10 anos); d) espécies provavelmente ameaçadas (NT), porém com 

dados insuficientes para uma conclusão. 

Como complemento para a classificação da condição de conservação da fauna foram 

criadas, segundo bibliografia as seguintes categorias de condição de conservação: a) 

espécies que possuem uma ampla distribuição e alta densidade populacional no 

ambiente, denominadas comuns (COM); b) espécies não ameaçadas, porém que 

possuem uma distribuição descontínua e de baixa densidade populacional no 

ambiente, denominadas raras (RAR); c) espécies com alta ou baixa densidade 

populacional, dependendo da região, com distribuição descontínua no ambiente, 

denominadas de raras/comuns (R/C); d) espécies endêmicas (END), que devido a 

fatores ambientais e históricos, possuem uma distribuição restrita a determinada 

região, vivendo em um hábitat específico, no qual os indivíduos podem estar 

presentes em uma freqüência que os torna comuns localmente, sendo, portanto 

importantes indicadores da qualidade ambiental (SICK, 1997). 

Utilizou-se, ainda, como complemento a lista atualizada de animais ameaçados do 

IBAMA (2003) que se baseia em “categorias de ameaça sugeridas pelo setor 

acadêmico para enquadramento das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção, a 

partir dos critérios internacionais utilizados pela União Mundial para a Natureza”. 

Para aves especificamente, utilizou-se, devido à vulnerabilidade ao distúrbio humano 

conhecida de algumas espécies de aves, outras variáveis qualitativas referentes à 

sensibilidade a perturbações antrópicas (SEN) e também à prioridade de conservação 

das espécies (PC), segundo STOTZ et al. (1996). As variáveis qualitativas para a 

sensibilidade a perturbações antrópicas (SEN) são: Alta (A); Média (M); Baixa (B); e 

desconhecida (d) (STOTZ et al. 1996).  
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Quanto à prioridade de conservação (PC) as medidas qualitativas são: Urgente (1) - 

espécies já em perigo, que necessitam de conservação para sobreviverem; Alta (2) - 

espécies ameaçadas, geralmente devido à restrição da área ou habitat, e já mostram 

sinais de declínio populacional; Média (3) - espécies não ameaçadas em curto prazo, 

porém são vulneráveis se a destruição de habitats continuar; Baixa (4) - espécies 

generalistas com ampla distribuição, habitats não ameaçados (STOTZ et al. 1996). 

- Resultados e discussão 

Antes do início da apresentação dos resultados e da discussão é importante destacar 

que a busca ativa de vertebrados terrestres na área diretamente afetada (ADA), 

embora intensa não resultou em contatos positivos, o que não significa que eles não 

estejam presentes na área. As particularidades do ambiente urbano aliada à 

dificuldade de acesso a áreas onde poderiam ser encontrados pode ter determinado a 

ausência de vestígios e avistamentos. Portanto na análise da fauna serão 

apresentados em detalhe dados para a avifauna e considerações a respeito do 

restante da fauna de vertebrados terrestres. Para a área de influência indireta será 

detalhada uma análise da avifauna a seguir. 

Caracterização da área de influência direta (AID)  

Considerou-se como área de influência direta (AID) para o presente trabalho o 

polígono formado a partir do limite da área diretamente afetada (ADA) com um raio 

de 100 metros. Este critério foi adotado levando-se em conta o provável 

deslocamento de fauna, principalmente aves, durante a fase de implantação. A partir 

dessa delimitação consideraram-se os aspectos ambientais pertinentes à manutenção 

da avifauna para caracterizar a área.  

A área de influência direta caracteriza-se pela ocupação urbana intensa seguindo o 

padrão geral de bolsões de verticalização consolidados e em curso, substituindo 

antigas áreas industriais e residenciais horizontais, além da ocupação de áreas 

remanescentes.  

Nos bairros residenciais horizontais observam-se pelo menos três padrões 

diferenciados quanto à presença de áreas verdes particulares. Os que apresentam 

pouca a média área com áreas verdes internas nos quais ainda é possível observar 

uma razoável arborização pública, com tráfego de médio a intenso. Os que 
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apresentam grandes áreas verdes internas e uma arborização pública exuberante, 

com tráfego de médio a baixo. E, finalmente, os que apresentam pouca ou nenhuma 

área verde interna e ruas desprovidas de arborização, com tráfego de baixo a 

intenso. 

Nas áreas comerciais a forte verticalização e o tráfego intenso são características 

marcantes. No entanto, as ocupações realizadas a partir da década de 80 

apresentam uma certa preocupação, mesmo que somente estética, com a criação e 

manutenção de páreas verdes internos. A arborização pública em muitas áreas é 

mantida por empresas da região gerando um paisagismo que pode favorecer o 

deslocamento da avifauna. 

Avifauna da Área de Influência direta (AID) 

As 64 espécies de aves de provável ocorrência (Quadro 9.2.4-1), distribuídas em 29 

famílias, foram selecionadas considerando-se as condições ambientais da área de 

influência direta (AID), assim como particularidades de sua biologia. A predominância 

da família Tyrannidae, com 10,94% da frequência relativa por família (Quadro 9.2.4-

2), encontra-se de acordo com o esperado, no entanto a expressão significativa das 

famílias Picidae (7,81%), Ardeidae (6,25%) e Embertezidae (6,25%) são desvios 

produzidos pela presença do Parque Burle Max (Figura 9.2.4-1). 
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Quadro 9.2.4-1: Variáveis ecológicas por espécies de aves e respectivas famílias da área de 

influência direta (AID) (Segundo Sick, 1997). 

Nº Espécie REL HAB SAZ ALIM CAT Família 

1 Amazilia láctea SIN TRA RES NEC COM TROCHILIDAE 

2 Ardea Alba SIN AQU MIG PIS COM ARDEIDAE 

3 Basileuterus culicivorus SIL FLO RES INS COM PARULIDAE 

4 Brotogeris tirica SIN TRA MIG FRU END PSITTACIDAE 

5 Brotogeris versicolorus SIL TRA MIG FRU COM PSITTACIDAE 

6 Butorides striatus SIL AQU MIG PIS COM ARDEIDAE 

7 Camptostoma obsoletum SIN TRA RES INS COM TYRANNIDAE 

8 Caracara plancus SIN TRA RES CAR COM FALCONIDAE 

9 Celeus flavescens SIL TRA RES ONI COM PICIDAE 

10 Ceryle torquata SIL AQU MIG PIS R/C ALCEDINIDAE 

11 Chaetura andrei SIN TRA MIG INS COM APODIDAE 

12 Coereba flaveola SIN TRA RES NEC COM COEREBIDAE 

13 Colaptes campestris SIN CAM MIG INS COM PICIDAE 

14 Columba livia SIN URB RES ONI COM COLUMBIDAE 

15 Columbina talpacoti SIN CAM RES GRA COM COLUMBIDAE 

16 Conirostrum speciosum SIN TRA MIG ONI COM EMBEREZIDAE 

17 Conopophaga lineata SIL TRA RES INS COM CONOPOPHAGIDAE 

18 Coragyps atratus SIN TRA RES SAP COM CTHARTIDAE 

19 Cranioleuca pallida SIL FLO RES INS END FURNARIIDAE 

20 Crotophaga ani SIN CAM RES INS COM CUCULIDAE 

21 Cyclarhis gujanensis SIL TRA MIG INS COM VIREONIDAE 

22 Dendrocygna viduata SIL AQU MIG HER COM ANATIDAE 

23 Dryocopus lineatus SIN CAM RES INS COM PICIDAE 

24 Egretta thula SIN AQU MIG PIS COM ARDEIDAE 

25 Elaenia flavogaster SIN TRA RES FRU COM TYRANNIDAE 

26 Elanus leucurus SIN CAM RES CAR COM ACCIPITRIDAE 

27 Estrilda astrild SIN CAM RES GRA RAR ESTRILDIDAE 

28 Eupetomena macroura SIN TRA RES NEC COM TROCHILIDAE 

29 Euphonia violacea SIN TRA RES FRU COM THRAUPIDAE 

30 Forpus xanthopterygius SIL FLO MIG FRU COM PSITTACIDAE 

31 Furnarius rufus SIN CAM RES INS COM FURNARIIDAE 

32 Guira guira SIN CAM RES ONI COM CUCULIDAE 

33 Leptotila verreauxi SIL TRA MIG GRA COM COLUMBIDAE 

34 Machetornis rixosus SIN CAM MIG INS COM TYRANNIDAE 

35 Milvago chimachima SIN CAM RES CAR COM FALCONIDAE 

36 Mimus saturninus SIN TRA MIG ONI COM MIMIDAE 

37 Molothrus bonariensis SIN CAM MIG ONI COM ICTERIDAE 

38 Myiozetetes similis SIN TRA MIG INS COM TYRANNIDAE 

39 Notiochelidon cyanoleuca SIN TRA MIG INS COM HIRUNDINIDAE 

40 Nycticorax nycticorax SIL AQU MIG PIS COM ARDEIDAE 

41 Passer domesticus SIN URB RES ONI COM PASSERIDAE 
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Nº Espécie REL HAB SAZ ALIM CAT Família 

42 Phallacrocorax brasilianus SIL AQU MIG PIS COM PHALLACROCORIDAE 

43 Piaya cayana SIN TRA RES ONI COM CUCULIDAE 

44 Picumnus cirratus SIL TRA RES INS COM PICIDAE 

45 Pitangus sulphuratus SIN TRA RES INS COM TYRANNIDAE 

46 Rupornis magnirostris SIN CAM RES CAR COM ACCIPITRIDAE 

47 Saltator similis SIN TRA RES FRU R/C EMBEREZIDAE 

48 Serpophaga subcristata SIL TRA MIG INS COM TYRANNIDAE 

49 Stelgydopterix rufficolis SIL CAM MIG INS COM HIRUNDINIDAE 

50 Synallaxis spixi SIL TRA RES INS COM FURNARIIDAE 

51 Tangara cayana SIN TRA RES FRU COM THRAUPIDAE 

52 Thamnophilus caerulescens SIL TRA RES INS COM THAMNOPHILIDAE 

53 Thraupis palmarum SIN TRA RES FRU COM THRAUPIDAE 

54 Thraupis sayaca SIN TRA RES FRU COM THRAUPIDAE 

55 Troglodytes musculus SIN TRA RES ONI COM TROGLODYTIDAE 

56 Turdus amaurochalinus SIL CAM MIG ONI COM TURDIDAE 

57 Turdus leucomelas SIN TRA RES ONI COM TURDIDAE 

58 Turdus rufiventris SIN TRA RES ONI COM TURDIDAE 

59 Tyrannus melancholicus SIN CAM RES INS COM TYRANNIDAE 

60 Vanellus chilensis SIN CAM RES INS COM CHARADRIIDAE 

61 Veniliornis spilogaster SIL FLO RES INS COM PICIDAE 

62 Vireo olivaceus SIL FLO MIG INS COM VIREONIDAE 

63 Volatinia jacarina SIN CAM MIG GRA COM EMBEREZIDAE 

64 Zonotrochia capensis SIN CAM RES GRA COM EMBEREZIDAE 
Legenda: 
REL= relação com o homem; SIN= sinântropa; SIL= silvestre; HAB= habitát preferencial; AQU= 
aquático; FLO= florestal; TRA= de transição; CAM= campestre; URB= urbano; SAZ = sazonalidade; 
RES= residente; MIG= migratória;ALIM = hábito alimentar preferencial; PIS= piscívoro; CAR= 
carnívoro; INS= insetívoro; SAP= sapróvoro; GRA= granívoro; FRU= frugívoro; NEC= nectarívoro; 
CAT = categoria de conservação; COM = comum; RAR= rara; R/C = rara-comum; END= endêmica. 

Quadro 9.2.4-2: Frequência relativa (%) em função da ocorrência de espécies por 
famílias. 

Nº Família Oc FR% 

1 TYRANNIDAE 7 10,94 

2 PICIDAE 5 7,81 

3 ARDEIDAE 4 6,25 

3 EMBEREZIDAE 4 6,25 

4 THRAUPIDAE 4 6,25 

5 COLUMBIDAE 3 4,69 

6 CUCULIDAE 3 4,69 

7 PSITTACIDAE 3 4,69 

8 TURDIDAE 3 4,69 

9 FURNARIIDAE 3 4,69 

10 ACCIPITRIDAE 2 3,13 

11 FALCONIDAE 2 3,13 

12 HIRUNDINIDAE 2 3,13 
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Nº Família Oc FR% 

13 TROCHILIDAE 2 3,13 

14 VIREONIDAE 2 3,13 

15 ALCEDINIDAE 1 1,56 

16 ANATIDAE 1 1,56 

17 APODIDAE 1 1,56 

18 CATHARTIDAE 1 1,56 

19 CHARADRIIDAE 1 1,56 

20 COEREBIDAE 1 1,56 

21 CONOPOPHAGIDAE 1 1,56 

22 ESTRILDIDAE 1 1,56 

23 ICTERIDAE 1 1,56 

24 MIMIDAE 1 1,56 

25 PARULIDAE 1 1,56 

26 PASSERIDAE 1 1,56 

27 PHALLACROCORIDAE 1 1,56 

28 THAMNOPHILIDAE 1 1,56 

29 TROGLODYTIDAE 1 1,56 
Legenda: 

Oc = ocorrência de espécies por família. 

 

Figura 9.2.4-1: Frequência relativa em % por família. 

 

• Análise e discussão das variáveis ecológicas 

A partir dos dados do Quadro 9.2.4-1 calcularam-se as freqüências das variáveis das 

espécies de provável ocorrência na área de influência direta (AID) o que permitiu a 

discussão da condição ambiental. 
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- Relação com o homem 

Na AID obteve-se uma predominância de aves de provável ocorrência sinântropas 

com freqüência relativa de 68,75% o que reflete os parâmetros adotados para a 

seleção das espécies em função das características ambientais. Trata-se de um 

ambiente altamente antropizados, porém com a presença de importantes refúgios 

para a avifauna silvestre que se expressa com 31,83% da freqüência relativa. 

- Sazonalidade 

Quanto à sazonalidade, a ocorrência proporcionalmente maior de espécies de 

provável ocorrência residentes, 60,94%, em relação às migratórias, 30,06%, destaca 

dois aspectos da paisagem. Primeiro, a capacidade dos fragmentos de hábitat de 

suportarem populações residentes, e segundo, a capacidade de suporte dos 

fragmentos quando considerados como refúgios para as espécies migratórias. Esses 

refúgios podem ser considerados o Parque Burle Max e o rio Pinheiros e suas 

margens. 

- Habitat preferencial 

A maioria das espécies de provável ocorrência, 50,00% da freqüência relativa, tem 

preferência por habitats de transição, seguidas pelas espécies campestres, 28,12% e 

as de hábitat preferencial urbano, 3,12%. Essas espécies são de amplo espectro de 

nicho e suportam amplas variações ambientais, apresentando uma grande 

plasticidade comportamental o que as beneficia na exploração dos recursos 

oferecidos pela cidade. As espécies de hábitat preferencial aquático estão 

representadas por significativos 10,94% da freqüência relativa, provavelmente por 

encontrarem boas condições, mas poucos recursos no rio Pinheiros. A baixa 

freqüência relativa das espécies de hábitat preferencial florestal, 7, 81%, destaca a 

baixa capacidade de suporte do Parque Burle Max, mas por outro lado representa 

uma importante ilha de riqueza biológica no ambiente urbano. 

- Hábito alimentar preferencial 

Como esperado obteve-se uma predominância de espécies de provável ocorrência de 

hábito alimentar insetívoro, 35,94% da freqüência relativa, que aliadas às de hábito 

onívoro, 18,75%, são um forte indicativo de um ambiente que favorece espécies de 

amplo espectro de nicho. Porém a provável ocorrência de espécies de aves de hábito 
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frugívoro, 14,06%, nectarívoro, 4,69%, granívoro, 7,81% e herbívoro, 1,56%, 

evidenciam a presença de recursos que permitem suportar, mesmo que em pequeno 

tamanho, populações de nicho mais restrito além disso a frequência relativa das 

espécies piscívoras, 9,37%, carnívoras, 6,25% e sapróvora, 1,56% atestam a 

capacidade dos refúgios de manter cadeias alimentares com predadores de topo nos 

ambientes aquático e terrestre, respectivamente. 

- Condição de conservação 

A absoluta predominância de espécies comuns de aves de provável ocorrência na 

AID, 92,19%, evidencia, em parte, o processo de simplificação pelo qual vem 

passando a avifauna na cidade de São Paulo. No entanto, ao selecionar, em função 

das características ambientais e da biologia, espécies de provável ocorrência 

consideradas raras-comuns (3,12%), raras (1,56%) e endêmicas (3,12%) ressalta-

se a importância do Parque Burle Max como importantes refúgio da vida silvestre na 

paisagem urbana. 

• Conclusão 

Levando em consideração a hipótese levantada durante a discussão das variáveis, 

pode-se dizer que a condição geral da área de estudo é, do ponto de vista ambiental, 

das piores possíveis para espécies de nicho mais restrito ou estreito. Além disso, a 

cobertura vegetal da área urbana apresenta uma descontinuidade grande impedindo 

espécies mais vulneráveis de se deslocarem ou se refugiarem do ataque de possíveis 

predadores. 

A ocupação da área diretamente afetada (ADA) e seus efeitos sobre a área de 

influência direta (AID) deverão gerar uma resposta de ampla plasticidade pela fauna 

local, levando-a a um novo equilíbrio através de adaptações comportamentais que 

permitirão sua manutenção sem um prejuízo maior à diversidade de modo geral. 

Especificamente o maior impacto deverá recair sobre a fauna do Parque Burle Max 

que poderá perder parte da cobertura vegetal que atua como barreira contendo o 

efeito de borda. Considerando o rio Pinheiros e a escala da intervenção, pode-se 

dizer que o efeito será pontual não afetando significativamente a fauna que ocorre no 

local. 
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Pode-se concluir, até o momento, que a ocorrência de processos simultâneos de 

degradação e recuperação, associados às áreas de estabilidade (refúgios) e de 

instabilidade (zonas de contato com ações antrópicas) caracterizam a ADA como um 

ambiente em transição. Além disso embora crustáceos e moluscos estejam bem 

representados na paisagem, há uma notável defaunação quando se considera a 

ocorrência de vertebrados, especialmente os predadores de topo de cadeia alimentar.  
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9.2.5. Unidades de Conservação e Áreas Protegidas 

9.2.5.1. Unidades de Conservação 

O município de São Paulo apresenta no seu Plano Diretor Estratégico (Lei n° Lei nº 

13.430, de 13 de setembro de 2002) o Sistema de Áreas Verdes (Titulo III, Capítulo 

I, Seção III, Subseção IV, art. 131), constituído pelo conjunto de espaços 

significativos ajardinados e arborizados, de propriedade pública ou privada, 

necessários à manutenção da qualidade ambiental urbana tendo por objetivo a 

preservação, proteção, recuperação e ampliação desses espaços. 

A partir dessa lei, os parques urbanos do município, antes de caráter essencialmente 

urbanístico, passaram também a ser sinônimo de preservação e recuperação 

ambiental. Para a classificação desses parques foi utilizado como referência o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC- (Lei Federal n°9.985/00) 

PMSP, 2002. 

Os parques urbanos, juntamente com as praças públicas, estão classificados no 

Sistema de Áreas Verdes como áreas de uso sustentável. Entretanto, cabe ressaltar 

que, as áreas consideradas de várzeas, cabeceiras e fundo de vale são classificadas 

como de Especial Interesse, devendo ser destinadas à preservação e ao 

repovoamento vegetal (art. 141). 

Segundo a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo (2007), a 

cidade atualmente conta com 45 parques (municipais e estaduais), três áreas de 

proteção integral e dois parques ecológicos. No entanto, a distribuição da vegetação 

mostra que metade do território do município apresenta carência de cobertura 

vegetal de qualquer tipo. Por outro lado, 33% é coberto por maciços vegetais, 

concentrados em especial no extremo sul, no leste e no norte da capital. 

O processo de expansão urbana do município não favoreceu os espaços públicos 

destinados à implantação de parques. Até 1860, a cidade contava com apenas um 

parque, o Jardim da Luz. No período de 1890 a 1920 este número atinge 4 parques - 

Parque Villon (atual Siqueira Campos), Jardim da Aclimação, Praça Buenos Aires e o 

já implantado Jardim da Luz. Entre 1950 a 1980 são criados mais 11 parques, entre 

eles o Ibirapuera, do Carmo e Anhanguera.  
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Atualmente, há um esforço da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente no sentido de 

ampliar esta cobertura vegetal através de um programa de arborização e da criação 

de novos parques, chamado Programa 100 Parques, que objetiva principalmente 

indicar áreas para a criação de novos parques, bem como concretizar uma diretriz do 

Plano Diretor Estratégico da Cidade, com a implantação dos chamados Parques 

Lineares. Contempla ainda áreas de parques em processo de implantação e aquelas 

de potencial criação, definidos a partir de estudos e levantamentos preliminares. 

Na AID do empreendimento, estão localizados 5 parques municipais, além de um 

parque em estudo e uma área potencial. 

Ressalta-se ainda que o município de São Paulo está inserido na Reserva da Biosfera 

do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo. As Reservas da Biosfera, embora não 

sejam, para o SNUC, Unidades de Conservação, são aplicações propostas pela 

UNESCO com a intenção de conservar áreas representativas da biodiversidade 

mundial, onde haja um acervo de conhecimento importante e adaptado ao manejo 

sustentável, de modo que se possa pesquisar e acompanhar sua evolução ao longo 

do tempo.  

Os parques localizados na AID do empreendimento são listados a seguir. 

Parques Implantados 

- Parque Burle Marx 

Criado em 1995, o Parque Burle Marx se destaca pela grande área verde, que 

compõe cerca de 80 % da área total do parque, de 138.279 m². Sua vegetação é 

constituída, de um lado, por capoeiras e espécies nativas da mata atlântica, e por 

outro, de um reflorestamento de eucaliptos. Atraídas pela área verde, já foram 

registradas mais de 80 espécies da fauna, sendo a maioria delas aves. Destaque para 

biguás, arcas-brancas, preás, ratões-do-banhado e irerês. No segundo semestre, o 

parque recebe um número maior de aves, muitas delas em sua rota de migração, 

vindas do hemisfério norte. 

Com um conceito de parque contemplativo, há trilhas e caminhos em meio à mata, 

alem de um lago e uma nascente. O Parque também possui estacionamento e 

bicicletário. 
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A principal atração do Parque é seu importante conjunto artístico e paisagístico criado 

por Burle Marx em 1950 para compor os jardins da casa do empresário Baby 

Pignatari, projetada por Oscar Niemeyer. O produto desse trabalho é composto por 

uma escultura painel de alto e baixo relevo, jardins, espelhos d’água, e uma 

composição de 15 palmeiras imperiais. A obra passou por uma intervenção de 

restauração realizada pelo próprio Burle Marx, em 1991. 

O Parque Burle Marx possui uma gestão inovadora, com um convênio entre a 

Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e a Fundação Aron Birmann, a qual tem a 

missão de administrar e gerenciar o parque. Cabe à Fundação subsidiar a Prefeitura 

com informações, pesquisas e estudos que permitam o aprimoramento da gestão 

públicas de outros parques municipais. 

Com isso, chega a receber cerca de 1.000 visitantes aos domingos e feriados. 

- Parque Severo Gomes 

O espaço em que hoje se encontra o Parque é remanescente de uma área verde que 

desde a década de 70 abrigava um centro de convivência que pertencia ao 

loteamento de duas chácaras – Vila Elvira e Granja Julieta.  

Criado em 1989, o Parque Severo Gomes, que possui uma área total de 34.900m², é 

entrecortado por um córrego, e sua arborização é constituída de figueiras, eucaliptos 

e herbáceas. Há ainda um espaço com uma flora bem desenvolvida, fechado à 

população, caracterizado por um bosque com várias espécies exóticas e vegetação 

remanescente característica de mata ciliar às margens do córrego. Dessa forma, o 

parque serve de abrigo para uma avifauna diversificada, com aves típicas de 

banhados e brejos e outras espécies como falcão, gavião, anus, beija-flor, pica-pau, 

joão-de-barro, siriri, bem-te-vi, andorinha, corruíra, sabiás, chopim, cambacica, 

sanhaço, tico-tico, trinca-ferro, bico-de-lacre, corujas, saí-azul, canário-da-terra, 

tiziu, tuim, tesourinha, pintassilgo e curió. Há ainda gambás e sagüis. 

O Parque ainda possui playgrounds, trilhas, aparelhos de ginástica, pista de cooper, 

bicicletário e áreas de estar. 
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- Parque do Cordeiro 

A área do Parque, de 34 mil m², abrigava anteriormente um aterro. O local, 

inaugurado em 2007, agora oferece opções de esporte e de lazer, com lagos e 

espelhos d’água, além de uma vegetação significativa, que abriga a fauna e flora 

locais. A infra-estrutura do Parque é composta por playground, pista de cooper, 

quadra de bocha, pista de skate, teatro de arena, quadra poliesportiva e áreas de 

estar. 

- Alfredo Volpi 

O Parque, inaugurado em 1971, homenageia em seu nome um dos mais 

conceituados pintores brasileiros. Com uma área de 142.400 m², possui pistas de 

cooper, trilha para passeio pelo meio da mata, aparelhos de ginástica, playground e 

estacionamento. 

Com uma vegetação de Mata Atlântica remanescente, apresenta espécies arbóreas 

como o jequitibá, o passuaré e o jerivá, e espécies introduzidas posteriormente, 

como a embaúba e o tapiáguaçú. A fauna local é composta principalmente por aves 

como pica-paus, martim-pescador, beija-flores, gaviões e aves migratórias como o 

irerê, garças, além de aves ornamentais como gansos e marrecos, atraídas por 

carpas e tilápias dos lagos do Parque. Há também mamíferos como bicho preguiça, 

sagüis, caxinguelês e gambás, pequenos lagartos e cobras não venenosas. 

- Parque do Povo 

Em uma área que se encontrava invadida há mais de vinte anos, o Parque de 112 mil 

m² foi inaugurado no final de 2008, e possui um projeto paisagístico pioneiro, com 

caráter educativo e cultural, contendo trilhas explicativas, além de total 

acessibilidade a portadores de deficiência e pessoas com mobilidade reduzida, além 

de ciclovias e trilhas para caminhada. 

Fruto de uma parceria entre a Prefeitura e a iniciativa privada (responsável pela 

manutenção e administração do parque nos próximos três anos), A idéia é que o 

parque se torne modelo de adoção, com predominância de vegetação nativa do 

Brasil, com espécies que podem ser utilizadas para projetos paisagísticos em outras 

áreas da Cidade. A vegetação escolhida para o parque visa priorizar maior captação 

de água da chuva. O projeto prevê a criação de bacias de captação sob o parque, 
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para que a água permaneça o maior tempo possível no solo, já que as construções 

desordenadas que ocupavam o local deixaram a área praticamente impermeável. 

Parques em Implantação 

- Parque Alto da Boa Vista 

Fruto de uma compensação ambiental, o Parque de 48.133 m² localizado na Chácara 

Flora está em implantação, mas já possui decreto de criação desde 2003 (nº 

44.206/03). 

A área está localizada no distrito de Santo Amaro, é considerada de preservação 

permanente, a uma altitude de 800 metros e com uma nascente pertencente à bacia 

hidrográfica do Zavuvus. 

 

Fonte: Secretaria do Verde e do Meio Ambiente – Projeto 100 Parques 

Figura 9.2.5.1-1: Localização do Parque Alto da Boa Vista 

Áreas potenciais (segundo SVMA). 

- Parque Paraisópolis 

Próximo às Ruas David Pimentel e Itapequa, no bairro Jardim Morumbi, a área objeto 

de estudo para implantação de um parque possui uma área de 47.594 m², e 

apresenta vegetação em estágio avançado de recuperação. 
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Fonte: Secretaria do Verde e do Meio Ambiente – Projeto 100 Parques 

Figura 9.2.5.1-2: Localização do Parque Paraisópolis 

A seguir a Figura 9.2.5.1-3 apresenta as Unidades de Conservação, com os 

Parques municipais na AID do empreendimento. 
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9.2.5.2. Áreas Protegidas 

O levantamento das áreas protegidas na Área de Influência Direta – AID do 

empreendimento considerou os bens tombados pelos órgãos municipal, estadual e 

federal de preservação patrimonial, a saber: 

- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, órgão federal; 

- Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico do Estado de São Paulo – CONDEPHAAT; 

- Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 

Ambiental da Cidade de São Paulo – CONPRESP. 

Destaca-se o fato de que, um bem tombado por um órgão em instância superior, 

federal ou estadual, em função legislação, passa a compor processo de tombamento 

do órgão municipal. 

O Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico 

e Turístico, foi criado com o objetivo de pesquisar, identificar, proteger e valorizar o 

patrimônio cultural paulista e responde à Secretaria de Cultura do Estado de São 

Paulo. 

Este conselho avalia a necessidade e importância de se preservar um bem, material 

ou imaterial, e utiliza como instrumento de proteção, o processo de tombamento. 

O tombamento é um ato administrativo realizado pelo Poder Público, com o objetivo 

de preservar para a população, por intermédio da aplicação de legislação específica. 

Cada processo de tombamento aberto é analisado e estudado, sendo passível ou não 

de tombamento, e o processo é finalizado com a efetivação de tombamento através 

de uma resolução do Secretário da Cultura, publicada no Diário Oficial do Estado. 

O Conpresp – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 

Ambiental da Cidade de São Paulo, é o conselho responsável pela aplicação da 

legislação municipal de tombamento na cidade de São Paulo visando a preservação 

dos bens culturais e naturais. Este conselho é um órgão autônomo, ligado à 

Secretaria Municipal de Cultura.  
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Por lei, o Conpresp é obrigado a tombar todos os bens previamente protegidos nas 

demais instâncias, federal e/ou estadual. Estes bens são tombados com as mesmas 

características descritas nas outras instâncias e são descritos como “tombamento ex-

officio”.  

Quando é aberto o processo de tombamento, que antecede aos estudos, para 

garantir a proteção do bem em questão, este tem a mesma proteção de um bem 

tombado, para impedir a destruição, mutilação, alteração ou demolição.  

Não foram identificados na AID do empreendimento bens tombados IPHAN. No 

âmbito estadual foram identificados cinco bens tombados CONDEPHAAT. Destes cinco 

bens, apenas um não é tombado pelo CONPRESP, o Parque do Povo, que conta ainda 

com outros sete bens em processo de tombamento, dois bens e um conjunto 

arquitetônico tombado, formado pelo Centro Histórico de Santo Amaro. Assim, tem-

se um total de 15 “bens” tombados ou em processo de tombamento pelos diferentes 

órgãos. 

A seguir são apresentados os bens identificados em função dos órgãos responsáveis 

pelos respectivos processos de tombamento. 

Processos CONDEPHAAT 

Quadro 9.2.5.2-1: Relação dos Bens Tombados identificados na Área de influência direta do 

empreendimento. 

Nome Nº do Processo e Resolução Local Distrito 

Sede do Antigo Sítio 
Itaim 

Bem Tombado pelo Processo: 
20640/78 
Tomb.: Res. 46 de 13/5/82 
D.O.: 21/5/82 
Livro do Tombo Histórico: 
Inscrição nº 225, p. 62, 
19/1/1987 

Rua Iguatemi, 9 – Itaim Itaim Bibi 

Parque do Povo 

Bem Tombado pelo Processo: 
26513/88 
Tomb.: Res. SC 24 de 3/6/95 
D.O.: 6/6/95 
Livro do Tombo Arqueológico, 
Etnográfico e Paisagístico: 
Inscrição nº 3, pp. 205 e 206, 
s.d. 

Entre a Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, Marginal 
Pinheiros, Avenida Cidade Jardim, 
Rua Brigadeiro Haroldo Veloso e 
Rua 3 – Itaim 
 

Itaim Bibi 

Casa de Vidro 

Bem Tombado pelo Processo: 
24938/86 
Tomb.: Res. 06 de 19/1/87 
D.O.: 20/1/87 Livro do Tombo 
Histórico: Inscrição nº 264, p. 
69, 23/1/1987 

 

A área envoltória da Casa de 
Vidro, imóvel localizado à Rua 
General Almério de Moura nº 200, 
Bairro do Butantã, está contida no 
polígono definido pela intersecção 
dos eixos da Avenida Morumbi, 
Rua Leonor Quadros, Rua 

Morumbi 
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Nome Nº do Processo e Resolução Local Distrito 
República Dominicana, Rua 
Lourenço de Almeida Prado, Rua 
General Almério de Moura, 
Avenida Barão de Campos Gerais, 
Rua Nabih Assad Abdalla, Rua 
Bandeirante Sampaio Soares, 
projeção da divisa lateral direita 
da área da Capela do Morumbi e 
divisa lateral direita da área da 
Capela do Morumbi – Morumbi 
 

Chácara Tangará 

Bem Tombado pelo Processo: 
27096/89 
Tomb.: Res. 10 de 6/4/94 
D. O.: 7/4/94 Livro do Tombo 
Arqueológico, Etnográfico e 
Paisagístico: Inscrição nº 28, p. 
309, 23/5/1994 
 

Av. Marginal do Rio Pinheiros – 
Morumbi 
 

Vila Andrade 

Edifício do antigo 
Mercado Municipal 
de Santo Amaro 

Bem Tombado pelo Processo: 
16705/70 
Tomb.: Res. de 21/9/72 
D.O.: 22/9/72  
Livro do Tombo Histórico: 
Inscrição nº 66, p. 6, 
4/10/1972 
 

Praça Francisco Ferreira 
Lopes, s/no - Santo Amaro 
 

Santo Amaro 

Fonte: Condephaat, 2009 
 

• Sede do Antigo Sítio Itaim 

Bem Tombado pelo Processo: 20640/78 Diário Oficial: 21/5/82 

Resolução SC 46/82 

Livro do Tombo Histórico: Inscrição nº 225, p. 62, 19/1/1987 

Localização: Rua Iguatemi, 9 – Bairro: Chácara Itaim 

O bem tombado é um exemplar remanescente de arquitetura do século XVIII, cuja 

construção em paredes de taipa de pilão obedece ao “partido bandeirista”, típico das 

construções residenciais rurais daquela época. Atualmente, encontra-se em ruínas. 

• Parque do Povo 

Bem Tombado pelo Processo: 26513/88 Diário Oficial: 6/6/95 

RES. SC 24/95 
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Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico: Inscrição nº 3, pp. 205 e 

206, s.d. 

Localização: Avenida Henrique Chamma, s/ nº – Bairro: Chácara Itaim 

O Parque do Povo foi tombado com o objetivo de preservar a base material para a 

realização das atividades culturais e de lazer ali desenvolvidas, com destaque para a 

histórica prática do futebol de várzea e atividades culturais, assim como promover a 

manutenção do parque e incentivar a melhora da qualidade ambiental de São Paulo. 

• Casa de Vidro 

Bem Tombado pelo Processo: 24938/86 Diário Oficial: 20/1/87 

RES. SC 06/87 

Livro do Tombo Histórico: Inscrição nº 264, p. 69, 23/1/1987 

Localização: Rua Gen. Almério de Moura, 200 – Bairro: Vila Morumbi 

Para o tombamento deste bem foram consideradas particularidades como a 

singularidade do projeto arquitetônico e paisagístico da “Casa de Vidro”, concebida 

em 1951 pela arquiteta Lina Bo Bardi. Reconhecida e publicada em periódicos 

brasileiros e internacionais, possui significado histórico, na medida em que foi 

pensada como parte de um projeto cultural que visava criar um Instituto de Arte 

Contemporânea de alto nível no Brasil. Conta com a existência de um acervo de 

obras de arte, de mobiliário, de design e de objetos que são parte da vida da 

residência. Recaem ainda com signifcativo valor sobre o bem a atuação cultural 

marcante de Pietro e Lina Bardi nos meios artísticos brasileiros, ela como uma das 

mais importantes arquitetas do País, ele como um dos fundadores e diretor do Museu 

de Arte de São Paulo, escritor e crítico de Arte. 

• Chácara Tangará 

Bem Tombado pelo Processo: 27096/89 Diário Oficial: 07/04/94, p. 47 

RES. SC 10/94 

Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico: Inscrição nº 28, p. 309, 

23/5/1994 
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Localização: Avenida Marginal do Rio Pinheiros – Bairro: Vila Andrade 

Trata-se de área remanescente de antiga fazenda da família Pignatari, com 482 m2, 

situada na Marginal do Rio Pinheiros, configurando hoje o Parque Burle Marx. O 

Parque, antiga Chácara Tangará, possui mancha expressiva de mata, onde 

predomina cobertura vegetal de porte arbóreo, sendo uma parte composta de mata 

secundária em estágio avançado de recuperação, caracterizando-se como um dos 

últimos testemunhos da Mata Atlântica de planalto na área urbana de São Paulo. 

Nela encontram-se, além dos jardins do paisagista Burle Marx, construções de 

autoria do arquiteto Oscar Niemeyer. Para fins de tombamento foram consideradas 

apenas as duas manchas de mata nativa em melhor estado de conservação e os 

jardins projetados por Burle Marx. 

• Edifício do antigo Mercado Municipal de Santo Amaro 

Bem Tombado pelo Processo: 16705/70 Diário Oficial: 22/9/72 

RES. SC snº/72 de 21/9/72 

Livro do Tombo Histórico: Inscrição nº 66, p. 6, 4/10/1972 

Localização: Praça Francisco Ferreira Lopes – Bairro: Jardim Hípica 

A construção data de 1897 e manteve sua função de abastecer com mercadorias a 

Vila de Santo Amaro até 1958, quando passou a ser utilizado para usos diversos. 

Após o restauro efetuado pela prefeitura, abriga atualmente atividades da Secretaria 

Municipal de Cultura. 

As Figuras 9.2.5.2-1 e 9.2.5.2-2 seguir apresentam a inserção dos bens tombados 

pelo Condephaat na área de influência direta do empreendimento.
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Fonte: Imagem Orbital - Google Earth 2009; O guia Mapograf 2009 São Paulo e Municípios 

Figura 9.2.5.2-1: Macrolocalização dos Bens Tombados pelo Condephaat na área de influência direta do empreendimento 

Limite do distrito de Itaim Bibi
Limite do distrito do Morumbi
Traçado do empreendimento
Demarcação do bem tombado
Principais ruas e avenidas  
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Fonte: Imagem Orbital - Google Earth 2009; O guia Mapograf 2009 São Paulo e Municípios 
Figura 9.2.5.2-2: Macrolocalização dos Bens Tombados pelo Condephaat na área de influência direta do empreendimento

Limite do distrito de Vila Andrade
Limite do distrito de Santo Amaro
Traçado do empreendimento
Demarcação do bem tombado
Principais ruas e avenidas  
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Processos CONPRESP 

Quadro 9.2.5.2-2 Relação dos Bens Tombados ou em processo de tombamento, 

identificados na Área de influência direta do empreendimento. 

Nome Nº do Processo e Resolução Local Distrito 

Sede do Antigo 
Sítio Itaim 

Resolução 05/1991 Ex-Ofício Rua Iguatemi, 9 – Itaim Itaim Bibi 

Casa de Vidro 
Resolução 05/1991 Ex-Ofício e 
regulamentação da área do 
entorno pela resolução 16/1992 

A área envoltória da Casa de 
Vidro, imóvel localizado à Rua 
General Almério de Moura nº 200, 
Bairro do Butantã, está contida no 
polígono definido pela intersecção 
dos eixos da Avenida Morumbi, 
Rua Leonor Quadros, Rua 
República Dominicana, Rua 
Lourenço de Almeida Prado, Rua 
General Almério de Moura, 
Avenida Barão de Campos Gerais, 
Rua Nabih Assad Abdalla, Rua 
Bandeirante Sampaio Soares, 
projeção da divisa lateral direita 
da área da Capela do Morumbi e 
divisa lateral direita da área da 
Capela do Morumbi – Morumbi 

Morumbi 

Chácara Tangará Resolução 48/92 
Av. Marginal do Rio Pinheiros – 
Morumbi 

Vila Andrade 

Edifício do antigo 
Mercado Municipal 
de Santo Amaro 

Resolução 05/1991 Ex-Ofício 
Praça Francisco Ferreira 
Lopes, s/no - Santo Amaro 

Santo Amaro 

Loteamento 
Cidade das 
Monções de 
autoria de Artacho 
Jurado 

Processo Aberto (APT): 
Resolução Nº: 26/2004 

Perímetro definido pelas ruas: 
Padre Antonio José dos Santos, 
Califórnia, Flórida, Guaraiúva, 
Pensilvânia e Ribeiro do Vale. 
Cidade das Monções – Brooklin 

Itaim Bibi 

Jockey Club de 
São Paulo 

Processo Aberto (APT): 
Resolução Nº: 03/2001 

Perímetro que se inicia na 
confluência da Rua Bento Frias 
com a Avenida Marginal do Rio 
Pinheiros, segue pela Avenida 
Marginal do Rio Pinheiros; Rua 
Itapea-Açu, Rua Itapoã (José 
Augusto de Queirós); Avenida 
Lineu de Paula Machado; linha 
divisória entre as Quadras 55 e 58 
do Setor 200; Rua Bento Frias até 
encontrar o ponto inicial – 
Morumbi 

Morumbi 
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Nome Nº do Processo e Resolução Local Distrito 

Capela do 
Morumbi e Casa 
Sede da Antiga 
Fazenda Morumbi 

Bem Tombado pela Resolução 
Nº 11/2005 

Avenida Morumbi nº 5387 e 
Avenida Morumbi nº 5594 – 
Morumbi 

Morumbi 

Residência Hans 
Broos 

Processo Aberto (APT): 
Resolução Nº: 09/2008 

Rua Viriato Correa nº 99 e Rua 
Oscar de Almeida nº 486 – Jardim 
Morumbi 

Vila Andrade 

Centro de 
Processamento de 
Dados do Banco 
do Brasil 

Processo Aberto (APT): 
Resolução Nº: 26/2004 

Av. das Nações Unidas, s/n e R. 
Verbo Divino, 1830 – Santo Amaro 

Santo Amaro 

Centro 
Empresarial 
Transatlântico 

Processo Aberto (APT): 
Resolução Nº: 26/2004 

Rua Verbo Divino, 1488 – Santo 
Amaro 

Santo Amaro 

Edifício Birman 
Processo Aberto (APT): 
Resolução Nº: 26/2004 

Rua Verbo Divino esq. c/ Rua 
Booker Pittman – Santo Amaro 

Santo Amaro 

Edifício Gessy 
Lever 

Processo Aberto (APT): 
Resolução Nº: 26/2004 

Rua Paul Valery, 352 esq. Av. João 
Carlos da Silva Borges,1240 
praça Emb. Cyro de Freitas Valle – 
Santo Amaro 

Santo Amaro 

Centro Histórico – 
Santo Amaro 

Bem Tombado pela Resolução 
Nº 14/2002 

a) Rua Antonia Bandeira 
b) Rua Visconde de Taunay 
c) Praça Dr. Francisco Ferreira 
Lopes 
d) Rua Dr. Francisco Ferreira 
Lopes 
e) Rua Tenente Coronel Carlos da 
Silva Araújo 
f) Rua Cerqueira César) – trecho 
entre a Rua Paulo Eiró e 
a Rua Tenente Cel. Carlos da Silva 
Araújo 
g) Praça Salim Farah Maluf 
h) Rua Mário Lopes Leão – trecho 
entre a Rua Paulo Eiró e a 
Rua Tenente Cel. Carlos da Silva 
Araújo 
i) Rua Capitão Tiago Luz 
j) Rua Senador José Bonifácio 
k) Praça Floriano Peixoto 
l) Rua Paulo Eiró – trecho entre a 
Rua Cerqueira César e 
a Rua da Matriz 
m) Largo Treze de Maio 
n) Rua Senador Fláquer – trecho 
entre o Largo Treze de 
Maio e a Rua Herculano de Freitas 
o) Rua Senador Dantas – trecho 
entre o Largo Treze de 
Maio e a Rua Herculano de Freitas 
p) Avenida Padre José Maria – 
trecho entre a Rua Paulo 
Eiró e o Largo Treze de Maio. 

Santo Amaro 

Teatro Paulo Eiró 
Bem Tombado pela Resolução 
Nº 29/92 

Avenida Adolfo Pinheiro no 765 – 
Santo Amaro 

Santo Amaro 

Fonte: Conpresp, 2009 
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• Sede do Antigo Sítio Itaim 

Bem Tombado Ex-Officio pela Resolução nº. 05/91 

Localização: Rua Iguatemi, 9 – Bairro: Chácara Itaim 

• Casa de Vidro 

Bem Tombado Ex-Officio pela Resolução nº. 05/91 e Regulamentação da área 

envoltória pela Resolução nº. 16/92 

Localização: Rua Gen. Almério de Moura, 200 – Bairro: Vila Morumbi 

• Chácara Tangará 

Bem Tombado pela Resolução nº. 48/92 

Localização: área denominada CHÁCARA TANGARÁ – Avenida Marginal do Rio 

Pinheiros – Bairro: Vila Andrade 

• Edifício do antigo Mercado Municipal de Santo Amaro 

Bem Tombado Ex-Officio pela Resolução nº. 05/91 

Localização: Praça Francisco Ferreira Lopes – Bairro: Jardim Hípica 

• Loteamento Cidade das Monções de autoria de Artacho Jurado 

Abertura de Processo de Tombamento pela Resolução nº. 26/04 

Localização: Loteamento Cidade das Monções localizado no perímetro definido 

pelas ruas Padre Antonio José dos Santos, Califórnia, Flórida, Guaraiúva, 

Pensilvânia e Ribeiro do Vale.  

• Jockey Club de São Paulo 

Abertura de Processo de Tombamento pela Resolução nº. 26/04 

Localização: Avenida Lineu de Paula Machado, 1263 – Bairro: Cidade Jardim 

Perímetro que se inicia na confluência da Rua Bento Frias com a Avenida 

Marginal do Rio Pinheiros, segue pela Avenida Marginal do Rio Pinheiros; Rua 

Itapea-Açu, Rua Itapoã (José Augusto de Queirós); Avenida Lineu de Paula 

Machado; linha divisória entre as Quadras 55 e 58 do Setor 200; Rua Bento Frias 

até encontrar o ponto inicial 

• Capela do Morumbi e Casa Sede da Antiga Fazenda Morumbi 

Bem Tombado pela Resolução nº. 11/05 

Localização: Avenida Morumbi, 5387 e Avenida Morumbi, 5594 – Bairro: Jardim 

Morumbi 
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O bem possui inestimável valor histórico e documental das taipas da Capela do 

Morumbi e da Casa Sede como construções remanescentes da antiga Fazenda 

Morumbi, propriedade rural produtora de chá da Índia no século XIX, cujo 

loteamento na década de 1950 deu origem ao bairro Jardim Morumbi. 

• Residência Hans Broos 

Abertura de Processo de Tombamento pela Resolução nº. 09/08 

Localização: Rua Viriato Correa, 99 e Rua Oscar de Almeida, 486 – Bairro: 

Jardim Morumbi 

Os valores históricos, ambientais e arquitetônicos da residência, fazem deste 

bem um importante exemplar da vasta produção do profissional que foi o 

arquiteto Hans Broos, imigrante radicado no Brasil desde 1953 e em São Paulo 

desde 1968, com amplo reconhecimento no meio especializado pela excelência 

de seus projetos, fortemente caracterizados pelo domínio técnico, apurado senso 

artístico, pensamento humanista e cuidado com as questões relacionadas ao 

meio ambiente, tanto o urbano quanto o natural. O imóvel caracteriza-se 

também pela singularidade do conjunto arquitetônico-paisagístico, resultante da 

colaboração entre Hans Broos e o paisagista Roberto Burle Marx. 

• Centro de Processamento de Dados do Banco do Brasil 

Abertura de Processo de Tombamento pela Resolução nº. 26/04 

Localização: Avenida das Nações Unidas, s/n e R. Verbo Divino, 1830 – Bairro: 

Chácara Santo Antônio 

• Centro Empresarial Transatlântico 

Abertura de Processo de Tombamento pela Resolução nº. 26/04 

Localização: Rua Verbo Divino, 1488 – Bairro: Chácara Santo Antônio 

• Edifício Birman 

Abertura de Processo de Tombamento pela Resolução nº. 26/04 

Localização: Rua Verbo Divino esquina com Rua Booker Pittman – Bairro: 

Chácara Santo Antônio 

• Edifício Gessy Lever 

Abertura de Processo de Tombamento pela Resolução nº. 26/04 

Localização: Rua Paul Valery, 352 esquina. Avenida João Carlos da Silva 

Borges,1240 / Praça Emb. Cyro de Freitas Valle – Bairro: Chácara Santo Antônio 
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• Centro Histórico – Santo Amaro 

Bem Tombado pela Resolução nº 14/02 

Localização: Polígono formado pelas seguintes vias no Bairro de Santo Amaro: 

a) Rua Antonio Bandeira 

b) Rua Visconde de Taunay 

c) Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes 

d) Rua Dr. Francisco Ferreira Lopes 

e) Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo 

f) Rua Cerqueira César – trecho entre a Rua Paulo Eiró e a Rua Tenente Cel. 

Carlos da Silva Araújo 

g) Praça Salim Farah Maluf 

h) Rua Mário Lopes Leão – trecho entre a Rua Paulo Eiró e a Rua Tenente Cel. 

Carlos da Silva Araújo 

i) Rua Capitão Tiago Luz 

j) Rua Senador José Bonifácio 

k) Praça Floriano Peixoto 

l) Rua Paulo Eiró – trecho entre a Rua Cerqueira César e a Rua da Matriz 

m) Largo Treze de Maio 

n) Rua Senador Fláquer – trecho entre o Largo Treze de Maio e a Rua Herculano 

de Freitas 

o) Rua Senador Dantas – trecho entre o Largo Treze de Maio e a Rua Herculano 

de Freitas 

p) Avenida Padre José Maria – trecho entre a Rua Paulo Eiró e o Largo Treze de 

Maio. 

• Teatro Paulo Eiró 

Bem Tombado pela Resolução nº. 29/92 

Localização: Avenida Adolfo Pinheiro no 765 – Bairro: Santo Amaro 

Este bem tombado é um dos exemplos de uma política pioneira de 

descentralização e ampliação do acesso à cultura, sendo relevante também o 

valor arquitetônico das edificações projetadas pelo arquiteto Roberto Tibau para 

o programa de construções escolares da Prefeitura na década de 50, que 

incorpora o ideário estético e programático da arquitetura moderna naquele 

momento. Ressalta-se ainda o contexto e significado social e afetivo deste 

edifício para a população local. 
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As Figuras 9.2.5.2-3 e 9.2.5.2-4 a seguir apresentam a inserção dos bens 

tombados e em processo de tombamento pelo Conpresp na área de influência 

direta do empreendimento 
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Fonte: Imagem Orbital - Google Earth 2009; O guia Mapograf 2009 São Paulo e Municípios  

Figura 9.2.6.2-2: Macrolocalização dos Bens Tombados pelo Conpresp na área de influência direta do empreendimento 

Limite do distrito de Itaim Bibi
Limite do distrito do Morumbi
Traçado do empreendimento
Demarcação do bem tombado
Principais ruas e avenidas  
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Fonte: Imagem Orbital - Google Earth 2009; O guia Mapograf 2009 São Paulo e Municípios  

Figura 9.2.6.2-2: Macrolocalização dos Bens Tombados pelo Conpresp na área de influência direta do empreendimento 

Limite do distrito de Vila Andrade
Limite do distrito de Santo Amaro
Traçado do empreendimento
Demarcação do bem tombado
Principais ruas e avenidas
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9.2.6. Sistema Viário e Transportes 

9.2.6.1. Caracterização Viária 

O mapa da Figuras 9.2.6.1-1 trazem a classificação do sistema viário nos distritos 

de Santo Amaro e Vila Andrade, onde se localizam as intervenções previstas, 

objetos de licenciamento deste EIA, e no seu entorno imediato (AID). Utilizou-se a 

hierarquização de vias constante no Plano Regional Estratégico da Subprefeitura 

Santo Amaro. 

Conforme indicado nos mapas, a hierarquia viária na AID é a seguinte: 

• Vias estruturais N1: Marginais do Rio Pinheiros e eixo Av. Roque Petroni Jr. 

/ Prof. Vicente Rao (Anel Viário); Av. dos Bandeirantes; 

• Vias estruturais N2: Marginais do Rio Pinheiros ao sul do Anel Viário 

Metropolitano; Ponte Transamérica; eixo Av. Washington Luís / Ponte do 

Socorro / Av. Guarapiranga; Av. Interlagos; 

• Vias estruturais N3: eixo Ponte João Dias / Av. João Dias / Estrada de 

Itapecerica; Av. Giovanni Gronchi;  eixo Av. João Dias / Av. Santo Amaro / 

Av. Adolfo Pinheiro; Av. Ver. José Diniz; Av. Jorn. Roberto Marinho; Av. 

Morumbi; Av. Dr. Flávio Américo Maurano; eixo Av. Eng. Luis Carlos Berrini 

/ Av. Chucri Zaidan; Av. Mário Lopes Leão; Av. Pe. José Maria Whitaker; 

Av. N. Sra. do Sabará; ruas do centro de Santo Amaro; eixo Av. Sarg. 

Geraldo Santana / Av. Yervant Kissajikian; Av. Eng. Alberto de Zagotis; 

• Vias secundárias N4 (principais vias secundárias): v. João Carlos da Silva 

Borges; R. Henri Dunant; R. Verbo Divino; R. Alexandre Dumas; R. Américo 

Brasiliense; R. da Paz; R. José Guerra / R. Luis Seraphico Jr.; R. Bragança 

Paulista; R. Dr. Rubens Gomes Bueno; R. Prof. Alceu Maynard Araújo 

(futura ligação entre a nova ponte sobre o rio Pinheiros e a Av. Chucri 

Zaidan); R. Dona Helena Pereira de Morais (acesso à futura ponte, do lado 

de Vila Andrade); R. Itapaiúna; eixo R. Laércio Corte / ruas do bairro 

Paraíso do Morumbi / R. Prof. Benedito Montenegro / R. Colégio Pio XII; 

Na caracterização dos aspectos de uso e ocupação do solo da ADA e seu 

entorno (item 9.2.7.2), outras vias secundárias também são citadas.
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Fonte: SEMPLA/PMSP, Subprefeitura Santo Amaro, PRE/revisão, Mapa 02, 25/04/2007. 
Figura 9.2.6-1: Sistema viário estrutural e secundário na AID 
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9.2.6.2. Análise viária e de tráfego 

As características funcionais, físicas e operacionais do sistema viário principal da 

AID são descritas a seguir. 

• Rua Joerg Bruder: Via que tem como únicas funções absorver o tráfego 

gerado pelo Shopping Morumbi e do uso local. Configurada em pista 

simples para ambos os sentidos de tráfego. Cada sentido possui 1 faixa de 

rolamento. O tipo de uso do solo lindeiro é misto. 

• Rua Henry Dunant: Via coletora que tem como função interligar o tráfego 

da região do Shopping Morumbi com o bairro Chácara Santo Antonio. Esta 

configurada em pista simples, operando apenas no sentido sul e 2 faixas de 

rolamento. O tipo de uso do solo lindeiro é misto. 

• Rua Engenheiro Mesquita Sampaio: Via coletora que tem como função 

interligar o tráfego do bairro Chácara Santo Antonio com a Marginal 

Pinheiros. Esta configurada em pista simples, operando apenas no sentido 

oeste e 2 faixas de rolamento. O tipo de uso do solo lindeiro é misto. 

• Rua Américo Brasiliense: Via coletora que atravessa todo o bairro Chácara 

Santo Antonio, interligando a Avenida Santo Amaro e a Marginal Pinheiros. 

Esta configurada em pista simples para ambos os sentidos de tráfego. Cada 

sentido possui 1 faixa de rolamento. O tipo de uso do solo lindeiro é misto. 

• Rua José Guerra / Rua Professor Manoelito de Ornelas / Rua Luis Seraphico 

Junior: Seqüência viária coletora paralela a Marginal Pinheiros, que 

atravessa os bairros Chácara Santo Antonio e Várzea de Baixo, absorvendo 

e distribuindo o tráfego gerado pelas empresas estabelecidas na região. 

Esta configurada em pista simples para ambos os sentidos de tráfego. O 

sentido sul possui 2 faixas de rolamento e o sentido norte possui 1 faixa de 

rolamento. O tipo de uso do solo lindeiro é misto, de alta densidade. 

• Rua Alexandre Dumas: Via coletora que atravessa os bairros Granja Julieta 

e Chácara Santo Antonio e tem como função interligar o tráfego destes 

bairros com a Marginal Pinheiros. Esta configurada em pista simples, 

operando apenas no sentido oeste e 2 faixas de rolamento. O tipo de uso 

do solo lindeiro é misto, de alta densidade. 



GEOTEC                     EMURB 
 

EM01/2009                                                      9.2-74 

• Rua Verbo Divino: Via coletora que opera apenas no sentido leste, paralela 

à Rua Alexandre Dumas, com a mesma função desta porém no sentido 

oposto. Esta configurada em pista simples e 2 faixas de rolamento. O tipo 

de uso do solo lindeiro é misto, de alta densidade. 

• Avenida João Carlos da Silva Borges / Avenida Alfredo Egídio de Souza 

Aranha: Seqüência viária coletora que atravessa o bairro Vila do Cruzeiro, 

interligando a Marginal Pinheiros e os bairros Chácara Santo Antonio e 

Granja Julieta com a parte central do bairro Santo Amaro. Esta configurada 

em pista simples para ambos os sentidos de tráfego. Cada sentido possui 1 

faixa de rolamento. O tipo de uso do solo lindeiro é misto. 

• Rua Laguna / Rua Bragança Paulista: Seqüência viária coletora que 

atravessa o bairro Várzea de Baixo, interligando a Avenida João Dias com a 

Marginal Pinheiros, alternativa ao tráfego para evitar a região da Ponte João 

Dias. Configurada em pista simples para ambos os sentidos de tráfego. 

Cada sentido possui 1 faixa de rolamento. O tipo de uso do solo lindeiro é 

misto. 

• Avenida João Dias: Importante via arterial da zona sul do município, tanto 

para o transporte coletivo como para o tráfego geral. Interliga vários 

bairros localizados do outro lado do rio Pinheiros, como Capão Redondo, 

Campo Limpo e Jardim São Luis, com o centro expandido, através de sua 

conexão com a Avenida Santo Amaro. A transposição da Marginal e rio 

Pinheiros é feita através da Ponte João Dias. Esta configurada com 2 pistas, 

uma para cada sentido de tráfego, separadas por canteiro central. Cada 

pista possui faixa exclusiva para ônibus à esquerda mais 2 faixas de 

rolamento para o tráfego geral. O tipo de uso do solo lindeiro é misto. 

Contagens de Tráfego 

Todas as vias que se desenvolvem transversalmente ao eixo ou tem suas 

diretrizes integrantes do prolongamento proposto serão impactadas 

negativamente pelo empreendimento, tendo em vista que sofrerão algum tipo de 

interdição provocada pelas obras. 
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Para mensurar os volumes de tráfego atuais que circulam por estas vias, foram 

realizadas nos dias 11, 12 e 13 de março de 2009 contagens de tráfego em 28 

movimentos de tráfego, a saber: 

• Rua Joerg Bruden - junto à Avenida Chucri Zaidan, ambos os sentidos. 

• Rua Henry Dunant - junto à Avenida Chucri Zaidan, sentido único. 

• Rua Antonio de Oliveira – junto à Rua Engenheiro Francisco Sampaio, 

sentido único. 

• Rua Joaquim de Andrade – junto à Rua Engenheiro Francisco Sampaio, 

sentido único. 

• Rua José Vicente Cavalheiro – junto à Rua Engenheiro Francisco Sampaio, 

sentido único. 

• Rua Engenheiro Francisco Sampaio – junto à Rua José Vicente Cavalheiro, 

sentido único. 

• Rua da Paz – junto à Rua José Guerra, ambos os sentidos. 

• Rua Américo Brasiliense – junto à Rua José Guerra, ambos os sentidos. 

• Rua Francisco Moreira – junto à Rua José Guerra, sentido único. 

• Rua José Guerra – junto à Rua Francisco Moreira, ambos os sentidos. 

• Rua Alexandre Dumas – junto à Rua José Guerra, sentido único. 

• Rua Verbo Divino – junto à Rua José Guerra, sentido único. 

• Rua Professor Manoelito de Ornelas – junto à Rua José Guerra, ambos os 

sentidos. 

• Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha – junto à Rua Professor Manoelito 

de Ornelas, ambos os sentidos. 

• Rua Luis Seraphico Junior – junto à Avenida Professor Alceu Maynard 

Araújo, ambos os sentidos. 

• Avenida Professor Alceu Maynard Araújo – junto à Rua Luis Seraphico 

Junior, ambos os sentidos. 

• Rua Laguna – junto à Rua Bragança Paulista, ambos os sentidos. 

• Rua Bragança Paulista – junto à Rua Laguna, ambos os sentidos. 

• Rua Anhembi – junto à Rua Laguna, ambos os sentidos. 
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• Rua Laguna – junto à Avenida João Dias, sentido único. 

• Avenida João Dias – junto à Rua Laguna, ambos os sentidos. 

Para cada um dos movimentos de tráfego selecionados, as contagens foram 

realizadas em um único dia, em dois períodos: das 7:00 às 9:00 horas e das 

17:00 às 19:00 horas, conforme pré-análise que constatou que é nesses períodos 

horários que ocorre, em todos estes movimentos, o pico de tráfego. As contagens 

foram classificadas em 5 categorias de veículos: automóveis / utilitários, micro-

ônibus, ônibus convencional, ônibus fretado e caminhões. Motos e bicicletas não 

foram contados. 

Foram realizados apontamentos do tráfego contado em períodos de 15 em 15 

minutos. Já no escritório, estes resultados foram transformados em mídia digital, 

utilizando a planilha eletrônica Microsoft Excel. A partir dos dados digitalizados, foi 

aplicado o conceito do VEQ (Volume Total Equivalente), que é a somatória dos 

volumes de todas as categorias de tráfego contadas em cada período de 15 

minutos, aplicando pesos para estas categorias. Nestas contagens, foi adotada a 

seguinte relação: 1 x automóveis / utilitários + 1,5 x micro-ônibus + 2 x ônibus 

convencional e fretado + 3 x caminhões. 

Por fim, foram feitas simulações dos volumes de tráfego horários, a partir da 

combinação de 4 seqüências de 15 minutos, localizando a hora onde ocorre o 

máximo volume de tráfego para cada sentido de tráfego. 

O quadro 9.2.6-1 a seguir apresenta os volumes de tráfego horários máximos 

obtidos em cada movimento com as contagens. Os quadros apresentados no final 

deste sub-item apresentam os resultados “brutos” das contagens realizadas. 
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Quadro 9.2.6-1 Volumes de tráfego 

 

Análise do Desempenho Viário Atual 

Tendo em vista que, para cada local as contagens foram realizadas em apenas um 

dia, faz-se necessário aplicar um coeficiente de segurança sobre os resultados 

obtidos para se estimar o volume de tráfego horário máximo em cada local, 

considerando as variações no comportamento do tráfego que ocorrem nos vários 

dias da semana e nas várias semanas do ano. 

No âmbito deste estudo, cujo cálculo de coeficientes específicos para cada local é 

inviável, adotou-se um único coeficiente de ajuste para todos os locais. Com boa 

margem de segurança, estabeleceu-se que o volume de tráfego horário máximo 

em cada local objeto de análise é 20% maior do obtido com as contagens. 

AUTO- CAMI-
MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO

RUA JOERG BRUDEN, JUNTO LESTE 18:00 - 19:00 252 0 0 1 1 257
À AVENIDA CHUCRI ZAIDAN OESTE 18:00 - 19:00 191 1 0 0 0 193
RUA HENRY DUNANT, JUNTO À AVENIDA CHUCRI 
ZAIDAN

11/3/09 SUL 7:15 - 8:15 1310 6 4 70 9 1494

RUA ANTONIO DE OLIVEIRA, JUNTO À RUA 
ENGENHEIRO FRANCISCO SAMPAIO

11/3/09 SUL 7:15 - 8:15 449 3 0 20 5 509

RUA JOAQUIM DE ANDRADE, JUNTO À RUA 
ENGENHEIRO FRANCISCO SAMPAIO

12/3/09 NORTE 17:30 - 18:30 66 0 0 0 1 69

RUA JOSÉ VICENTE CAVALHEIRO, JUNTO À RUA 
ENGENHEIRO FRANCISCO SAMPAIO

13/3/09 SUL 8:00 - 9:00 229 8 6 15 2 289

RUA ENGENHEIRO FRANCISCO SAMPAIO, JUNTO À 
RUA JOSÉ VICENTE CAVALHEIRO

13/3/09 OESTE 8:00 - 9:00 787 2 0 5 5 815

RUA JOSÉ GUERRA, JUNTO À RUA DA PAZ 12/3/09 SUL 7:45 - 8:45 294 1 0 4 0 304

LESTE 8:00 - 9:00 342 0 0 0 2 348
OESTE 18:00 - 19:00 371 0 2 0 2 381

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, JUNTO LESTE 7:15 - 8:15 337 0 0 1 6 357
À RUA JOSÉ GUERRA OESTE 8:00 - 9:00 370 0 0 2 5 389
RUA JOSÉ GUERRA, JUNTO NORTE 8:00 - 9:00 179 0 11 7 0 215
À RUA FERNANDES MOREIRA SUL 8:00 - 9:00 802 3 49 16 6 955
RUA FERNANDES MOREIRA, JUNTO À RUA JOSÉ 
GUERRA

11/3/09 OESTE 17:45 - 18:45 59 0 0 0 1 62

RUA ALEXANDRE DUMAS, JUNTO À RUA JOSÉ 
GUERRA

11/3/09 OESTE 17:00 - 18:00 693 2 13 41 8 828

RUA PROFESSOR MANOELITO DE ORNELAS, JUNTO NORTE 17:00 - 18:00 161 1 28 38 2 301
À RUA VERBO DIVINO SUL 18:00 - 19:00 1180 7 42 4 9 1310

RUA VERBO DIVINO, JUNTO À RUA JOSÉ GUERRA 12/3/09 LESTE 17:30 - 18:30 1041 1 0 11 3 1074

RUA LAGUNA, JUNTO À AVENIDA JOÃO DIAS 11/3/09 NORTE 7:30 - 8:30 379 0 3 2 12 425

AVENIDA ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA LESTE 17:30 - 18:30 330 0 0 1 3 341
JUNTO, À RUA PROFESSOR MANOELITO DE ORNELAS OESTE 8:00 - 9:00 583 0 0 8 5 614
RUA LUIS SERAPHICO JÚNIOR, JUNTO NORTE 8:00 - 9:00 267 0 18 2 13 346
À AVENIDA PROFESSOR ALCEU MAYNARD ARAÚJO SUL 17:30 - 18:30 734 0 6 3 16 800
AVENIDA PROFESSOR ALCEU MAYNARD ARAÚJO LESTE 17:00 - 18:00 171 1 0 14 3 210
JUNTO, À RUA LUIS SERAPHICO JÚNIOR OESTE 17:00 - 18:00 168 0 0 12 2 198

NORTE 8:00 - 9:00 193 0 0 5 10 233
SUL 17:30 - 18:30 184 0 0 1 3 195

LESTE 8:00 - 9:00 62 193 17 0 7 407
OESTE 17:00 - 18:00 210 115 13 2 5 428
LESTE 17:15 - 18:15 9 0 0 4 0 17
OESTE 7:30 - 8:30 209 1 3 1 11 252
LESTE 7:00 - 8:00 2159 4 76 4 28 2409
OESTE 7:00 - 8:00 1487 41 75 4 33 1806

SENTIDO

13/3/09

11/3/09

11/3/09

LOCAL

12/3/09

13/3/09

13/3/09

13/3/09

PERÍODO ÔNIBUS VEQ

AVENIDA JOÃO DIAS, JUNTO À RUA LAGUNA

DATA

11/3/09

12/3/09

13/3/09

11/3/09

12/3/09

RUA DA PAZ, JUNTO À RUA JOSÉ GUERRA

RUA LAGUNA, JUNTO À RUA BRAGANÇA PAULISTA

RUA BRAGANÇA PAULISTA, JUNTO À RUA LAGUNA

RUA ANHEMBI, JUNTO À RUA LAGUNA
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A partir dos volumes de tráfego horários máximos adotados e da capacidade de 

escoamento que os trechos viários a serem impactados na fase de implantação do 

empreendimento, estimada a partir de suas características físicas e operacionais, 

fez-se a análise de seus respectivos desempenhos operacionais. 

O nível de serviço (NS), conceituado segundo o HCM – Highway Capacity Manual, 

é definido como uma medida qualitativa das condições de operação da via. 

Através do cálculo da relação volume de tráfego da via e sua capacidade de vazão 

de tráfego, os resultados são revertidos em níveis, que variam de “A” (melhor 

situação operacional) à “F” (pior situação operacional). O quadro 9.2.6-2 a seguir 

apresenta uma descrição da situação operacional correlata para cada um dos 

níveis. 

Quadro 9.2.6-2: Caracterização dos Níveis de Serviço (NS) segundo o HCM 

NS CARACTERÍSTICA 

A 
prevalece a operação em condições defluxo livre, isto é, com total liberdade de manobras e escolha 

de velocidade no fluxo de tráfego. Há grande espaçamento entre os veículos e alto nível de conforto 

para o motorista. 

B 
prevalece condição análoga de operação à observada no nível A. A velocidade mantém-se a 

mesma, porém, a liberdade de manobras é levemente reduzida. O espaçamento entre os veículos 

corresponde à extensão de 18 carros. 

C 

a velocidade de operação ainda se mantém próxima à do fluxo livre. A restrição a manobras dentro 

da corrente de tráfego já é nitidamente perceptível, exigindo maior atenção dos motoristas nas 

mudanças de faixa. Pequenos incidentes ainda podem ser absorvidos sem que ocorram paradas no 

fluxo. O espaçamento entre os veículos é de aproximadamente 11 carros. 

D 

nesse patamar, com o aumento do fluxo, a velocidade começa a declinar ligeiramente e a densidade 

cresce rapidamente. A liberdade de manobras dentro da corrente de tráfego é perceptivelmente 

limitada. Pequenos incidentes podem gerar a formação de filas. O motorista dirige sob reduzido 

nível de conforto físico e psicológico. O espaçamento entre os veículos é equivalente a 9 carros. 

E 

esse nível corresponde à capacidade da rodovia. A operação é instável porque não há na corrente 

de tráfego intervalos disponíveis para a absorção de flutuações, gerando ondas de instabilidade que 

se propagam no fluxo. Qualquer incidente pode produzir paralisação com formação de extensas 

filas. A liberdade de manobra é extremamente limitada. 

F 
esse nível descreve o colapso no fluxo, podendo ser caracterizado como o regime do ‘pára e anda’. 

Ocorre quando o fluxo supera a capacidade prevista para a rodovia. 

Fonte: HCM (Highway Capacity Manual), versão 2000 

Numericamente, as condições operacionais podem ser determinadas através da 

relação entre o volume de tráfego e a capacidade de escoamento (nível de serviço 

= volume total equivalente / capacidade de escoamento): 
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• nível de serviço “A” - de 0,01 à 0,20; 

• nível de serviço “B” - de 0,21 à 0,40; 

• nível de serviço “C” - de 0,41 à 0,60; 

• nível de serviço “D” - de 0,61 à 0,80; 

• nível de serviço “E” - de 0,81 à 1,00; e 

• nível de serviço “F” – acima de 1,00. 

A seguir são apresentadas as análises de desempenho operacional. 

Rua Joerg Bruder, sentido leste – Adotou-se um volume de tráfego horário 

máximo de 310 veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade para 

escoamento do tráfego deste trecho seja de 1.200 veículos equivalentes / hora. 

Portanto, este trecho opera atualmente com uma relação volume / capacidade de 

0,26, o que representa um nível de serviço “B”. A classificação “B” de nível de 

serviço é associada a vias que operam com boas condições de fluidez, 

apresentando ociosidade em sua capacidade viária. 

Rua Joerg Bruder, sentido oeste – Adotou-se um volume de tráfego horário 

máximo de 230 veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade para 

escoamento do tráfego deste trecho seja de 1.200 veículos equivalentes / hora. 

Portanto, este trecho opera atualmente com uma relação volume / capacidade de 

0,19, o que representa um nível de serviço “A”. A classificação “A” de nível de 

serviço é associada a vias que operam com ótimas condições de fluidez, 

apresentando grande ociosidade em sua capacidade viária. 

Rua Henry Dunant – Adotou-se um volume de tráfego horário máximo de 1.790 

veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade para escoamento do 

tráfego deste trecho seja de 3.000 veículos equivalentes / hora. Portanto, este 

trecho opera atualmente com uma relação volume / capacidade de 0,60, o que 

representa um nível de serviço “C”. A classificação “C” de nível de serviço é 

associada a vias cuja operação ocorre em nível estável, não apresentando indícios 

de ociosidade nem interrupções dos fluxos de tráfego. 

Rua Antonio de Oliveira – Adotou-se um volume de tráfego horário máximo de 

610 veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade para escoamento 

do tráfego deste trecho seja de 1.200 veículos equivalentes / hora. Portanto, este 

trecho opera atualmente com uma relação volume / capacidade de 0,51, o que 

representa um nível de serviço “C”. A classificação “C” de nível de serviço é 
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associada a vias cuja operação ocorre em nível estável, não apresentando indícios 

de ociosidade nem interrupções dos fluxos de tráfego. 

Rua Joaquim de Andrade – Adotou-se um volume de tráfego horário máximo de 

80 veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade para escoamento do 

tráfego deste trecho seja de 1.200 veículos equivalentes / hora. Portanto, este 

trecho opera atualmente com uma relação volume / capacidade de 0,07, o que 

representa um nível de serviço “A”. A classificação “A” de nível de serviço é 

associada a vias que operam com ótimas condições de fluidez, apresentando 

grande ociosidade em sua capacidade viária. 

Rua José Vicente Cavalheiro – Adotou-se um volume de tráfego horário máximo 

de 350 veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade para 

escoamento do tráfego deste trecho seja de 1.200 veículos equivalentes / hora. 

Portanto, este trecho opera atualmente com uma relação volume / capacidade de 

0,29, o que representa um nível de serviço “B”. A classificação “B” de nível de 

serviço é associada a vias que operam com boas condições de fluidez, 

apresentando ociosidade em sua capacidade viária. 

Rua Engenheiro Mesquita Sampaio – Adotou-se um volume de tráfego horário 

máximo de 980 veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade para 

escoamento do tráfego deste trecho seja de 3.000 veículos equivalentes / hora. 

Portanto, este trecho opera atualmente com uma relação volume / capacidade de 

0,33, o que representa um nível de serviço “B”. A classificação “B” de nível de 

serviço é associada a vias que operam com boas condições de fluidez, 

apresentando ociosidade em sua capacidade viária. 

Rua José Guerra (junto à Rua da Paz) – Adotou-se um volume de tráfego horário 

máximo de 360 veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade para 

escoamento do tráfego deste trecho seja de 1.200 veículos equivalentes / hora. 

Portanto, este trecho opera atualmente com uma relação volume / capacidade de 

0,30, o que representa um nível de serviço “B”. A classificação “B” de nível de 

serviço é associada a vias que operam com boas condições de fluidez, 

apresentando ociosidade em sua capacidade viária. 

Rua da Paz, sentido leste – Adotou-se um volume de tráfego horário máximo de 

420 veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade para escoamento 

do tráfego deste trecho seja de 1.200 veículos equivalentes / hora. Portanto, este 
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trecho opera atualmente com uma relação volume / capacidade de 0,35, o que 

representa um nível de serviço “B”. A classificação “B” de nível de serviço é 

associada a vias que operam com boas condições de fluidez, apresentando 

ociosidade em sua capacidade viária. 

Rua da Paz, sentido oeste – Adotou-se um volume de tráfego horário máximo de 

460 veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade para escoamento 

do tráfego deste trecho seja de 1.200 veículos equivalentes / hora. Portanto, este 

trecho opera atualmente com uma relação volume / capacidade de 0,38, o que 

representa um nível de serviço “B”. A classificação “B” de nível de serviço é 

associada a vias que operam com boas condições de fluidez, apresentando 

ociosidade em sua capacidade viária. 

Rua Américo Brasiliense, sentido leste – Adotou-se um volume de tráfego horário 

máximo de 430 veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade para 

escoamento do tráfego deste trecho seja de 1.500 veículos equivalentes / hora. 

Portanto, este trecho opera atualmente com uma relação volume / capacidade de 

0,29, o que representa um nível de serviço “B”. A classificação “B” de nível de 

serviço é associada a vias que operam com boas condições de fluidez, 

apresentando ociosidade em sua capacidade viária. 

Rua Américo Brasiliense, sentido oeste – Adotou-se um volume de tráfego horário 

máximo de 470 veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade para 

escoamento do tráfego deste trecho seja de 1.500 veículos equivalentes / hora. 

Portanto, este trecho opera atualmente com uma relação volume / capacidade de 

0,31, o que representa um nível de serviço “B”. A classificação “B” de nível de 

serviço é associada a vias que operam com boas condições de fluidez, 

apresentando ociosidade em sua capacidade viária. 

Rua José Guerra (junto à Rua Fernandes Moreira), sentido norte – Adotou-se um 

volume de tráfego horário máximo de 260 veículos equivalentes / hora e estima-

se que a capacidade para escoamento do tráfego deste trecho seja de 1.500 

veículos equivalentes / hora. Portanto, este trecho opera atualmente com uma 

relação volume / capacidade de 0,17, o que representa um nível de serviço “A”. A 

classificação “A” de nível de serviço é associada a vias que operam com ótimas 

condições de fluidez, apresentando grande ociosidade em sua capacidade viária. 
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Rua José Guerra (junto à Rua Fernandes Moreira), sentido sul – Adotou-se um 

volume de tráfego horário máximo de 1.150 veículos equivalentes / hora e 

estima-se que a capacidade para escoamento do tráfego deste trecho seja de 

2.300 veículos equivalentes / hora. Portanto, este trecho opera atualmente com 

uma relação volume / capacidade de 0,50, o que representa um nível de serviço 

“C”. A classificação “C” de nível de serviço é associada a vias cuja operação ocorre 

em nível estável, não apresentando indícios de ociosidade nem interrupções dos 

fluxos de tráfego. 

Rua Fernandes Moreira – Adotou-se um volume de tráfego horário máximo de 70 

veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade para escoamento do 

tráfego deste trecho seja de 1.200 veículos equivalentes / hora. Portanto, este 

trecho opera atualmente com uma relação volume / capacidade de 0,06, o que 

representa um nível de serviço “A”. A classificação “A” de nível de serviço é 

associada a vias que operam com ótimas condições de fluidez, apresentando 

grande ociosidade em sua capacidade viária. 

Rua Alexandre Dumas – Adotou-se um volume de tráfego horário máximo de 990 

veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade para escoamento do 

tráfego deste trecho seja de 3.000 veículos equivalentes / hora. Portanto, este 

trecho opera atualmente com uma relação volume / capacidade de 0,33, o que 

representa um nível de serviço “B”. A classificação “B” de nível de serviço é 

associada a vias que operam com boas condições de fluidez, apresentando 

ociosidade em sua capacidade viária. 

Rua Professor Manoelito de Ornelas, sentido norte – Adotou-se um volume de 

tráfego horário máximo de 360 veículos equivalentes / hora e estima-se que a 

capacidade para escoamento do tráfego deste trecho seja de 1.500 veículos 

equivalentes / hora. Portanto, este trecho opera atualmente com uma relação 

volume / capacidade de 0,24, o que representa um nível de serviço “B”. A 

classificação “B” de nível de serviço é associada a vias que operam com boas 

condições de fluidez, apresentando ociosidade em sua capacidade viária. 

Rua Professor Manoelito de Ornelas, sentido sul – Adotou-se um volume de 

tráfego horário máximo de 1.570 veículos equivalentes / hora e estima-se que a 

capacidade para escoamento do tráfego deste trecho seja de 2.300 veículos 

equivalentes / hora. Portanto, este trecho opera atualmente com uma relação 
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volume / capacidade de 0,68, o que representa um nível de serviço “D”. A 

classificação “D” de nível de serviço é associada a vias que operam com más 

condições de fluidez, apresentando instabilidade no comportamento dos fluxos, 

apontando um princípio de saturação em sua capacidade viária. 

Rua Verbo Divino – Adotou-se um volume de tráfego horário máximo de 1.290 

veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade para escoamento do 

tráfego deste trecho seja de 3.000 veículos equivalentes / hora. Portanto, este 

trecho opera atualmente com uma relação volume / capacidade de 0,43, o que 

representa um nível de serviço “C”. A classificação “C” de nível de serviço é 

associada a vias cuja operação ocorre em nível estável, não apresentando indícios 

de ociosidade nem interrupções dos fluxos de tráfego. 

Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, sentido leste – Adotou-se um volume de 

tráfego horário máximo de 410 veículos equivalentes / hora e estima-se que a 

capacidade para escoamento do tráfego deste trecho seja de 1.500 veículos 

equivalentes / hora. Portanto, este trecho opera atualmente com uma relação 

volume / capacidade de 0,27, o que representa um nível de serviço “B”. A 

classificação “B” de nível de serviço é associada a vias que operam com boas 

condições de fluidez, apresentando ociosidade em sua capacidade viária. 

Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, sentido oeste – Adotou-se um volume de 

tráfego horário máximo de 740 veículos equivalentes / hora e estima-se que a 

capacidade para escoamento do tráfego deste trecho seja de 1.500 veículos 

equivalentes / hora. Portanto, este trecho opera atualmente com uma relação 

volume / capacidade de 0,49, o que representa um nível de serviço “C”. A 

classificação “C” de nível de serviço é associada a vias cuja operação ocorre em 

nível estável, não apresentando indícios de ociosidade nem interrupções dos 

fluxos de tráfego. 

Rua Luis Seraphico Junior, sentido norte – Adotou-se um volume de tráfego 

horário máximo de 420 veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade 

para escoamento do tráfego deste trecho seja de 1.500 veículos equivalentes / 

hora. Portanto, este trecho opera atualmente com uma relação volume / 

capacidade de 0,28, o que representa um nível de serviço “B”. A classificação “B” 

de nível de serviço é associada a vias que operam com boas condições de fluidez, 

apresentando ociosidade em sua capacidade viária. 
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Rua Luis Seraphico Junior, sentido sul – Adotou-se um volume de tráfego horário 

máximo de 960 veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade para 

escoamento do tráfego deste trecho seja de 2.300 veículos equivalentes / hora. 

Portanto, este trecho opera atualmente com uma relação volume / capacidade de 

0,42, o que representa um nível de serviço “C”. A classificação “C” de nível de 

serviço é associada a vias cuja operação ocorre em nível estável, não 

apresentando indícios de ociosidade nem interrupções dos fluxos de tráfego. 

Avenida Professor Alceu Maynard Araújo, sentido leste – Adotou-se um volume de 

tráfego horário máximo de 250 veículos equivalentes / hora e estima-se que a 

capacidade para escoamento do tráfego deste trecho seja de 1.500 veículos 

equivalentes / hora. Portanto, este trecho opera atualmente com uma relação 

volume / capacidade de 0,17, o que representa um nível de serviço “A”. A 

classificação “A” de nível de serviço é associada a vias que operam com ótimas 

condições de fluidez, apresentando grande ociosidade em sua capacidade viária. 

Avenida Professor Alceu Maynard Araújo, sentido oeste – Adotou-se um volume 

de tráfego horário máximo de 240 veículos equivalentes / hora e estima-se que a 

capacidade para escoamento do tráfego deste trecho seja de 1.500 veículos 

equivalentes / hora. Portanto, este trecho opera atualmente com uma relação 

volume / capacidade de 0,16, o que representa um nível de serviço “A”. A 

classificação “A” de nível de serviço é associada a vias que operam com ótimas 

condições de fluidez, apresentando grande ociosidade em sua capacidade viária. 

Rua Laguna (junto à Rua Bragança Paulista), sentido norte – Adotou-se um 

volume de tráfego horário máximo de 280 veículos equivalentes / hora e estima-

se que a capacidade para escoamento do tráfego deste trecho seja de 1.500 

veículos equivalentes / hora. Portanto, este trecho opera atualmente com uma 

relação volume / capacidade de 0,19, o que representa um nível de serviço “A”. A 

classificação “A” de nível de serviço é associada a vias que operam com ótimas 

condições de fluidez, apresentando grande ociosidade em sua capacidade viária. 

Rua Laguna (junto à Rua Bragança Paulista), sentido sul – Adotou-se um volume 

de tráfego horário máximo de 230 veículos equivalentes / hora e estima-se que a 

capacidade para escoamento do tráfego deste trecho seja de 1.500 veículos 

equivalentes / hora. Portanto, este trecho opera atualmente com uma relação 

volume / capacidade de 0,15, o que representa um nível de serviço “A”. A 



GEOTEC                     EMURB 
 

EM01/2009                                                      9.2-85 

classificação “A” de nível de serviço é associada a vias que operam com ótimas 

condições de fluidez, apresentando grande ociosidade em sua capacidade viária. 

Rua Bragança Paulista, sentido leste – Adotou-se um volume de tráfego horário 

máximo de 490 veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade para 

escoamento do tráfego deste trecho seja de 1.500 veículos equivalentes / hora. 

Portanto, este trecho opera atualmente com uma relação volume / capacidade de 

0,33, o que representa um nível de serviço “B”. A classificação “B” de nível de 

serviço é associada a vias que operam com boas condições de fluidez, 

apresentando ociosidade em sua capacidade viária. 

Rua Bragança Paulista, sentido oeste – Adotou-se um volume de tráfego horário 

máximo de 510 veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade para 

escoamento do tráfego deste trecho seja de 1.500 veículos equivalentes / hora. 

Portanto, este trecho opera atualmente com uma relação volume / capacidade de 

0,34, o que representa um nível de serviço “B”. A classificação “B” de nível de 

serviço é associada a vias que operam com boas condições de fluidez, 

apresentando ociosidade em sua capacidade viária. 

Rua Anhembi, sentido leste – Adotou-se um volume de tráfego horário máximo de 

20 veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade para escoamento do 

tráfego deste trecho seja de 1.200 veículos equivalentes / hora. Portanto, este 

trecho opera atualmente com uma relação volume / capacidade de 0,02, o que 

representa um nível de serviço “A”. A classificação “A” de nível de serviço é 

associada a vias que operam com ótimas condições de fluidez, apresentando 

grande ociosidade em sua capacidade viária. 

Rua Anhembi, sentido oeste – Adotou-se um volume de tráfego horário máximo 

de 300 veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade para 

escoamento do tráfego deste trecho seja de 1.200 veículos equivalentes / hora. 

Portanto, este trecho opera atualmente com uma relação volume / capacidade de 

0,25, o que representa um nível de serviço “B”. A classificação “B” de nível de 

serviço é associada a vias que operam com boas condições de fluidez, 

apresentando ociosidade em sua capacidade viária. 

Rua Laguna (junto à Avenida João Dias) – Adotou-se um volume de tráfego 

horário máximo de 510 veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade 

para escoamento do tráfego deste trecho seja de 2.300 veículos equivalentes / 
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hora. Portanto, este trecho opera atualmente com uma relação volume / 

capacidade de 0,22, o que representa um nível de serviço “B”. A classificação “B” 

de nível de serviço é associada a vias que operam com boas condições de fluidez, 

apresentando ociosidade em sua capacidade viária. 

Avenida João Dias, sentido leste – Adotou-se um volume de tráfego horário 

máximo de 2.890 veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade para 

escoamento do tráfego deste trecho seja de 4.000 veículos equivalentes / hora. 

Portanto, este trecho opera atualmente com uma relação volume / capacidade de 

0,72, o que representa um nível de serviço “D”. A classificação “D” de nível de 

serviço é associada a vias que operam com más condições de fluidez, 

apresentando instabilidade no comportamento dos fluxos, apontando um princípio 

de saturação em sua capacidade viária. 

Avenida João Dias, sentido oeste – Adotou-se um volume de tráfego horário 

máximo de 2.170 veículos equivalentes / hora e estima-se que a capacidade para 

escoamento do tráfego deste trecho seja de 4.000 veículos equivalentes / hora. 

Portanto, este trecho opera atualmente com uma relação volume / capacidade de 

0,54, o que representa um nível de serviço “C”. A classificação “C” de nível de 

serviço é associada a vias cuja operação ocorre em nível estável, não 

apresentando indícios de ociosidade nem interrupções dos fluxos de tráfego. 

A partir das análises de desempenho operacional atual, elaboradas em todos os 

trechos viários prováveis de serem impactados na fase de implantação do 

empreendimento, conclui-se que dois deles apresentam resultados não 

satisfatórios, indicando níveis de serviço “D”, que reflete princípio de saturação de 

suas respectivas capacidades. Trata-se do sentido sul da Rua Professor Manoelito 

de Ornelas e do sentido leste da Avenida João Dias.
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Quadro 9.2.6 -3: Contagem de veículos 

AUTO- CAMI- AUTO- CAMI-
MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO

07:00 - 07:15 28 0 0 0 0 07:00 - 07:15 8 0 0 0 0
07:15 - 07:30 43 0 0 0 2 07:15 - 07:30 8 0 0 0 0
07:30 - 07:45 64 0 0 0 1 07:30 - 07:45 13 0 0 0 0
07:45 - 08:00 46 0 0 0 7 07:45 - 08:00 13 0 0 0 0
08:00 - 08:15 53 0 0 0 2 08:00 - 08:15 20 0 0 0 0
08:15 - 08:30 50 0 0 0 0 08:15 - 08:30 23 0 0 0 1
08:30 - 08:45 39 0 0 0 1 08:30 - 08:45 32 0 0 0 0
08:45 - 09:00 37 0 0 0 5 08:45 - 09:00 29 0 0 0 1
17:00 - 17:15 44 0 0 0 2 17:00 - 17:15 32 0 0 0 0
17:15 - 17:30 42 0 0 0 0 17:15 - 17:30 32 0 0 0 0
17:30 - 17:45 46 0 0 0 0 17:30 - 17:45 33 0 0 0 0
17:45 - 18:00 48 0 0 0 1 17:45 - 18:00 36 0 0 0 0
18:00 - 18:15 42 0 0 0 1 18:00 - 18:15 42 0 0 0 0
18:15 - 18:30 84 0 0 1 0 18:15 - 18:30 56 0 0 0 0
18:30 - 18:45 66 0 0 0 0 18:30 - 18:45 47 1 0 0 0
18:45 - 19:00 60 0 0 0 0 18:45 - 19:00 46 0 0 0 0

AUTO- CAMI- AUTO- CAMI-
MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO

07:00 - 07:15 280 0 0 7 2 07:00 - 07:15 90 0 0 5 0
07:15 - 07:30 335 0 0 12 3 07:15 - 07:30 120 0 0 5 2
07:30 - 07:45 287 3 2 22 3 07:30 - 07:45 101 2 0 7 1
07:45 - 08:00 348 2 1 16 2 07:45 - 08:00 111 1 0 4 0
08:00 - 08:15 340 1 1 20 1 08:00 - 08:15 117 0 0 4 2
08:15 - 08:30 326 0 1 8 1 08:15 - 08:30 77 0 0 2 0
08:30 - 08:45 274 1 1 10 0 08:30 - 08:45 72 1 0 2 0
08:45 - 09:00 314 0 0 1 4 08:45 - 09:00 108 0 0 1 1
17:00 - 17:15 255 0 1 2 8 17:00 - 17:15 60 0 0 1 1
17:15 - 17:30 318 11 3 0 5 17:15 - 17:30 62 0 0 0 2
17:30 - 17:45 180 0 0 2 2 17:30 - 17:45 86 0 0 0 0
17:45 - 18:00 319 0 0 3 0 17:45 - 18:00 59 1 0 0 0
18:00 - 18:15 242 1 2 1 2 18:00 - 18:15 48 0 0 0 1
18:15 - 18:30 392 0 0 0 5 18:15 - 18:30 95 0 0 0 0
18:30 - 18:45 302 2 2 0 1 18:30 - 18:45 68 0 0 0 0
18:45 - 19:00 333 0 1 0 1 18:45 - 19:00 55 0 0 0 0

AUTO- CAMI- AUTO- CAMI-
MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO

07:00 - 07:15 10 0 0 0 0 07:00 - 07:15 30 0 2 15 0
07:15 - 07:30 2 0 0 0 0 07:15 - 07:30 20 0 0 21 1
07:30 - 07:45 4 0 0 0 1 07:30 - 07:45 17 0 2 10 0
07:45 - 08:00 5 0 0 0 2 07:45 - 08:00 48 0 0 11 0
08:00 - 08:15 9 0 0 0 0 08:00 - 08:15 58 0 3 10 0
08:15 - 08:30 5 0 0 0 1 08:15 - 08:30 48 8 1 5 0
08:30 - 08:45 9 0 0 0 0 08:30 - 08:45 53 0 0 0 2
08:45 - 09:00 13 0 0 0 0 08:45 - 09:00 70 0 2 0 0
17:00 - 17:15 19 0 0 0 0 17:00 - 17:15 26 0 4 1 0
17:15 - 17:30 10 0 0 0 0 17:15 - 17:30 22 0 1 0 0
17:30 - 17:45 15 0 0 0 1 17:30 - 17:45 31 0 1 0 0
17:45 - 18:00 22 0 0 0 0 17:45 - 18:00 28 0 0 0 0
18:00 - 18:15 16 0 0 0 0 18:00 - 18:15 17 1 2 0 0
18:15 - 18:30 13 0 0 0 0 18:15 - 18:30 14 0 0 0 0
18:30 - 18:45 15 0 0 0 0 18:30 - 18:45 14 0 0 0 1
18:45 - 19:00 7 0 0 0 1 18:45 - 19:00 12 0 0 0 0

RUA JOAQUIM DE ANDRADE, JUNTO À RUA
ENG. FRANCISCO SAMPAIO - DATA: 12/03/2009

SENTIDO NORTE

RUA JOSÉ VICENTE CAVALHEIRO, JUNTO À RUA
ENG. FRANCISCO SAMPAIO - DATA: 13/03/2009

SENTIDO SUL

À AVENIDA CHUCRI ZAIDAN - DATA: 11/03/2009
SENTIDO SUL

RUA ANTONIO DE OLIVEIRA, JUNTO À RUA
ENG. FRANCISCO SAMPAIO - DATA: 11/03/2009

SENTIDO SUL

RUA JOERG BRUDEN, JUNTO À AVENIDA CHUCRI ZAIDAN - DATA: 11/03/2009
SENTIDO LESTE SENTIDO OESTE

RUA HENRY DUNANT, JUNTO

PERÍODO ÔNIBUS PERÍODO ÔNIBUS

PERÍODO ÔNIBUS PERÍODO ÔNIBUS

PERÍODO ÔNIBUS PERÍODO ÔNIBUS
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AUTO- CAMI- AUTO- CAMI-
MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO

07:00 - 07:15 28 0 0 0 0 07:00 - 07:15 8 0 0 0 0
07:15 - 07:30 43 0 0 0 2 07:15 - 07:30 8 0 0 0 0
07:30 - 07:45 64 0 0 0 1 07:30 - 07:45 13 0 0 0 0
07:45 - 08:00 46 0 0 0 7 07:45 - 08:00 13 0 0 0 0
08:00 - 08:15 53 0 0 0 2 08:00 - 08:15 20 0 0 0 0
08:15 - 08:30 50 0 0 0 0 08:15 - 08:30 23 0 0 0 1
08:30 - 08:45 39 0 0 0 1 08:30 - 08:45 32 0 0 0 0
08:45 - 09:00 37 0 0 0 5 08:45 - 09:00 29 0 0 0 1
17:00 - 17:15 44 0 0 0 2 17:00 - 17:15 32 0 0 0 0
17:15 - 17:30 42 0 0 0 0 17:15 - 17:30 32 0 0 0 0
17:30 - 17:45 46 0 0 0 0 17:30 - 17:45 33 0 0 0 0
17:45 - 18:00 48 0 0 0 1 17:45 - 18:00 36 0 0 0 0
18:00 - 18:15 42 0 0 0 1 18:00 - 18:15 42 0 0 0 0
18:15 - 18:30 84 0 0 1 0 18:15 - 18:30 56 0 0 0 0
18:30 - 18:45 66 0 0 0 0 18:30 - 18:45 47 1 0 0 0
18:45 - 19:00 60 0 0 0 0 18:45 - 19:00 46 0 0 0 0

AUTO- CAMI- AUTO- CAMI-
MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO

07:00 - 07:15 280 0 0 7 2 07:00 - 07:15 90 0 0 5 0
07:15 - 07:30 335 0 0 12 3 07:15 - 07:30 120 0 0 5 2
07:30 - 07:45 287 3 2 22 3 07:30 - 07:45 101 2 0 7 1
07:45 - 08:00 348 2 1 16 2 07:45 - 08:00 111 1 0 4 0
08:00 - 08:15 340 1 1 20 1 08:00 - 08:15 117 0 0 4 2
08:15 - 08:30 326 0 1 8 1 08:15 - 08:30 77 0 0 2 0
08:30 - 08:45 274 1 1 10 0 08:30 - 08:45 72 1 0 2 0
08:45 - 09:00 314 0 0 1 4 08:45 - 09:00 108 0 0 1 1
17:00 - 17:15 255 0 1 2 8 17:00 - 17:15 60 0 0 1 1
17:15 - 17:30 318 11 3 0 5 17:15 - 17:30 62 0 0 0 2
17:30 - 17:45 180 0 0 2 2 17:30 - 17:45 86 0 0 0 0
17:45 - 18:00 319 0 0 3 0 17:45 - 18:00 59 1 0 0 0
18:00 - 18:15 242 1 2 1 2 18:00 - 18:15 48 0 0 0 1
18:15 - 18:30 392 0 0 0 5 18:15 - 18:30 95 0 0 0 0
18:30 - 18:45 302 2 2 0 1 18:30 - 18:45 68 0 0 0 0
18:45 - 19:00 333 0 1 0 1 18:45 - 19:00 55 0 0 0 0

AUTO- CAMI- AUTO- CAMI-
MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO

07:00 - 07:15 10 0 0 0 0 07:00 - 07:15 30 0 2 15 0
07:15 - 07:30 2 0 0 0 0 07:15 - 07:30 20 0 0 21 1
07:30 - 07:45 4 0 0 0 1 07:30 - 07:45 17 0 2 10 0
07:45 - 08:00 5 0 0 0 2 07:45 - 08:00 48 0 0 11 0
08:00 - 08:15 9 0 0 0 0 08:00 - 08:15 58 0 3 10 0
08:15 - 08:30 5 0 0 0 1 08:15 - 08:30 48 8 1 5 0
08:30 - 08:45 9 0 0 0 0 08:30 - 08:45 53 0 0 0 2
08:45 - 09:00 13 0 0 0 0 08:45 - 09:00 70 0 2 0 0
17:00 - 17:15 19 0 0 0 0 17:00 - 17:15 26 0 4 1 0
17:15 - 17:30 10 0 0 0 0 17:15 - 17:30 22 0 1 0 0
17:30 - 17:45 15 0 0 0 1 17:30 - 17:45 31 0 1 0 0
17:45 - 18:00 22 0 0 0 0 17:45 - 18:00 28 0 0 0 0
18:00 - 18:15 16 0 0 0 0 18:00 - 18:15 17 1 2 0 0
18:15 - 18:30 13 0 0 0 0 18:15 - 18:30 14 0 0 0 0
18:30 - 18:45 15 0 0 0 0 18:30 - 18:45 14 0 0 0 1
18:45 - 19:00 7 0 0 0 1 18:45 - 19:00 12 0 0 0 0

RUA JOAQUIM DE ANDRADE, JUNTO À RUA
ENG. FRANCISCO SAMPAIO - DATA: 12/03/2009

SENTIDO NORTE

RUA JOSÉ VICENTE CAVALHEIRO, JUNTO À RUA
ENG. FRANCISCO SAMPAIO - DATA: 13/03/2009

SENTIDO SUL

À AVENIDA CHUCRI ZAIDAN - DATA: 11/03/2009
SENTIDO SUL

RUA ANTONIO DE OLIVEIRA, JUNTO À RUA
ENG. FRANCISCO SAMPAIO - DATA: 11/03/2009

SENTIDO SUL

RUA JOERG BRUDEN, JUNTO À AVENIDA CHUCRI ZAIDAN - DATA: 11/03/2009
SENTIDO LESTE SENTIDO OESTE

RUA HENRY DUNANT, JUNTO

PERÍODO ÔNIBUS PERÍODO ÔNIBUS

PERÍODO ÔNIBUS PERÍODO ÔNIBUS

PERÍODO ÔNIBUS PERÍODO ÔNIBUS
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AUTO- CAMI- AUTO- CAMI-
MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO

07:00 - 07:15 19 0 5 0 0 07:00 - 07:15 191 2 13 3 1
07:15 - 07:30 34 0 2 0 0 07:15 - 07:30 129 1 13 11 1
07:30 - 07:45 36 5 3 1 0 07:30 - 07:45 147 2 9 11 1
07:45 - 08:00 32 0 4 1 0 07:45 - 08:00 175 2 6 7 3
08:00 - 08:15 25 0 4 0 0 08:00 - 08:15 206 2 15 5 0
08:15 - 08:30 45 0 0 4 0 08:15 - 08:30 178 0 8 6 1
08:30 - 08:45 53 0 2 1 0 08:30 - 08:45 213 0 16 1 5
08:45 - 09:00 56 0 5 2 0 08:45 - 09:00 205 1 10 4 0
17:00 - 17:15 39 0 3 5 0 17:00 - 17:15 149 1 6 3 6
17:15 - 17:30 44 0 2 1 0 17:15 - 17:30 146 2 6 2 2
17:30 - 17:45 36 1 3 2 0 17:30 - 17:45 172 0 8 0 0
17:45 - 18:00 40 0 4 2 0 17:45 - 18:00 178 1 8 0 3
18:00 - 18:15 41 0 1 1 0 18:00 - 18:15 173 1 8 1 3
18:15 - 18:30 34 0 1 0 0 18:15 - 18:30 238 1 3 0 2
18:30 - 18:45 43 0 2 0 0 18:30 - 18:45 161 3 8 0 5
18:45 - 19:00 37 0 0 0 0 18:45 - 19:00 162 1 7 0 5

AUTO- CAMI- AUTO- CAMI-
MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO

07:00 - 07:15 13 0 0 0 0 07:00 - 07:15 112 0 0 8 0
07:15 - 07:30 12 0 0 0 0 07:15 - 07:30 97 0 1 2 0
07:30 - 07:45 4 0 0 0 0 07:30 - 07:45 107 0 3 4 3
07:45 - 08:00 9 0 0 0 0 07:45 - 08:00 116 0 4 8 1
08:00 - 08:15 9 0 0 0 0 08:00 - 08:15 157 0 1 5 1
08:15 - 08:30 8 0 0 0 0 08:15 - 08:30 136 0 6 1 0
08:30 - 08:45 12 0 0 0 0 08:30 - 08:45 141 0 1 1 1
08:45 - 09:00 4 0 0 0 0 08:45 - 09:00 158 0 1 1 0
17:00 - 17:15 14 0 0 0 0 17:00 - 17:15 194 0 3 10 5
17:15 - 17:30 16 0 0 1 1 17:15 - 17:30 169 1 5 14 0
17:30 - 17:45 11 0 0 0 0 17:30 - 17:45 155 0 2 7 1
17:45 - 18:00 10 0 0 0 0 17:45 - 18:00 175 1 3 10 2
18:00 - 18:15 20 0 0 0 0 18:00 - 18:15 139 0 2 14 0
18:15 - 18:30 9 0 0 0 1 18:15 - 18:30 147 0 1 1 2
18:30 - 18:45 20 0 0 0 0 18:30 - 18:45 158 0 1 2
18:45 - 19:00 8 0 0 0 0 18:45 - 19:00 164 0 6 1 3

AUTO- CAMI- AUTO- CAMI-
MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO

07:00 - 07:15 25 0 8 0 2 07:00 - 07:15 237 1 12 7 2
07:15 - 07:30 23 0 8 1 1 07:15 - 07:30 140 0 8 40 2
07:30 - 07:45 25 0 12 1 0 07:30 - 07:45 156 3 7 38 0
07:45 - 08:00 30 0 9 2 0 07:45 - 08:00 181 2 14 34 0
08:00 - 08:15 34 0 10 3 0 08:00 - 08:15 261 1 10 39 3
08:15 - 08:30 38 0 7 0 1 08:15 - 08:30 121 1 7 7 1
08:30 - 08:45 39 0 10 1 2 08:30 - 08:45 268 1 13 10 5
08:45 - 09:00 44 0 9 3 0 08:45 - 09:00 274 1 9 5 5
17:00 - 17:15 36 1 5 10 0 17:00 - 17:15 263 2 8 2 4
17:15 - 17:30 42 0 6 13 0 17:15 - 17:30 217 0 13 2 0
17:30 - 17:45 44 0 12 9 0 17:30 - 17:45 339 1 10 0 5
17:45 - 18:00 39 0 5 6 2 17:45 - 18:00 260 1 9 1 3
18:00 - 18:15 19 0 4 11 0 18:00 - 18:15 269 2 12 2 1
18:15 - 18:30 31 0 3 1 0 18:15 - 18:30 324 2 6 0 0
18:30 - 18:45 51 0 8 0 0 18:30 - 18:45 317 2 16 1 6
18:45 - 19:00 48 0 3 1 0 18:45 - 19:00 270 1 8 1 2

RUA PROFESSOR MANOELITO DE ORNELAS, JUNTO À RUA VERBO DIVINO - DATA: 12/03/2009
SENTIDO NORTE SENTIDO SUL

RUA FERNANDES MOREIRA, JUNTO
À RUA JOSÉ GUERRA - DATA: 11/03/2009

SENTIDO OESTE

RUA ALEXANDRE DUMAS, JUNTO
À RUA JOSÉ GUERRA - DATA: 11/03/2009

SENTIDO OESTE

RUA JOSÉ GUERRA, JUNTO À RUA FERNANDES MOREIRA - DATA 11/03/2009
SENTIDO NORTE SENTIDO SUL

PERÍODO ÔNIBUS PERÍODO ÔNIBUS

PERÍODO ÔNIBUS PERÍODO ÔNIBUS

PERÍODO ÔNIBUS PERÍODO ÔNIBUS
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AUTO- CAMI- AUTO- CAMI-
MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO

07:00 - 07:15 158 1 0 0 0 07:00 - 07:15 74 0 2 1 0
07:15 - 07:30 150 0 0 1 0 07:15 - 07:30 62 0 0 0 0
07:30 - 07:45 172 0 0 3 0 07:30 - 07:45 84 0 1 0 4
07:45 - 08:00 116 1 0 3 1 07:45 - 08:00 98 0 0 2 4
08:00 - 08:15 152 0 0 3 0 08:00 - 08:15 99 0 1 0 1
08:15 - 08:30 122 0 0 1 2 08:15 - 08:30 98 0 1 0 3
08:30 - 08:45 184 0 0 0 0 08:30 - 08:45 75 0 1 0 5
08:45 - 09:00 130 1 0 0 0 08:45 - 09:00 63 0 0 0 1
17:00 - 17:15 199 0 0 4 1 17:00 - 17:15 31 0 1 1 2
17:15 - 17:30 185 0 0 9 1 17:15 - 17:30 17 0 0 0 1
17:30 - 17:45 263 1 0 6 1 17:30 - 17:45 13 0 1 0 0
17:45 - 18:00 249 0 0 5 1 17:45 - 18:00 22 0 0 0 2
18:00 - 18:15 298 0 0 0 1 18:00 - 18:15 16 0 0 0 2
18:15 - 18:30 231 0 0 0 0 18:15 - 18:30 13 0 1 0 1
18:30 - 18:45 235 0 0 0 1 18:30 - 18:45 12 0 0 0 0
18:45 - 19:00 233 0 0 0 1 18:45 - 19:00 19 0 1 0 0

AUTO- CAMI- AUTO- CAMI-
MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO

07:00 - 07:15 45 0 0 0 0 07:00 - 07:15 135 0 0 0 0
07:15 - 07:30 46 0 0 0 0 07:15 - 07:30 111 0 0 1 0
07:30 - 07:45 41 0 0 0 0 07:30 - 07:45 124 1 0 5 0
07:45 - 08:00 43 0 0 2 1 07:45 - 08:00 148 0 0 5 0
08:00 - 08:15 35 0 0 1 0 08:00 - 08:15 166 0 0 2 3
08:15 - 08:30 39 0 0 3 0 08:15 - 08:30 97 0 0 3 0
08:30 - 08:45 51 0 0 0 08:30 - 08:45 144 0 0 2 1
08:45 - 09:00 42 0 0 2 1 08:45 - 09:00 176 0 0 1 1
17:00 - 17:15 56 0 0 1 1 17:00 - 17:15 127 0 0 3 2
17:15 - 17:30 58 0 0 0 0 17:15 - 17:30 101 0 0 3 0
17:30 - 17:45 82 0 0 0 0 17:30 - 17:45 116 0 0 2 1
17:45 - 18:00 70 0 0 0 1 17:45 - 18:00 126 0 0 1 4
18:00 - 18:15 99 0 0 1 2 18:00 - 18:15 89 0 0 3 1
18:15 - 18:30 79 0 0 0 0 18:15 - 18:30 108 0 0 0 0
18:30 - 18:45 54 0 0 0 0 18:30 - 18:45 93 0 0 0 2
18:45 - 19:00 62 0 0 0 0 18:45 - 19:00 78 0 0 0 1

AUTO- CAMI- AUTO- CAMI-
MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO

07:00 - 07:15 84 0 6 0 3 07:00 - 07:15 60 0 3 15 0
07:15 - 07:30 72 0 3 3 1 07:15 - 07:30 60 0 1 37 3
07:30 - 07:45 52 0 7 2 1 07:30 - 07:45 50 0 2 23 8
07:45 - 08:00 49 0 10 2 2 07:45 - 08:00 49 0 1 28 4
08:00 - 08:15 64 0 3 6 08:00 - 08:15 56 0 3 24 1
08:15 - 08:30 76 0 8 1 4 08:15 - 08:30 74 0 2 20 4
08:30 - 08:45 49 0 1 0 08:30 - 08:45 59 0 3 11 3
08:45 - 09:00 78 0 6 1 3 08:45 - 09:00 59 0 2 3 2
17:00 - 17:15 27 3 3 12 0 17:00 - 17:15 144 0 0 1 3
17:15 - 17:30 32 1 4 2 0 17:15 - 17:30 157 0 3 0 2
17:30 - 17:45 26 0 3 3 0 17:30 - 17:45 183 0 1 1 1
17:45 - 18:00 23 0 7 9 3 17:45 - 18:00 180 0 2 1 5
18:00 - 18:15 25 0 4 3 0 18:00 - 18:15 188 0 2 0 4
18:15 - 18:30 19 0 0 1 1 18:15 - 18:30 183 0 1 1 6
18:30 - 18:45 18 0 5 0 18:30 - 18:45 154 0 1 1 3
18:45 - 19:00 30 0 4 1 0 18:45 - 19:00 179 0 1 2 6

SENTIDO NORTE SENTIDO SUL

AVENIDA ALFREDO E. DE S. ARANHA, JUNTO À RUA PROF. MANOELITO DE ORNELAS - DATA: 12/03/2009
SENTIDO LESTE SENTIDO OESTE

RUA LUIS SERAPHICO JUNIOR, JUNTO À AVENIDA PROF. ALCEU MAYNARD ARAÚJO - DATA: 13/03/2009

À RUA JOSÉ GUERRA - DATA: 12/03/2009
SENTIDO LESTE

RUA LAGUNA, JUNTO
À AVENIDA JOÃO DIAS - DATA: 11/03/2009

SENTIDO NORTE

RUA VERBO DIVINO, JUNTO

PERÍODO ÔNIBUS PERÍODO ÔNIBUS

PERÍODO ÔNIBUS PERÍODO ÔNIBUS

PERÍODO ÔNIBUS PERÍODO ÔNIBUS
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AUTO- CAMI- AUTO- CAMI-
MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO

07:00 - 07:15 45 0 0 0 1 07:00 - 07:15 20 0 0 0 1
07:15 - 07:30 33 0 0 2 1 07:15 - 07:30 18 0 0 0 0
07:30 - 07:45 41 0 0 0 0 07:30 - 07:45 29 0 0 0 2
07:45 - 08:00 33 0 0 2 1 07:45 - 08:00 18 0 0 2 1
08:00 - 08:15 29 0 0 1 1 08:00 - 08:15 18 0 0 2 1
08:15 - 08:30 24 0 0 1 2 08:15 - 08:30 15 0 0 1 2
08:30 - 08:45 28 0 0 0 0 08:30 - 08:45 11 0 0 0 0
08:45 - 09:00 28 0 0 0 0 08:45 - 09:00 12 0 0 0 0
17:00 - 17:15 43 1 0 7 2 17:00 - 17:15 40 0 0 8 1
17:15 - 17:30 47 0 0 4 0 17:15 - 17:30 54 0 0 1 0
17:30 - 17:45 35 0 0 0 1 17:30 - 17:45 37 0 0 2 0
17:45 - 18:00 46 0 0 3 0 17:45 - 18:00 37 0 0 1 1
18:00 - 18:15 57 0 0 0 0 18:00 - 18:15 26 0 0 0 0
18:15 - 18:30 45 0 0 0 0 18:15 - 18:30 34 0 0 0 0
18:30 - 18:45 41 0 0 0 1 18:30 - 18:45 28 0 0 0 0
18:45 - 19:00 45 0 0 0 5 18:45 - 19:00 31 0 0 0 2

AUTO- CAMI- AUTO- CAMI-
MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO

07:00 - 07:15 19 0 0 0 2 07:00 - 07:15 9 0 0 0 0
07:15 - 07:30 43 0 0 0 0 07:15 - 07:30 24 0 0 0 2
07:30 - 07:45 27 0 0 0 0 07:30 - 07:45 14 0 0 1 1
07:45 - 08:00 36 0 0 4 1 07:45 - 08:00 31 0 0 0 0
08:00 - 08:15 39 0 0 2 2 08:00 - 08:15 18 0 0 0 2
08:15 - 08:30 50 0 0 0 2 08:15 - 08:30 12 0 0 0 3
08:30 - 08:45 45 0 0 2 1 08:30 - 08:45 15 0 0 0 1
08:45 - 09:00 59 0 0 1 5 08:45 - 09:00 13 0 0 0 1
17:00 - 17:15 21 0 0 1 0 17:00 - 17:15 49 0 0 0 0
17:15 - 17:30 22 0 0 0 0 17:15 - 17:30 32 0 0 0 1
17:30 - 17:45 20 0 0 1 0 17:30 - 17:45 39 0 0 0 1
17:45 - 18:00 16 0 0 0 0 17:45 - 18:00 55 0 0 0 0
18:00 - 18:15 15 0 0 1 0 18:00 - 18:15 37 0 0 0 1
18:15 - 18:30 18 0 0 0 2 18:15 - 18:30 53 0 0 1 1
18:30 - 18:45 17 0 0 0 1 18:30 - 18:45 32 0 0 1 2
18:45 - 19:00 2 0 0 0 2 18:45 - 19:00 42 0 0 0 0

AUTO- CAMI- AUTO- CAMI-
MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO

07:00 - 07:15 12 18 3 0 1 07:00 - 07:15 28 17 0 1 2
07:15 - 07:30 11 30 5 0 0 07:15 - 07:30 33 38 3 2 1
07:30 - 07:45 13 37 4 1 1 07:30 - 07:45 35 22 5 3 2
07:45 - 08:00 22 29 7 0 1 07:45 - 08:00 50 26 5 2 1
08:00 - 08:15 15 47 4 0 2 08:00 - 08:15 42 31 5 0 2
08:15 - 08:30 18 44 4 0 2 08:15 - 08:30 52 28 2 1 1
08:30 - 08:45 11 55 4 0 1 08:30 - 08:45 51 25 2 0 0
08:45 - 09:00 18 47 5 0 2 08:45 - 09:00 47 36 5 1 3
17:00 - 17:15 23 41 5 0 4 17:00 - 17:15 53 30 4 1 2
17:15 - 17:30 18 33 6 0 0 17:15 - 17:30 57 24 4 0 1
17:30 - 17:45 9 36 2 0 0 17:30 - 17:45 46 31 3 1 2
17:45 - 18:00 21 35 4 0 0 17:45 - 18:00 54 30 2 0 0
18:00 - 18:15 18 27 1 0 1 18:00 - 18:15 58 20 3 0 0
18:15 - 18:30 23 28 3 0 0 18:15 - 18:30 66 24 2 0 3
18:30 - 18:45 23 30 5 0 1 18:30 - 18:45 47 29 3 0 3
18:45 - 19:00 17 34 1 0 3 18:45 - 19:00 60 30 1 0 0

SENTIDO LESTE SENTIDO OESTE

RUA LAGUNA, JUNTO À RUA BRAGANÇA PAULISTA - DATA: 13/03/2009
SENTIDO NORTE SENTIDO SUL

RUA BRAGANÇA PAULISTA, JUNTO À RUA LAGUNA - DATA: 13/03/2009

AVENIDA PROF. ALCEU MAYNARD ARAÚJO, JUNTO À RUA LUIS SERAPHICO JUNIOR - DATA: 13/03/2009
SENTIDO LESTE SENTIDO OESTE

PERÍODO ÔNIBUS PERÍODO ÔNIBUS

PERÍODO ÔNIBUS PERÍODO ÔNIBUS

PERÍODO ÔNIBUS PERÍODO ÔNIBUS
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AUTO- CAMI- AUTO- CAMI-
MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO

07:00 - 07:15 1 0 0 0 0 07:00 - 07:15 42 1 2 0 0
07:15 - 07:30 2 0 0 0 0 07:15 - 07:30 41 0 0 0 0
07:30 - 07:45 0 0 0 0 0 07:30 - 07:45 41 0 1 1 2
07:45 - 08:00 2 0 0 0 0 07:45 - 08:00 52 0 0 0 2
08:00 - 08:15 3 0 0 1 0 08:00 - 08:15 60 1 1 0 3
08:15 - 08:30 0 0 0 0 0 08:15 - 08:30 56 0 1 0 4
08:30 - 08:45 0 0 0 0 0 08:30 - 08:45 40 0 1 0 3
08:45 - 09:00 0 0 0 0 0 08:45 - 09:00 37 0 0 0 1
17:00 - 17:15 4 0 0 1 0 17:00 - 17:15 44 0 0 0 1
17:15 - 17:30 2 0 0 0 0 17:15 - 17:30 48 0 1 0 0
17:30 - 17:45 1 0 0 1 0 17:30 - 17:45 46 0 1 0 0
17:45 - 18:00 1 0 0 2 0 17:45 - 18:00 47 0 0 0 1
18:00 - 18:15 5 0 0 1 0 18:00 - 18:15 57 0 0 0 1
18:15 - 18:30 0 0 0 0 0 18:15 - 18:30 43 0 0 0 1
18:30 - 18:45 2 0 0 0 0 18:30 - 18:45 36 0 0 1 0
18:45 - 19:00 0 0 0 0 0 18:45 - 19:00 43 0 1 0 0

AUTO- CAMI- AUTO- CAMI-
MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO MÓVEIS MICRO CONVENC. FRETADO NHÃO

07:00 - 07:15 591 1 23 0 15 07:00 - 07:15 367 9 13 1 14
07:15 - 07:30 531 1 16 0 6 07:15 - 07:30 339 12 20 0 9
07:30 - 07:45 492 1 16 1 4 07:30 - 07:45 370 13 22 1 8
07:45 - 08:00 545 1 21 3 3 07:45 - 08:00 411 7 20 2 2
08:00 - 08:15 504 0 21 1 3 08:00 - 08:15 362 0 16 2 5
08:15 - 08:30 498 1 18 0 13 08:15 - 08:30 378 0 24 1 3
08:30 - 08:45 505 0 17 0 14 08:30 - 08:45 363 0 18 0 8
08:45 - 09:00 571 0 13 1 12 08:45 - 09:00 335 1 25 2 11
17:00 - 17:15 310 0 17 1 11 17:00 - 17:15 387 4 18 0 4
17:15 - 17:30 354 2 18 3 6 17:15 - 17:30 358 1 21 0 7
17:30 - 17:45 361 1 15 1 6 17:30 - 17:45 409 0 12 3 4
17:45 - 18:00 322 1 14 0 5 17:45 - 18:00 278 0 20 1 3
18:00 - 18:15 391 0 14 0 7 18:00 - 18:15 163 0 18 2 2
18:15 - 18:30 382 1 16 1 6 18:15 - 18:30 196 0 19 2 2
18:30 - 18:45 408 1 10 1 3 18:30 - 18:45 250 2 26 1 0
18:45 - 19:00 377 0 15 2 5 18:45 - 19:00 434 0 23 1 0

AVENIDA JOÃO DIAS, JUNTO À RUA LAGUNA - DATA: 11/03/2008
SENTIDO LESTE SENTIDO OESTE

RUA ANHEMBI, JUNTO À RUA LAGUNA - DATA: 11/03/2009
SENTIDO LESTE SENTIDO OESTE

PERÍODO ÔNIBUS PERÍODO ÔNIBUS

PERÍODO ÔNIBUS PERÍODO ÔNIBUS
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9.2.6.3. Transporte Público 

O transporte público existente na Área de Influência Direta – AID do 

empreendimento contempla trechos de diversos sistemas: Linha 9 – Esmeralda, 

da CPTM; Linha 5 – Lilás, do Metrô; e as linhas de ônibus urbanos de São Paulo. 

A Linha 9 – Esmeralda, da CPTM, se inicia em Osasco e completa seu percurso na 

estação Grajaú, em São Paulo, com 31,8 km de extensão total e 18 estações. 

Destas, estão na área de influência direta do empreendimento as estações Vila 

Olímpia, Berrini, Morumbi, Granja Julieta, Santo Amaro e Socorro. A Linha 9 – 

Esmeralda funciona no pico de movimento, com 24 trens por hora, com um 

intervalo médio de 6 minutos entre os trens, e atendia em 2007, 213 mil 

passageiros/dia. 

Esta linha faz integração com a Linha 8 – Diamante, que liga os municípios a 

Oeste da Região Metropolitana de São Paulo à região central do município de São 

Paulo, nas estações Osasco e Presidente Altino. Integra-se com a Linha 2 – Verde, 

do Metrô, através do sistema Ponte Orca, que é o transporte gratuito realizado 

por vans entre estas estações. Na estação Santo Amaro a linha da CPTM se 

integra com a Linha 5 – Lilás, do Metrô. Estas conexões permitem assim 

integrações do sistema de transportes sobre trilhos presentes na área, da CPTM e 

do Metrô.  

A Linha 5 – Lilás do Metrô conta atualmente com 6 estações, 4 das quais estão na 

AID do empreendimento: Largo Treze, Santo Amaro, Giovanni Gronchi e Vila das 

Belezas. Esta linha atendeu no ano de 2008 cerca de 34 milhões de passageiros, 

sendo a estação Santo Amaro a mais movimentada, com média de 33 mil 

passageiros por dia, nos dias úteis. O fato de ser a estação de maior movimento 

pode ser atribuído ao fato de ser a estação que realiza a integração com o sistema 

de trens da CPTM, conforme exposto anteriormente. 

As linhas de ônibus municipais que atendem a região de implantação deste 

projeto se caracterizam por realizar a integração entre a Zona Sul da capital 

paulista e a região central do município. Existem linhas que ligam a extrema zona 

Sul às imediações do projeto; linhas que ligam o entorno do projeto à região 

central; e linhas interligando a extrema zona Sul à região central, passando por 

vias que sofrerão interferência pelo projeto. 
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O terminal Santo Amaro figura como importante agente integrador entre as 

regiões Central e Sul, e merece menção nesta análise pelo fato de receber muitas 

das linhas que sofrerão adequações em suas rotas em função do 

empreendimento.  

A implantação do empreendimento alterará a rota destas várias linhas de ônibus 

que circulam na região, já que muitas utilizam vias que possivelmente passarão 

por obras de adequação, e deverão sofrer adequações de tráfego. 

Atualmente 14 linhas de ônibus passam nas vias sob o traçado do projeto, 35 

linhas cruzam o traçado do projeto e 31 linhas passam no entorno do projeto, 

totalizando 39 linhas que podem sofrer alterações de alguma natureza em função 

das obras. 

A relação destas linhas consta do Anexo XII deste documento, com informações 

referentes ao número e nome das linhas, características operacionais e a relação 

de seu itinerário com o empreendimento. 
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9.2.7. Uso e Ocupação do Solo e Tendências 

9.2.7.1. Uso e Ocupação do Solo nos Distritos da AID 

População e densidade demográfica 

O Quadro 9.2.7.1-1 traz os dados demográficos básicos para os distritos da AID, 

permitindo uma comparação entre suas características populacionais. 

 

Quadro 9.2.7.1-1: Área territorial (hectares), população residente, taxa geométrica de 

crescimento anual e densidade demográfica – Distritos da AID – 1991, 2000 e 2009 

Unidades político-

administrativas 

 

Área 

(ha) 

População residente (hab.) 

TGCA  

(% ao ano) 

Densidade 

Demográfica 

(hab/ha) 

1991 2000 2009 * 91/00 00/09 2000 

Total AID 4.720  265.660   250.232   247.906  -0,66 -0,06            53  

Distrito de Itaim Bibi     990   107.497      81.456      67.440  -3,04 -2,04            82,3 

Distrito de Morumbi   1.140      40.031     34.588      32.248  -1,61 -1,20             30,3 

Distrito de Sto.   1.560      75.556      60.539     50.823  -2,43 -1,68             38,8 

Distrito de Vila  1.030      42.576      73.649     97.395  6,28 3,42             71,5 

Fonte: SEMPLA/PMSP. IBGE, Censos Demográficos 1991 e 2000 e Contagem da População 2007. 

* População residente nos distritos em 2009: estimativas do Ministério da Saúde/DATASUS. 

 

Nos distritos da AID, reside uma população de pouco menos de 250 mil habitantes 

(estimativa de 2009), distribuída da seguinte forma: 37% em Vila Andrade; 27% 

no Itaim Bibi; 22% em Santo Amaro; e 13% no Morumbi. 

Os dados mostram que o distrito de Itaim Bibi perdeu população nos períodos de 

1991/2000 e 2000/2009, com taxas negativas de -3% e -2% ao ano, 

respectivamente, superiores, portanto, às taxas negativas registradas nos 

distritos de Santo Amaro e Morumbi, que também perderam população. Assim, se 

em 1991 e em 2000, o distrito de Itaim Bibi era o mais populoso da AID, hoje, o 

mais populoso é o de Vila Andrade, único distrito onde foram registradas taxas 
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positivas e altas de crescimento populacional (6,3% e 3,4% ao ano, 

respectivamente), o que se deve tanto à migração residencial das elites 

(condomínios verticais de luxo) quanto ao adensamento nas áreas de moradia da 

população de baixa renda (como a favela de Paraisópolis).  

Em Vila Andrade, a densidade demográfica é alta, comparável à do Itaim Bibi 

(entre 70 e 85 hab/ha). Santo Amaro e Morumbi apresentam as menores 

densidades da AID, entre 30 e 40 habitantes por hectare.  

O Quadro 9.2.7.1-2 mostra a área, a população e o número de domicílios de 

favelas nos distritos da AID, em 2000 e 2008, segundo dados da PMSP 

(SEHAB/SEMPLA). 

 

Quadro 9.2.7.1-2: Área, população e domicílios em favelas 1 – Distritos da AID – 2000, 

2008 

Unidades político-

administrativas 

Área de 

favelas 

2000 (m2) 

Área de 

favelas 

 2008 

(m2) 

Pop. em 

favelas 

2000 

(hab.) 

Pop. em 

favelas 

2008 

(hab.) 2 

Doms. em 

favelas 

2000 

Doms. 

em 

favelas 

2008 

Total AID 1.013.212 1.059.071 33.128 90.629 8.552 23.413 

Distrito de Itaim Bibi         23.897       24.845             86   3.335          23        892  

Distrito de Morumbi       114.341      108.434        3.301    9.040        742     2.032 

Distrito de Sto.         10.640         2.196            38       152          10         40 

Distrito de Vila        864.334     923.596    29.703      78.102   7.777      20.449 

Fonte: SEMPLA/Infocidade. IBGE, Censo Demográfico 2000. 
Notas: 
1 Favela: Assentamento precário em área pública ou particular de terceiro, cuja ocupação foi feita à 
margem da legislação urbanística e edilícia. Trata-se de ocupação predominantemente desordenada, 
sem infraestrutura adequada (viária, sanitária, etc.) e predominantemente autoconstruída, com 
diferentes graus de precariedade. 
2 A população em favelas em 2008 foi estimada multiplicando-se o número de domicílios informado 
pela SEMPLA pela média de moradores por domicílio de 2000, que era de 4,27 no Campo Belo e de 
3,89 no Jabaquara. 

 

A população favelada da AID representava, em 2000, cerca de 11,8% da 

população favelada da AII (ver Quadro 9.1.5.8-2). Segundo as estimativas, esta 

proporção aumentou para impressionantes 32% em 2008, ocorrendo aumento 

também da área de favelas. A população favelada concentra-se no distrito de Vila 
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Andrade (86% da população favelada da AID), sobretudo em Paraisópolis. Há 

também domicílios em favelas nos distrito de Morumbi e Itaim Bibi, porém, em 

número muito inferior ao de Vila Andrade. 

 

Características de uso e ocupação do solo 

O mapa da Figura 9.2.7.1-1 mostra os padrões de uso do solo predominante por 

quadra fiscal nos distritos da AID, segundo o TPCL (2005).  

Vale lembrar que o TPCL não considera a urbanização informal, isto é, nem 

favelas, nem loteamentos irregulares. Assim, a favela de Paraisópolis, no distrito 

de Vila Andrade, aparece no TPCL com um parcelamento aprovado mas não 

implantado, com quadras classificadas como “terrenos vagos” e outros usos, não 

correspondendo à realidade. 

Na AID, os principais equipamentos públicos urbanos de grande porte são:  

• a Linha 9 da CPTM (Osasco-Grajaú), incluindo as estações Jurubatuba, 

Socorro, Santo Amaro/Largo Treze, Granja Julieta, Morumbi, Berrini e Vila 

Olímpia;  

• a Linha 5 do Metrô (Capão redondo-Largo Treze), incluindo as estações 

Capão Redondo, Campo Limpo, Vila das Belezas, Giovani Gronchi, Santo 

Amaro e Largo Treze;  

• os Parques Alfredo Volpi e Burle Marx;  

• e o Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi); 

Além destes, constituem referências urbanas:  

• as pontes e alças elevadas sobre o rio e as marginais do Pinheiros – Cidade 

Jardim, Eng. Ary Torres (ligação Av. Marginal Pinheiros / Av. dos 

Bandeirantes), Morumbi, Octavio Frias de Oliveira / Av. Jorn. Roberto 

Marinho, João Dias, Transamérica e Socorro; 

• o Jockey Clube de São Paulo; 
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• os hipermercados Carrefour (Granja Julieta) e Extra (Panamby), junto à 

Marginal Pinheiros; 

• o complexo de áreas verdes do Palácio dos Bandeirantes, da Fundação 

Oscar Americano e da Praça Vinicius de Morais; 

• o Cemitério do Morumbi. 

• Áreas verdes da antiga Chácara Tangará, junto ao Parque Burle Marx; 

• o Clube Hípico de Santo Amaro, na Granja Julieta; 

• a Estação de Tratamento de Água do Alto da Boa Vista, da Sabesp, que 

recebe as águas da Represa do Guarapiranga. 

• o Esporte Clube Banespa, entre as avenidas Santo Amaro e Ver. José Diniz; 

• a área do Consulado dos Estados Unidos, à Rua Henri Dunant (Chácara 

Santo Antonio); 

• e a área verde do São Paulo Golf Club, em Jurubatuba. 
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No distrito de Santo Amaro, existem dois eixos principais de concentração de 

usos terciários.  

O primeiro eixo corresponde aos corredores das avenidas Santo Amaro, Adolfo 

Pinheiro e Vereador José Diniz, onde circulam muitas linhas de ônibus e se 

localizam lojas de produtos e estabelecimentos de serviços diversos, voltados ao 

público em geral.  

Um outro eixo é o vetor empresarial da Marginal Pinheiros / Chucri Zaidan, 

expansão do eixo Faria Lima - Berrini, onde a ocupação é marcada pela 

concentração de prédios de escritórios e pela transformação do uso residencial 

horizontal em comércio e serviços, voltados às empresas e à população que 

trabalha nas empresas, de classes média e alta. Nas áreas em torno do 

cruzamento da Av. Roque Petroni Jr. com a Av. Chucri Zaidan, encontram-se os 

shopping centers Morumbi e São Paulo Market Place, hotéis e torres empresariais, 

algumas em fase de implantação, como o Rochaverá Towers. 

O subcentro de Santo Amaro / Largo Treze tem um papel importante na 

distribuição dos fluxos de transporte público da zona sul da capital, integrando as 

linhas de ônibus às linhas sobre trilhos (CPTM e Metrô). Nas quadras em torno do 

centro histórico de Santo Amaro (ver mapa da Figura 9.2.7.1-1), existe uma 

variedade de estabelecimentos de comércio e serviços voltados ao público popular 

e às classes médias, freqüentemente misturados a usos residenciais.  

No bairro da Chácara Santo Antonio (ruas Verbo Divino, Alexandre Dumas, 

Américo Brasiliense e da Paz), também há uma grande concentração de comércio 

e serviços, além de galpões de indústrias e armazéns. Trata-se de um bairro em 

processo de verticalização e mudança de usos residenciais para comerciais, e que 

funciona como um vetor de ligação ou transição entre os eixos terciários da Av. 

Santo Amaro e da Marginal Pinheiros. 

Galpões de indústrias, armazéns e serviços se localizam nas áreas de várzea da 

Chácara Santo Antonio, de Santo Amaro e de Jurubatuba, por vezes, entremeados 

por loteamentos residenciais horizontais de classe média e torres de escritórios e 

hotéis. O distrito industrial de Santo Amaro é famoso pela grande concentração de 

indústrias e laboratórios do ramo farmacêutico.  
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Nos arredores do Hotel Transamérica, existem grandes quadras ocupada pelo 

Transamérica Expo Center, pelo Credicard Hall e pelo SENAI Santo Amaro. 

Observa-se também que antigas instalações de indústrias e armazéns estão sendo 

recicladas para novos usos de lazer (casas de shows e boates), enquanto outras 

são demolidas e substituídas por torres de escritórios. 

O uso residencial horizontal de alto padrão corresponde aos bairros em torno do 

Clube Hípico de Santo Amaro, como Granja Julieta, Chácara Pouso Alegre e 

Chácara Japonesa, e aos bairros do Alto da Boa Vista, Chácara Flora, Chácara 

Monte Alegre e Chácara Paineiras.  

A verticalização residencial de médio/alto padrão ocorre: nas ruas da Chácara 

Santo Antonio; nas áreas entre o Shopping Morumbi e a Av. Santo Amaro (Vila 

Henrique, Vila União, Jd. Cedro do Líbano); no entorno do Clube Hípico de Santo 

Amaro; em quarteirões entre as avenidas Adolfo Pinheiro e São Benedito, em 

Santo Amaro; e junto à Chácara Flora. 

No distrito de Vila Andrade, do outro lado da Marginal Pinheiros, predominam 

os usos residenciais de alto e baixo padrão. É o distrito da capital onde se 

encontram as maiores desigualdades de renda, devido à convivência dos 

condomínios de luxo da Av. Giovanni Gronchi (Vila Andrade, Jd. do Colégio, 

Recanto do Morumbi) com a favela de Paraisópolis. 

Loteamentos de padrão médio localizam-se nas áreas ao sul da R. Dr. Luis 

Migliano (J. das Palmas, Jd. Eunice, Vila Pires), onde também se encontram 

condomínios horizontais fechados direcionados às classes médias, fenômeno 

comum também no Campo Limpo, nos arredores da Av. Luis Carlos Caldeira. Ao 

longo da Av. Morumbi, encontram-se o Jd. Morumbi, bairro residencial horizontal 

de alto padrão. 

A área do Colégio Pio XII constitui uma referência na região. 

No distrito de Itaim Bibi, interessa aqui destacar apenas as características de 

uso e ocupação do solo nas áreas mais próximas à ADA. 

O eixo das avenidas Eng. Luis Carlos Berrini e Chucri Zaidan se caracteriza pela 

concentração de prédios de escritórios de grandes corporações nacionais e 

internacionais (Bank Boston, Microsoft, Rede Globo, etc.), complexos empresariais 

e comerciais (World Trade Center, D&D Shopping, etc.) e hotéis de luxo (Grand 
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Hyatt, Hilton, Meliá). É a localização empresarial mais valorizada da cidade de São 

Paulo. A Ponte Octávio Frias de Oliveira, inaugurada há pouco tempo, como parte 

das intervenções previstas no âmbito da OUCAE, constitui um símbolo desta 

localização. 

Nas áreas ao longo da Av. Roberto Marinho, a ocupação residencial horizontal de 

padrão médio/alto predomina nos bairros de Vila Cordeiro e Cidade Monções, 

apesar da existência de estabelecimentos de comércio e serviços nas quadras 

junto à avenida. 

O distrito de Morumbi está distante da ADA. Cabe aqui comentar apenas que se 

trata de um setor de uso predominantemente residencial horizontal de alto 

padrão, do tipo Z1 ou ZER. 

Entretanto, destaca-se a verticalização residencial de luxo no Real Parque, e a 

presença de favelas, conjuntos habitacionais Cingapura e estabelecimentos 

comerciais de grande porte (Leroy Merlin, Decathlon Materiais Esportivos e o 

complexo empresarial-residencial-comercial Parque Cidade Jardim) em áreas 

junto à Marginal Pinheiros, entre a Usina de Traição e a Ponte do Morumbi. 

 

Equipamentos sociais 

O distrito de Santo Amaro é o pólo de serviços públicos de saúde da AID. Não há 

hospital público no distrito, apenas um Pronto Socorro Municipal; no entanto, há 

hospitais municipais relativamente próximos, nos distritos de Jabaquara e Campo 

Limpo, e vários hospitais, maternidades, clínicas e laboratórios particulares que 

atendem a convênios, no eixo Santo Amaro - Adolfo Pinheiro - Vereador José 

Diniz. As unidades da rede básica municipal de saúde estão concentradas no 

centro de Santo Amaro e nas imediações do Largo Treze. 

Note-se que, enquanto que no distrito de Santo Amaro existem 14 unidades 

municipais de saúde, nos distritos de  distritos de Itaim Bibi, Vila Andrade e 

Morumbi, contam-se, ao todo, apenas 7 unidades. Ou seja, Santo Amaro possui o 

dobro de equipamentos municipais de saúde do que os demais distritos da AID, o 

que se deve à sua importância como subcentro de serviços e transportes públicos.  
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As três unidades básicas de saúde (UBS) existentes no distrito de Vila Andrade 

estão longe da ADA, e também não há equipamentos de saúde próximos a esta no 

distrito de Santo Amaro.  

O mapa da Figura 9.2.7.1-2 mostra a localização das unidades de saúde da rede 

municipal, por Coordenadoria Regional de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS), na AID. 
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Fonte: SMS/PMSP – CeInfo, Novembro/2007. 

Figura 9.2.7.1-2: Unidades municipais de saúde – AID - 2007 

As unidades municipais de saúde existentes no distrito de Santo Amaro são: 

• Pronto Socorro de Santo Amaro; 

• 2 UBS (Chácara Santo Antonio e Santo Amaro); 

• 5 unidades de atendimento à saúde mental, sendo 4 Centros de Assistência 

Psicossocial – CAPS – e 1 Centro de Convivência Cooperativa – CECCO; 

• 1 Centro de Especialidades Odontológicas – CEO; 

• 2 Centros de Tratamento de DST/AIDS; 

• 1 Centro de Saúde do Trabalhador; 

• 1 Unidade de Referência à Saúde do Idoso (URSI). 

O mapa da Figura 9.2.7.1-3 traz a localização das escolas da rede pública de 

educação básica na AID (escolas municipais e estaduais).  

Note-se que a densidade de escolas públicas é pequena, o que se deve ao padrão 

de renda predominantemente médio/alto da população residente na AID. Ao todo, 

na AID, existem 9 escolas estaduais e 8 escolas municipais. 
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Figura 9.2.7.1-2: Escolas da rede pública de educação básica – AID - 2006 

 

9.2.7.2. Uso e Ocupação do Solo no Entorno da ADA 

O mapa da Figura 9.2.7.2-1 (folhas 01 a 05) traz o resultado do levantamento de 

uso e ocupação do solo no entorno da ADA (limites da OUCAE e outros setores de 

quadras) em escala 1:5.000, feito com base em vistorias de campo (março de 

2009) e interpretação de imagens de satélite recentes (Google Earth). Adotaram-

se categorias de predominância de uso por quadra fiscal do TPCL, acrescentando-

se outras, como favelas e espaços livres de edificações.  
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O Registro Fotográfico apresentado após a descrição ilustra as características de 

uso e ocupação do solo no entorno da ADA. As visadas das fotos estão indicadas 

nas folhas 01 a 05 da Figura 9.2.7.2-1, permitindo acompanhar o levantamento 

pelos mapas. O trajeto do levantamento iniciou nas imediações da Av. João Dias e 

terminou no trecho existente da Av. Chucri Zaidan, nas vizinhanças do Shopping 

Morumbi. A numeração das fotos (75 fotos, ao todo) segue esse trajeto. 

A descrição que segue é apresentada por setor ou trecho do prolongamento 

projetado, de trás pra frente, isto é, começando na intersecção com a Av. João 

Dias e seguindo na direção do trecho existente da Av. Chucri Zaidan.  

Setor Av. João Dias / Transamérica (Folhas 01 e 02) 

Este setor corresponde às áreas entre a Av. João Dias e os grandes quarteirões do 

“Complexo Transamérica” (Hotel, Expo Center, Credicard Hall e prédios de 

escritórios, entre as pontes João Dias e Transamérica. 

As vias principais neste setor são as ruas Bento Branco de Andrade Filho, José 

Abrantes Álvares Lobo e Ângelo de Luca. Trata-se de um setor de circulação 

truncada, que não possui alternativas paralelas à Av. João Dias, apenas vias 

transversais alimentadas por esta e vias longitudinais de pequena extensão, de 

caráter local. 

O suo predominante é o residencial de médio padrão, em ruas exclusivamente 

residenciais. Os estabelecimentos de comércio e serviços localizam-se nas 

quadras junto à Av. João Dias. Identificou-se um quarteirão com indústrias e 

armazéns, entre as ruas Gibraltar e Vigário Taques Bittencourt. 

 

Setor Av. João Dias / Av. Prof. Alceu Maynard Araújo (Folhas 01 e 02) 

Este setor urbano compreende áreas ao longo do trecho do prolongamento em 

nível, entre a Av. Prof. Alceu Maynard Araújo - acesso à nova ponte sobre o rio 

Pinheiros - e a Av. João Dias. 

As vias principais no entorno da ADA, além da Av. João Dias, são: Av. João Carlos 

da Silva Borges; R. Bragança Paulista; R. Laguna / R. Ferreira do Alentejo; R. 
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Carmo do Rio Verde / R. dos Missionários; R. Luís Seraphico Jr.; R. Dr. Rubens 

Gomes Bueno; e  as ruas Acari / Castro Verde. 

Observa-se nitidamente a predominância de indústrias e armazéns no setor entre 

a Marginal Pinheiros e a R. Laguna, . No setor entre esta e a Av. João Carlos da 

Silva Borges, ocorre uma ocupação residencial horizontal de médio/alto padrão na 

Chácara Japonesa e no Jardim Heliomar, além de várias quadras com uso 

residencial misturado a comércio e serviços. Há também uma tendência de 

verticalização residencial neste setor. 

A Igreja Universal do Reino de Deus possui uma grande área junto à Av. João 

Dias e às ruas dos Missionários e Dr. Rubens Gomes Bueno, onde há um templo e 

um amplo estacionamento. Também está marcada como uso institucional o prédio 

da Unisa (faculdade particular), junto à avenida. O prolongamento afetará o 

terreno de uma escola pública estadual junto às ruas Laguna, Bragança Paulista e 

Fritz Martin. 

 

Setor Av. Prof. Alceu Maynard Araújo / R. Américo Brasiliense (Folhas 03 

e 04) 

Este setor urbano compreende áreas ao longo do trecho do prolongamento onde 

está prevista a ampliação da R. Luis Seraphico Jr até o cruzamento com a Av. 

João Carlos da Silva Borges, e do túnel sob as ruas Prof. Manoellito de Ornelas e 

José Guerra, até a R. Américo Brasiliense. 

As principais vias neste setor, além das ruas acima citadas, são: Av. Marginal 

Pinheiros / Av. Maj. Silvio Magalhães Padilha, Av. Prof. Alceu Maynard Araújo, Av. 

Alfredo Egydio de Souza Aranha, R. Verbo Divino, R. Fernandes Moreira, R. José 

Vicente Carvalheiro e R. Antônio de Oliveira. 

No subsetor entre a Marginal Pinheiros, a Av. Prof. Alceu Maynard Araújo e a R. 

Verbo Divino, observa-se mistura de uso residencial horizontal com comércio e 

serviços, e um processo de verticalização residencial impulsionado pela OUCAE, 

em quarteirões junto ás ruas Luís Seraphico Jr. e a Av. Alfredo Egydio de Souza 

Aranha.  
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A interligação do prolongamento com a nova ponte sobre o rio Pinheiros afetará 

áreas de indústrias e armazéns e áreas públicas de uso institucional da PMSP 

junto à Av. Prof. Alceu Maynard Araújo.  

Nos quarteirões das ruas da Chácara Santo Antonio, misturam-se usos 

residenciais horizontais e verticais a comércio e serviços. A verticalização 

predominantemente comercial (prédios de escritórios) ocorre nas quadras junto à 

Marginal Pinheiros e às ruas Verbo Divino e Prof. Manoellito de Ornelas. 

Destacam-se o prédio do Centro de Processamento de Dados do Banco do Brasil, 

tombado pelo patrimônio histórico, o Hipermercado Carrefour e a Estação Granja 

Julieta da CPTM. 

 

Setor R. Américo Brasiliense / Av. Roque Petroni Jr. (Folhas 04 e 05) 

Este setor abrange as quadras no entorno do prolongamento em nível da Av. Dr. 

Chucri Zaidan, entre a R. Américo Brasiliense e a Av. Roque Petroni Jr. 

As principais vias, além das acima citadas, são: R. José Guerra, R. Antonio das 

Chagas, R. José Vicente Carvalheiro, R. da Paz, R. Eng. Mesquita Sampaio, R. 

Antonio de Oliveira e R. Henri Dunant, R. Dr. José áureo Bustamante, R. Chafik 

Maluf e R. Amaro Guerra. 

Usos residenciais e comerciais misturam-se nos quarteirões em trama reticulada 

da Chácara Santo Antonio, entre as ruas Américo Brasiliense e Eng. Mesquita 

Sampaio. Também há ocupação residencial horizontal, misturada ou não a usos 

comerciais horizontais, nos quarteirões entre as ruas Chafik Maluf e Henri Dunant.  

No subsetor entre a R. Eng. Mesquita Sampaio, a Marginal Pinheiros e a Av. Dr. 

Chucri Zaidan, existem grandes quarteirões que obstruem a continuidade do 

sistema viário, onde se localizam indústrias em atividade (Tinkem) ou em 

processo de desativação, como a grande área da antiga fábrica Monark, já 

demolida, e que será ocupada por novo empreendimento imobiliário-empresarial.  

Junto à Av. Chucri Zaidan, erguem-se as torres de escritórios do Rochaverá 

Towers, junto aos shopping centers Morumbi e São Paulo Market Place. 
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Destaca-se o uso institucional na área do Consulado dos EUA (antiga área do 

laboratório Sandoz), entre as ruas Henri Dunant, Tomás Deloney e Dr. José áureo 

Bustamante, e uma grande área de estacionamento. 

 

Setor Av. Roque Petroni Jr. / Av. Morumbi (Folha 05) 

Este setor abrange as quadras entre as avenidas Roque Petroni Jr. e Morumbi e as 

ruas Cancioneiro Popular e Santo Acádio.  

As principais vias deste setor, além das já citadas, são as ruas Prof. José Leite 

Oiticica, Bacaetava e Jaceru. Trata-se de um setor delimitado por vias de intenso 

tráfego automobilístico. 

Grandes estabelecimentos de comércio e serviços localizam-se nas quadras junto 

às avenidas Roque Petroni Jr. e Chucri Zaidan. Entretanto, existem quadras com 

uso residencial misturado a comércio e serviços, às ruas Bacaetava e Jaceru, 

alguns quarteirões exclusivamente residenciais e alguns prédios residenciais de 

médio/alto padrão. 

 

Setor Marginal Pinheiros / Burle Marx (Folhas 01 a 05) 

Finalmente, este setor engloba as áreas adjacentes à Av. Marginal do Rio 

Pinheiros, do lado do distrito de Vila Andrade, entre as pontes do Morumbi e João 

Dias. 

As principais vias deste lado são: Av. Dona Helena Pereira de Morais, R. Dep. 

Laércio Corte e R. Itapaiúna, e o acesso ao Hipermercado Extra. 

O entorno da ADA abrange principalmente espaços livres de edificação ao longo 

da Av. Marginal do Rio Pinheiros e as áreas verdes da antiga Chácara Tangará, 

incluindo o Parque Burle Marx. Entre o Colégio Pio XII, o bairro residencial de Vila 

Andrade e o Hipermercado Extra, existe um grande vazio urbano.  

Nota-se também a existência de áreas públicas com uso institucional, junto às 

alças de acesso à Ponte João Dias.  
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Áreas por predominância de uso 

O Quadro 9.2.7.2-1 e o gráfico da Figura 9.2.7.2-2 trazem a quantificação atual 

das áreas por categoria de predominância de uso e ocupação do solo no entorno 

da ADA (áreas da OUCAE e outros setores de quadras), obtida por meio de 

técnicas de geoprocessamento digital de imagens de satélite (Google Earth) e 

levantamentos de campo, segundo os limites representados nas folhas 01 a 05 da 

Figura 9.2.7.2-1. 

Conforme os dados, no entorno da ADA, 21% são ocupados por espaços livres de 

edificação; 18% por indústrias e armazéns; 16% por comércio e serviços; 12% 

pelo sistema viário; 11% por uso residencial mais comércio e serviços; 6% por 

ocupação residencial horizontal de médio/alto padrão; 6% por água (rio 

Pinheiros); 4% por uso institucional público; 3% por uso residencial vertical de 

médio/alto padrão; e 3% por áreas de garagens e estacionamentos. 

 

Quadro 9.2.7.2-1: Áreas por categoria de predominância de uso atual – entorno da ADA 

Categorias de predominância de uso e 

ocupação 

Área no entorno da 

ADA (m2) 
% sobre o total 

Comércio e Serviços            861.532,29  16,11 

Espaços Livres de Edificações          1.102.848,22  20,62 

Garagem / Estacionamento             136.130,80  2,55 

Industrias/Armazéns             983.788,64  18,39 

Institucional             187.714,96  3,51 

Residencial + Comércio e Serviçços             594.629,62  11,12 

Residencial + Industrias/Armazéns               22.627,04  0,42 

Residencial Horizontal de Médio/Alto Padrão             332.583,09  6,22 

Residencial Vertical de Médio/Alto Padrão             142.000,49  2,65 

Sistema Viário             637.658,52  11,92 

Água            346.959,69  6,49 

TOTAL     5.348.473,36 100,00 
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Figura 9.2.7.2-2: Distribuição percentual das categorias de predominância de uso no 

entorno da ADA 

16%

21%

3%

18%
4%

11%

0%

6%

3% 

12% 

6% 

Comércio e Serviços 

Espaços Livres de 
Edificações
Garagem / Estacionamento 

Industrias/Armazéns 

Institucional

Residencial + Comércio e 
Serviçços
Residencial + 
Industrias/Armazéns 
Residencial Horizontal de 
Médio/Alto Padrão 
Residencial Vertical de 
Médio/Alto Padrão 
Sistema Viário

Água



GEOTEC                     EMURB 
 

EM01/2009                                                      9.2-117 

9.2.7.3. Registro Fotográfico 

 

 
Foto 9.2.7.3-1: Vista do cruzamento da Rua Laguna com a Av. João Dias, onde termina o 
prolongamento projetado. Ocupação de comércio e serviços. 
 

 
Foto 9.2.7.3-2: Vista da Av. João Dias, sentido Campo Limpo, na altura do encontro com 
o prolongamento. Ocupação de comércio e serviços. 
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Foto 9.2.7.3-3: Estabelecimentos de serviços na Av. João Dias, na altura do encontro 
com o prolongamento projetado. 
 
 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-4: Vista da Rua Laguna, sentido Av. João Dias. Ocupação de comércio e 
serviços no bairro de Vila do Cruzeiro. 
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Foto 9.2.7.3-5: Vista da Rua Anhembi, travessa da Rua Laguna. Ao fundo, obelisco da 
Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), na Rua Missionários. 
 

 
Foto 9.2.7.3-6: Vista da Rua Bragança Paulista, sentido Av. Marginal Pinheiros. Esta via 
liga a Marginal (Av. Maj. Silvio Magalhães Padilha) à Av. João Carlos da Silva Borges. 
Ocupação residencial horizontal, processo de verticalização e mistura com comércio e 
serviços no bairro de Vila do Cruzeiro. 
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Foto 9.2.7.3-7: Vista do cruzamento da Av. João Carlos da Silva Borges com a Av. João 
Dias. À esquerda, arborização no terreno do Laboratório Prodotti. 
 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-8: Vista da ocupação residencial vertical e horizontal no bairro de Vila 
Miranda, do outro lado da Av. João Dias. Rua Barão do Rio Branco, sentido Largo Treze. 
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Foto 9.2.7.3-9: Vista da Rua Jupi, sentido Av. das Maj. Silvio Magalhães Padilha. Galpões 
de indústrias e serviços na Vila Guaianazes. 
 
 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-10: Vista da Rua Vig. Taques Bittencourt, próximo ao cruzamento com a Av. 
João Dias. Estabelecimentos de comércio e serviços. 
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Foto 9.2.7.3-11: Aspecto do corredor de comércio e serviços da Av. João Dias, sentido 
Campo Limpo, antes de chegar na Ponte João Dias (Vila Ipê / Vila Internacional). 
 
 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-12: Vista da Ponte João Dias, sentido Pinheiros. Ao fundo, à direita, pode-se 
visualizar a verticalização residencial de alto padrão em Vila Andrade, em torno do Parque 
Burle Marx. À esquerda, propriedade particular com vegetação significativa, junto à 
Marginal do Pinheiros, parte da antiga Chácara Tangará, tombada pelo patrimônio 
histórico. Note-se a Linha 9 da CPTM e a linha de alta tensão (CTEEP) do outro lado do rio.  
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Foto 9.2.7.3-13: Vista da Ponte João Dias, mostrando a verticalização residencial de alto padrão 
nas proximidades do Shopping Jardim Sul e a ocupação residencial de baixo padrão no Jardim Santo 
Antonio (note-se os blocos do conjunto Cingapura no centro da foto, e o padrão tipicamente 
periférico da ocupação residencial horizontal de baixa renda, à esquerda). 
 

 
Foto 9.2.7.3-14: Vista da Ponte João Dias, donde se vê o Centro Empresarial de São 
Paulo (CEMESP), o Hipermercado Extra e a Linha 5 do Metrô (Capão Redondo-Largo 
Treze). 
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Foto 9.2.7.3-15: (foto aérea de João Carlos de Lima Pereira) – No centro da foto, 
Imediações do Hotel Transamérica e do Transamérica Expo Center (grande galpão à 
esquerda, no canto inferior), com grandes quarteirões de estacionamentos ou 
desocupados. À direita, a Ponte Transamérica. Ao fundo, a ponte estaiada da Linha 5 do 
Metrô, sobre o rio Pinheiros, e o Canal do Guarapiranga, ligando com a represa. 
 

 
Foto 9.2.7.3-16: Galpões de indústrias e serviços e ocupação residencial na Vila 
Guaianazes. 



GEOTEC                     EMURB 
 

EM01/2009                                                      9.2-125 

 

 
Foto 9.2.7.3-17: Ocupação residencial de médio/alto padrão nas imediações do 
Transamérica Expo Center (Praça Vitória Ângela Fantini). 
 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-18: Esquina da Rua Ângelo de Luca com a Av. João Dias, de volta ao local onde chega o 
prolongamento projetado. 
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Foto 9.2.7.3-19: Ocupação de comércio e serviços na Rua Gibraltar, nas imediações da 
Av. João Dias. 
 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-20: Verticalização residencial e comercial na Vila do Cruzeiro. Tomada da 
Rua João dos Reis. 
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Foto 9.2.7.3-21: Ocupação residencial predominantemente horizontal na Rua Ministro 
Nelson Sampaio (Vila do Cruzeiro). 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-22: Ocupação residencial vertical de médio/alto padrão, junto à Rua 
Visconde de Taunay, nas vizinhanças do Clube Hípico de Santo Amaro. Foto tomada na Av. 
João Carlos da Silva Rodrigues, principal via de comércio e serviços  dos bairros Vila do 
Cruzeiro e Chácara Japonesa. 
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Foto 9.2.7.3-23: Ocupação residencial horizontal e verticalização na Chácara Japonesa / 
Jd. Heliomar.  
 
 
 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-24: Rua Laguna, esquina com Rua Ferreira do Alentejo. Ocupação de 
galpões de indústrias, armazéns e serviços. 
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Foto 9.2.7.3-25: Rua Leonel Vaz de Barros (Jd. Heliomar). Ocupação mista de galpões e 
residências. Ao fundo, torres residenciais em construção na R. Luis Seraphico Jr. 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-26: Ocupação mista no Jd. Heliomar (residencial, comércio e serviços), com 
verticalização. 
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Foto 9.2.7.3-27: Estabelecimentos de comércio e serviços junto à Av. João Carlos da 
Silva Borges. Ao fundo, escritórios na Chácara Santo Antonio. 
 
 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-28: Cruzamento das avenidas João Carlos da Silva Borges e Alceu Maynard 
Araújo. Verticalização residencial de médio/alto padrão e estabelecimentos de comércio e 
serviços. 
 



GEOTEC                     EMURB 
 

EM01/2009                                                      9.2-131 

 
Foto 9.2.7.3-29: Existem áreas institucionais ocupando grandes quarteirões na Av. Alceu 
Maynard Araújo, como o Ecoponto da PMSP, que faz a triagem de entulho, móveis velhos 
e restos de poda. 
 
 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-30: Galpões de indústrias, armazéns e serviços na Rua Carmo do Rio Verde. 
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Foto 9.2.7.3-31: Antigas instalações da Bosch (esquina das ruas Castro Verde e 
Bragança Paulista). 
 
 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-32: Ocupação mista, residencial e comercial, na Rua Bragança Paulista 
(sentido Marginal Pinheiros). 
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Foto 9.2.7.3-33: Galpões de indústrias, armazéns e de casas de entretenimento, na Rua 
Luis Seraphico Jr (Várzea de Baixo). 
 
 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-34: Ocupação de galpões com casas de médio padrão, no Jardim Sto. 
Antonio / Jd. Heliomar. 
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Foto 9.2.7.3-35: Indústrias e comércio e serviços na Rua Dr. Rubens Gomes Bueno. 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-36: Ocupação com caráter de vila residencial de médio/alto padrão, na Rua 
Corbélia (travessa da R. Luis Seraphico Jr.). 
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Foto 9.2.7.3-37: Torres de escritórios no cruzamento das avenidas João Carlos da Silva 
Borges / Alfredo Egydio de S. Aranha com as ruas Luis Seraphico Jr. / Prof. Manoellito de 
Ornelas.  
 
 
 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-38: Vista dos prédios de escritórios da Chácara Sto. Antonio a partir do eixo 
das ruas Prof. Manoellito de Ornelas / José Guerra. 
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Foto 9.2.7.3-39: Sede do Centro de Processamento de Dados (CPD) do Banco do Brasil, 
junto à Av. Maj. Silvio Magalhães Padilha (Marginal Pinheiros, antiga Nações Unidas) e à 
Rua Verbo Divino. Prédio em processo de tombamento pelo CONPRESP. 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-40: Eixo da rua Prof. Manoellito de Ornelas (tomada da esquina com a Rua 
Booker Pittman, sentido Santo Amaro), onde passa o traçado do prolongamento. 
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Foto 9.2.7.3-41: Tomada do mesmo local, no sentido da Chácara Sto. Antonio. 
 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-42: Prédio de escritórios junto à Rua Prof. Manoellito de Ornelas. 
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Foto 9.2.7.3-43: Prédio de escritórios junto à Rua Prof. Manoellito de Ornelas. 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-44: Prédio de escritórios junto à Rua José Guerra. 
 



GEOTEC                     EMURB 
 

EM01/2009                                                      9.2-139 

 
Foto 9.2.7.3-45: Vista da Rua José Guerra, esquina com Rua Alexandre Dumas, onde fica 
o prédio de cristal da Pfizer. Eixo do prolongamento. 
 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-46: Comércio e serviços no cruzamento das ruas José Guerra e Fernandes 
Moreira. Ao fundo, verticalização residencial na Rua da Paz, próximo à Av. Maj. Silvio 
Magalhães Padilha (Marginal Pinheiros, antiga Nações Unidas). 
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Foto 9.2.7.3-47: Verticalização comercial na Chácara Sto. Antonio (vista da Rua 
Fernandes Moreira). 
 
 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-48: Aspecto de rua residencial horizontal na Chácara Sto. Antonio. 
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Foto 9.2.7.3-49: Trecho final da Rua da Paz, junto à Av. Maj. Silvio Magalhães Padilha 
(Marginal Pinheiros, antiga Nações Unidas). Ocupação de galpões (oficinas de serviços 
automotivos, gráficas, etc.) e residências. 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-50: Área da antiga fábrica da Monark, junto à Av. Maj. Silvio Magalhães 
Padilha (Marginal Pinheiros, antiga Nações Unidas) e à Rua Eng. Mesquita Sampaio, já 
demolida para implantação de futuro complexo empresarial e comercial. 
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Foto 9.2.7.3-51: Aspecto da ocupação de uso misto na Chácara Sto. Antonio (esquina 
das ruas da Paz com José Guerra). 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-52: Comércio, serviços e indústrias na Rua da Paz. 
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Foto 9.2.7.3-53: Indústrias em atividade na Rua da Paz. 
 
 
 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-54: Quarteirões industriais junto à Rua da Paz. 
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Foto 9.2.7.3-55: Avenida aberta recentemente como parte integrante do projeto do 
prolongamento da Av. Chucri Zaidan. Área em processo de mudança de usos, foco de 
empreendimentos comerciais e residenciais e verticalização.  Ao fundo, prédios de 
escritórios nas imediações dos shoppings Morumbi e São Paulo Market Place. 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-56: Estabelecimentos de comércio e serviços à esquina das ruas Engo. 
Mesquita Sampaio e Antonio Oliveira, que serão afetados pelo prolongamento projetado. 
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Foto 9.2.7.3-57: Vegetação significativa na área do Consulado dos EUA (Rua Henri 
Dunant). 
 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-58: Rua Dr. José Áureo Bustamante, onde há casas, prédios de 
apartamentos e estabelecimentos de comércio e serviços. Ao fundo, verticalização 
comercial no entorno do Shopping Morumbi. 



GEOTEC                     EMURB 
 

EM01/2009                                                      9.2-146 

 
Foto 9.2.7.3-59: Grande área de estacionamento à Rua Dr. José Áureo Bustamante. 
 
 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-60: Vista da verticalização junto ao Shopping Morumbi, a partir da Rua 
Chafik Maluf. 
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Foto 9.2.7.3-61: Ocupação horizontal residencial e de comércio e serviços, na Vila São 
Francisco, vizinhanças do Shopping Morumbi. 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-62: Vista da Av.Dr. Chucri Zaidan. À direita, estacionamento do Shopping 
Morumbi. 
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Foto 9.2.7.3-63: Vista do empreendimento Rochaverá Corporate Towers, em construção, 
junto à Marginal Pinheiros. Em primeiro plano, área de estacionamento. 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-64: Trecho inicial da Rua Henri Dunant, que será afetado pelo 
prolongamento projetado. 
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Foto 9.2.7.3-65: Ocupação horizontal residencial e de comércio e serviços, na Vila São 
Francisco, vizinhanças do Shopping Morumbi. 
 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-66: Trecho já aberto do prolongamento da Av. Chucri Zaidan, entre a Rua 
Henri Dunant e a Rua Eng. Mesquita Sampaio. Ao fundo, verticalização residencial na 
várzea da Vila do Cruzeiro. 
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Foto 9.2.7.3-67: Stand de vendas de empreendimento comercial (torres de escritórios), 
no trecho da Av. Chucri Zaidan recentemente aberto. 
 

 
Foto 9.2.7.3-68: Área junto à Av. Marginal Pinheiros, onde será implantado futuro 
empreendimento imobiliário de grande porte. 
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Foto 9.2.7.3-69: Esquina das ruas Dr. Luis Seraphico Jr. e Dr. Rubens Gomes Bueno com 
a Av. Maj. Silvio Magalhães Padilha (Marginal Pinheiros, antiga Nações Unidas). 
 
 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-7: Área onde está prevista a implantação da nova ponte sobre o rio 
Pinheiros. Ao fundo, o Parque Burle Marx. 
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Foto 9.2.7.3-71: Estação Granja Julieta da CPTM (esquina Rua Alexandre Dumas e 
Marginal Pinheiros), junto ao Hipermercado Carrefour. 
 
 
 
 
 

 
Foto 9.2.7.3-72: Estação Morumbi da CPTM. 
 
 



GEOTEC                     EMURB 
 

EM01/2009                                                      9.2-153 

 
Foto 9.2.7.3-73: Vista da Av. Chucri Zaidan, a partir da passarela de pedestres que 
interliga os shopping centers Morumbi e São Paulo Market Place. 
 

 
Foto 9.2.7.3-74: Tomada do mesmo local, no sentido oposto. Cruzamento com a Av. 
Roque Petroni Jr. 
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Foto 9.2.7.3-75: Tomada do mesmo local, donde se vê a verticalização residencial e 
comercial (hotéis) nas imediações do Shopping Morumbi (Av. Roque Petroni Jr.). 
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9.2.7.4. Tendências na AID 

As diferenças de dinâmica e densidade demográfica entre os distritos da AID se 

devem às diferenças socioeconômicas e aos seus papéis funcionais na estrutura 

urbana.  

No distrito de Vila Andrade, há grande desigualdades de renda, devido à 

localização de inúmeros condomínios verticais de alto padrão e da favela da 

Paraisópolis, ao longo do eixo da Av. Giovanni Gronchi. A tendência é de 

continuidade dos processos atualmente verificados: verticalização residencial de 

alto padrão nas áreas ainda disponíveis e adensamento das áreas de favelas 

existentes.  

Nos distritos de Santo Amaro e Itaim Bibi, observa-se a tendência de substituição 

dos usos industriais existentes na várzea do rio Pinheiros por condomínios 

verticais comerciais e residenciais, e a transformação de áreas residenciais de 

padrão médio, com aumento da verticalização residencial e substituição por 

estabelecimentos de comércio e serviços direcionados ao novo público. 

Segundo o Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira da OUCAE, elaborado pela 

FIPE (2008), os estoques de área construída adicional nos Setores Berrini e 

Marginal Pinheiros tendem a se esgotar mais rapidamente, até porque, para eles, 

o volume de área, devido tanto à demanda verificada quanto ao menor potencial 

construtivo disponibilizado nestes setores em comparação a outros (ver descrições 

no item 7.1). Em curto prazo, o painel da SECOVI junto aos seus associados 

indica que existem demandas nos setores Brooklin, Chucri Zaidan e Marginal 

Pinheiros, de cerca de 30%, 23% e 22% dos respectivos estoques de áreas 

adicionais disponíveis. Como define o estudo, “estas regiões são as forças 

dominantes no mercado de CEPAC na OUC-AE”. 
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9.2.8. Recursos Hídricos 

9.2.8.1. Hidrologia e Drenagem  

A área de influência direta é a bacia do Dreno do Brooklin, juntamente com a 

bacia contribuinte direta do canal Pinheiros até a confluência do córrego do Morro 

do S na margem esquerda e a bacia contribuinte direta até a ponte da Av. João 

Dias, mostrada na Figura 9.2.8.1-1. Esta área compreende a bacia em que se 

darão as intervenções em ambas as margens do canal Pinheiros. 

 

Figura 9.2.8.1-1: Área de influência direta 

A bacia do Dreno do Brooklin encontra-se totalmente urbanizada desde sua 

construção, na década de 1970. Por este motivo e também pela instalação das 

obras de microdrenagem e canalização dos córregos da Traição, do Cordeiro e 

outros córregos menores situados na bacia, os coeficientes de escoamento 

superficial aumentaram e os tempos de concentração diminuíram, trazendo como 

conseqüência o aumento das vazões de pico. Assim, o Dreno do Brooklin receptor 

das águas do tanto do Córrego Água Espraiada, quanto o Córrego do Cordeiro 

encontrava-se em 1995 com um grande déficit de capacidade de vazão para 

período de retorno de 50 anos. As áreas contribuintes diretas do canal Pinheiros 
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apresentam uma área de cerca de 28 km2 , que juntamente com os 47 km2 da 

bacia do Dreno do Brooklin, perfazem ao todo 75 km2. 

9.2.8.2. Qualidade das águas 

O monitoramento do Projeto Tietê contou com um plano de monitoramento para 

permitir o acompanhamento do efeito das obras da segunda fase. Assim, foram 

realizadas 11 campanhas em 30 pontos situados na bacia do Alto Tietê. Na AID o 

projeto apresenta além do ponto do córrego Água Espraiada AE-01, os pontos PI- 

03 e PI -0 4, situados respectivamente na Estação Elevatória de Traição e na 

Ponte João Dias. O resumo das datas destas campanhas é apresentado no Quadro 

9.2.8.2-1. Para os pontos da AID foram feitas amostragens em 8 das 11 

realizadas 

Quadro 9.2.8.2-1: Datas das campanhas realizadas para o monitoramento da segunda 

fase do Projeto Tietê 

Campanha Data Período 
1 23 de julho a 07 de agosto de 2002 seco 
2 27 de novembro a 11 de dezembro de 2002 úmido 
3 25 de fevereiro a 11 de março de 2003 úmido 
4 27 de maio a 11de junho de 2003 seco 
5 29 de julho a 06 de agosto de 2003 seco 

E(*) 28 e 29 de janeiro de 2004 úmido 
6 16 a 23 de março de 2004 úmido 
7 27 a 29 de julho de 2004 seco 
8 02 a 04 de agosto de 2005 seco 
9 23 de fevereiro de 2006 úmido 
10 27 de abril de 2006 seco 
11 04 de maio de 2006 seco 

 

Os resultados obtidos nestas campanhas estão apresentados nos Quadros 

9.2.8.2-2 a 9.2.8.2-4 
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Quadro 9.2.8.2-2: Valores obtidos nos pontos PI-03 e PI-04 para vazões 

Código do 
Ponto 

Campanha 
Data da 
Medição 

Vazão 

Média Máximo Mínimo 

(m³/s) 

PI-04 1 30/07/02 13.28 24.05 4.38 

PI-03 1 30/07/02 6.00 10.00 0.00 

PI-04 2 10/12/02 17.13 35.30 3.40 

PI-03 2 10/12/02 9.17 15.00 0.00 

PI-04 3 10/03/03 11.41 25.49 2.68 

PI-03 3 10/03/03 6.83 15.00 3.00 

PI-04 4 11/06/03 6.76 9.28 3.00 

PI-03 4 11/06/03 6.83 10.00 3.00 

PI-04 5 05/08/03 22.77 29.22 19.36 

PI-03 5 05/08/03 6.67 10.00 5.00 

PI-04 6 23/03/04 7.64 9.30 5.97 

PI-03 6 23/03/04 7.50 10.00 5.00 

PI-04 7 29/07/04 4.40 4.50 4.30 

PI-03 7 29/07/04 8.00 8.00 8.00 

PI-04 8 04/08/05 4.60 5.30 3.90 

PI-03 8 04/08/05 7.00 7.00 7.00 
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Quadro 9.2.8.2-3: Valores obtidos nos pontos PI-03 e PI-04 para DBO, DQO, OD e porcentagem de saturação de OD. 

 
Código 
do 
Ponto 

Campanha 

DBO DQO OD % do OD de Saturação 

Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) % 

PI-04 1 51.17 61.00 47.00 131.00 139.00 127.00 0.78 1.50 0.40 8.64 16.55 4.41 

PI-03 1 50.83 59.00 39.00 137.67 151.00 123.00 1.88 2.20 1.50 21.47 25.08 17.10 

PI-04 2 24.67 31.00 11.00 57.50 133.00 36.00 0.35 0.70 0.10 4.05 8.11 1.16 

PI-03 2 37.83 52.00 14.00 79.50 137.00 32.00 0.10 0.10 0.10 1.18 1.18 1.18 
PI-04 3 27.83 30.00 24.00 110.50 184.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PI-03 3 27.00 29.00 23.00 101.17 199.00 68.00 0.10 0.40 0.00 1.19 4.75 0.00 
PI-04 4 51.50 86.00 38.00 152.83 222.00 122.00 0.47 1.40 0.00 5.17 15.50 0.00 

PI-03 4 67.50 91.00 42.00 153.83 174.00 136.00 0.20 1.20 0.00 2.35 14.08 0.00 
PI-04 5 63.00 71.00 54.00       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PI-03 5 85.00 117.00 69.00       0.53 1.00 0.00 5.87 11.00 0.00 
PI-04 6 61.50 64.00 59.00 133.50 135.00 132.00 0.30 0.60 0.00 3.30 6.60 0.00 

PI-03 6 57.00 57.00 57.00 126.00 130.00 122.00 1.20 2.40 0.00 13.20 26.39 0.00 
PI-04 7 93.00 102.00 84.00 169.00 197.00 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PI-03 7 75.00 83.00 67.00 130.50 132.00 129.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PI-04 8 67.50 69.00 66.00 111.50 124.00 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PI-03 8 64.00 67.00 61.00 96.50 97.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Quadro 9.2.8.2-4: Valores obtidos nos pontos PI-03 e PI-04  para nutrientes, sólidos dissolvidos e em suspensão, coliformes totais e 
fecais e pH. 

Código 
do 
Ponto 

Campanha 

Fósforo 
Total 

Fósforo 
Orgânico 

Nitrogênio 
Kjeldahl 
Total 

Nitrogênio 
Amoniacal 

Nitrito Nitrato SDT SST 
Coliformes 
Fecais 

pH 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (NMP/100mL)   

PI-04 1 0.290 0.290 21.00 16.00 0.020 0.050   20 4.6E+06 7.11 

PI-03 1 0.620 0.610 23.00 16.00 0.020 0.050   10 2.1E+06 7.14 

PI-04 2 1.500 1.270 14.00 6.00 0.100 0.050 180   0.0E+00   

PI-03 2 0.860 0.680 22.00 9.00   0.050 212   4.3E+03   
PI-04 3 1.560 0.160 13.30 13.10 0.000 0.100 257   2.3E+05 7.00 

PI-03 3 1.400 0.413 11.30 10.90 0.000 0.100 238   1.7E+05 7.21 
PI-04 4 2.230 0.030 15.20 14.60 nd 0.100 237   1.3E+06 6.85 

PI-03 4 1.650 0.080 17.10 17.00 nd 0.100 242   2.2E+05 6.90 
PI-04 5 3.700 nd 22.60 17.50 nd < 0,10 236   1.3E+07 6.61 

PI-03 5 2.460 0.011 21.10 11.30 nd < 0,10 260   2.3E+06 7.02 
PI-04 6 2.030 0.020 22.10 19.30     247   1.1E+06 7.00 

PI-03 6 2.110 0.030 13.00 11.80     205   7.0E+05 7.01 
PI-04 7 2.840 0.050 23.18 19.30     279   5.0E+05 6.82 

PI-03 7 2.800 0.010 20.10 19.20     204   3.0E+05 6.76 

PI-04 8 3.180 0.390 36.45 34.06     262   9.0E+06 6.99 

PI-03 8 12.050 9.430 30.20 22.40     267   5.0E+06 6.95 
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A qualidade das águas do rio Pinheiros no período das campanhas apresentou-se 

crítica com os valores de DBO atingindo 117 mg/L sendo que o mínimo registrado foi 

de 11 mg/L, nesse período, ainda o oxigênio dissolvido nunca ultrapassou 2 mg/L 

apenas em uma amostra, mas ficou a maior parte das medições abaixo de 1 mg/L. O 

xoigênio de saturação esteve na maior parte do tempo menor que 10%. 

O fósforo total esteve praticamente todo o tempo acima de 1mg/L e o Nitrogênio 

Kjeldahl total (NKT) ultrapassou 10 mg/L na maior parte das campanhas. Os 

coliformes fecais atingiram valores da ordem de 106  e 107 NMP/100 mL. 

Apesar disto, Vale ressaltar que as águas do canal Pinheiros apresentam-se melhores 

que as do córrego das Água Espraiada, fruto provavelmente da maior diluição 

provocada por águas de melhor qualidade afluentes de outros córregos. 
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9.3. Área Diretamente Afetada (ADA) 

9.3.1. Condições Geotécnicas 

Para avaliação das condições geotécnicas locais foram utilizados os estudos 

desenvolvidos pela DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A, na área do 

empreendimento do projeto “Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a 

Avenida João Dias e complementos viários necessários”. 

A Figura 9.3.1-1 apresenta todas as obras referentes ao empreendimento. 

Este empreendimento apresentar no traçado principal (Prolongamento da Av. Dr. 

Chucri Zaidan até a Av. João Dias) extensão total de, aproximadamente, 3,4 km, 

sendo que, aproximadamente, 1,2 km serão realizados em nível (passagem de 

automóvel em superfície e em subsuperfície - túnel). 

O Prolongamento da Av. Dr. Chucri Zaidan até a Av. João Dias, percorrerá um relevo 

plano, apresentando cota entre 723 e 725 metros. Somente nos 800 metros finais, 

próximos a Avenida João Dias, o relevo torna-se mais acentuado com elevação de 7 

metros, apresentando cotas entre 729 a 733. Como pode ser observado nas Figuras 

9.3.1-2 e 3. 
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Fonte: DERSA, 2008. 

Figura 9.3.1-1:Traçado do empreendimento. 
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Fonte: DERSA, 2008.  

Figura 9.3.1-2: Mapa topográfico. 
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Fonte: DERSA, 2008.  

Figura 9.3.1-3: Mapa topográfico. 
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Geologicamente o traçado está, em sua quase totalidade, sobre os depósitos aluviais 

do rio Pinheiros, os principais problemas na ocupação dos depósitos aluviais são:  

 Áreas mais sujeitas a inundações; 

 Recalques devido ao adensamento de solos moles; 

 Lençol freático raso. 

Porém esta área já se encontra totalmente antropizada, sendo ainda que, em grande 

parte do traçado irá ocorrer o alargamento da via existente. 

Um estudo geotécnico mais detalhado foi realizado no trecho em túnel, isto devido a 

maior complexidade da obra. Foram realizadas 4 sondagens no trecho, de modo a 

caracterizar o terreno. Com estes dados foi realizada uma seção geológica que pode 

ser observada na Figura 9.3.1-4.  

Neste perfil é observada uma camada inicial em toda a superfície do trecho de um 

depósito antrópico de composição granulométrica variada (aterro). A espessura desta 

camada de aterro varia entre 0,5 e 2 metros de profundidade. 

O Greide Projetado para a via rebaixada atravessará inicialmente um depósito de 

aterro (5 m), uma camada de depósito aluvionar com areias de composição 

granulométrica variada (60 m), uma camada de areias de composição variada da 

Formação Resende (20 m). 

A partir deste ponto do Greide Projetado adentra do embasamento cristalino, 

atravessando uma camada de 100 m de solo de alteração da rocha até o contato com 

a rocha alterada dura com intercalação de rocha alterada mole e/ou rocha sã, por 

onde percorre 150 m até encontrar novamente o solo de alteração da rocha por onde 

percorre 600 m, até começar a subida para superfície, por onde passa novamente 

pela Formação Resende (40 m), sedimentos aluvionares (30 metros), novamente 

uma camada de 25 metros da Formação Resende, 23 metros das areias de 

composição granulometrica variada da Formação São Paulo e finalmente 25 metros 

de aterro até encontrar com a superfície. 

Ainda nesta seção geológica nota-se que o nível do Lençol Freático varia entre 722 e 

724 metros e o Greide Projetado da via rebaixado é de 714 metros em sua maior 

profundidade. Com isto o NA deverá ser rebaixado abaixo do Greide Projetado. 

Ainda foi realizado um estudo por meio de fotografias aéreas na escala 1.:6000 e de 

trabalhos realizados em campo, nota-se que não foram observados pontos de erosão 
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na área. Em quase sua totalidade a área do empreendimento é ocupada por 

edificações, sendo raros os terrenos sem ocupação (Fotos 9.3.1-1 a 3). E devido a 

grande ocupação e antropização da área, não são mais observadas as características 

naturais do terreno, uma vez, ainda, que a área já sofreu deposição de matérias 

antrópicas (aterro). 
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Fonte: DERSA, 2008. 

Figura 9.3.1-4: Seção geológica. 
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Foto 9.3.1-1: Esquina da Rua Alexandre 

Dumas, apresentando grande ocupação de 

prédios comerciais. 

Foto 9.3.1-2: Concessionária de 

automóveis BMW 

 
Foto 9.3.1-3: Terreno privado 

 

A obra referente à Ponte situa-se sobre o canal do rio Pinheiros, entre as pontes João 

Dias e Morumbi (Figura 9.3.1-5). As intervenções propostas pelo empreendimento 

compreenderão dois trechos limítrofes ao Parque Burle Marx, representados pela 

extensão da Avenida Dona Helena Pereira de Morais e via local da Marginal Pinheiros 

(sentido Interlagos) e, do lado oposto (sentido Marginal Tietê), trecho representado 

pela Avenida das Nações Unidas e Rua Professor Alceu Maynard Araújo. 

Apenas uma pequena parte de uma alça da ponte encontra-se sobre os gnaisses 

graníticos e biotita- gnaisses, migmatizados e subordinadamente miloníticos do 

Complexo Embu o restante está sobre os sobre os depósitos aluviais do rio Pinheiros. 

Tendo em vista que a ponte e as alças de acesso serão executadas sobre pilares, não 

se vislumbram problemas relativos a recalques importantes, de qualquer natureza, 
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uma vez que os trechos não elevados dos acessos situam-se em áreas já 

pavimentadas ou contíguas a estas. Os pilares serão fundados de acordo com a boa 

técnica, de tal forma que todo o novo sistema viário não apresente descontinuidades 

altimétricas que causem desconforto aos usuários. 

 

 

Figura 9.3.1-5: Localização da ponte. 
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9.3.2. Vegetação 

 

9.3.2.1. Material e métodos 

Para a caracterização da vegetação da ADA foi realizado um levantamento in loco de 

todos os indivíduos arbóreos presentes nos locais que sofrerão intervenção. Exceção 

feita ao Parque Burle Marx, onde foi feita uma caracterização fitofisionômica da 

cobertura vegetal e o levantamento dos indivíduos arbóreos “notáveis”, ou seja, que 

se destacavam pelo seu porte e/ou beleza cênica. As árvores foram devidamente 

classificadas, medidas em altura e circunferência à altura do peito (CAP), numeradas 

e plaqueadas. Nesse levantamento foi verificado também o estado fitossanitário dos 

indivíduos arbóreos bem como sua interferência na rede elétrica e construções (vide 

Anexo XIII). Foram catalogadas, no total, 384 árvores.  

 

9.3.2.2 Resultados 

A seguir, são apresentadas descrições das áreas arborizadas, praças e canteiros 

presentes na área diretamente afetada do empreendimento.  

O primeiro trecho da obra, situado na atual rua Henry Dunant apresenta-se bastante 

arborizado em virtude da construção do Shopping Morumbi que revitalizou a região 

de antigos galpões de fábricas e residências. Neste local, são encontrados vários 

indivíduos de pau-formiga (Triplaris americana) (Foto 9.3.2.2-1) alguns indivíduos de 

palmeira-imperial e outros, em sua maioria em bom estado fitossanitário e sem 

interferências em construções e rede elétrica. Afastando-se do shopping as árvores 

tornam-se mais escassas e há o predomínio de Eucaliptus sp em sua maioria com 

problemas associados ao ataque de cupins e queimados (Foto 9.3.2.2-2).  
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Foto 9.3.2.2-1: Canteiro central da r. Henry Dunant ocupado por indivíduos de pau-formiga 

(Triplaris americana). 

 

Foto 9.3.2.2-2: Detalhe do tronco de eucalipto queimado à av. Henry Dunant. 

 

O traçado da futura av. Dr. Chucri Zaidan segue então por uma região de galpões de 

fábricas, quase desprovida de árvores até chegar ao final da rua José Guerra, que 

neste trecho apresenta comércio e pequenas residências. Esse trecho da rua José 

Guerra apresenta-se arborizado tendo destaque os indivíduos de tipuana e pata-de 

vaca. As árvores no geral apresentam médio estado fitossanitário com algumas 

interferências em construções e rede elétrica. Esta rua então sofre alargamento e 
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passa a ser denominada Manoelito de Ornelas, rua também arborizada, onde se 

destacam a presença de manacá (Tibouchina candoleana), e das exóticas Ficus 

benjamina e tipuanas (Tipuana tipu) de grande porte (Fotos 9.3.2.2-3 e -4). 

 

Foto 9.3.2.2-3: Ficus benjamina situada na r. Manoelito Ornelas. 

 

Foto 9.3.2.2-4: Tipuanas (Tipuana tipu) de grande porte à r. Manoelito Ornelas. 

A avenida Manoelito de Ornelas sai da praça Embargador Ciro de Freitas Valle (Foto 

9.3.2.2-5). Nessa praça estão presentes 27 indivíduos arbóreos, entre 3 e 13 metros 

de altura. A praça encontra-se bem conservada com indivíduos arbóreos em bom 

estado fitossanitário. Destacam-se pelo porte jatobá (Hymenaea courbaril), paineira 

(Chorisia speciosa) e tipuana (Tipuana tipu). 
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Foto 9.3.2.2-5: Praça Embargador Ciro de Freitas Valle 

 

O traçado segue então pela atual rua Luis Seráphico Jr, bastante arborizada, onde há 

o predomínio de areiras (Schinus terebinthifolius), patas-de-vaca (Bahinea variegata) 

e sibipirunas (Caesalpinia peltophororoides). As árvores apresentam estado 

fitossanitário entre bom e médio com várias interferências na rede elétrica. 

Passa-se então por uma praça sem nome situada entre as ruas do Cabral e Leonel 

Vaz de Barros. A praça (Foto 9.3.2.2-6), situada num limite entre zona industrial e 

residencial de baixo padrão, apresenta-se como um a das poucas áreas verdes de 

lazer neste local. A praça é bem conservada. Lá encontram-se 41 indivíduos arbóreos 

em bom estado de conservação, com algumas exceções, constituídos em sua maioria 

por ipês-rosa (Tabebuia avellanedae) ocorrendo também sibipirunas (Caesalpinia 

peltophororoides) e aroeiras (Schinus terebinthifolius). 
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Foto 9.3.2.2-6: Praça situada entre as ruas do Cabral e Leonel Vaz de Barros 

O traçado segue então por alguns galpões de fábricas e passa pela atual rua Laguna. 

Nessa rua o uso do solo predominante é industrial com algum comércio e residências 

de baixo padrão (Foto 9.3.2.2-7). A rua é arborizada havendo o predomino do 

alfeneiro ou ligustro (Ligustrum japonicum), espécie reconhecida como 

potencialmente invasora. Ocorrem também sibipiruna, goiabeira (Psidium guajava) 

entre outras, vide Ficha técnica de levantamento arbóreo (Anexo XIII). 

 

Foto 9.3.2.2-7: Jerivá (Syagrus romanzoffiana) na r. Laguna. 



GEOTEC                  EMURB 

EM01/2009                 9.3-15 

A obra em questão também prevê uma ponte sobre o rio pinheiros cujas alças de 

acesso tomarão parte de área próxima ao estacionamento, e também de parte de 

vegetação em torno do Parque Burle Marx, situado no bairro do Morumbi. 

O Parque Burle Marx abriga alguns remanescentes de vegetação natural e algumas 

espécies exóticas ou nativas cultivadas.  

O empreendimento irá afetar um trecho da vegetação do estacionamento já isolado, 

por ocasião da construção da entrada do mesmo, onde se localizará o ramo 1 do 

acesso e um outro trecho de vegetação contínua à vegetação do Parque onde se 

situará o ramo 2 do acesso. 

No trecho do futuro ramo 1 ocorrem pequenos agrupamentos esparsos de árvores 

nativas com alguns indivíduos isolados. Tais agrupamentos não apresentam formação 

de dossel (Foto 9.3.2.2-8). O solo é coberto predominantemente por gramíneas 

exóticas ou pequenos grupos de Maria-sem-vergonha (Impatiens walleriana) que 

formam verdadeiros tapetes coloridos no local (Foto 9.3.2.2-9). São árvores de 

médio a grande porte, comums em fragmentos florestais do município (Aragaki 

1997). Destacam-se tapiá (Alchornea sidifolia), jerivá (Syagrus rommanzoffiana), 

copaíba (Copaifera langsdorfii), jacarandá-paulista (Machaerium villosum), crindiúva 

(Trema micanthra) e figueira (Ficus enormis). 

 

Foto 9.3.2.2-8: Agrupamento de árvores no Parque Burle Marx. 
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Foto 9.3.2.2-9: Detalhe do solo forrado por Maria-sem-vergonha (Impatiens walleriana). 

Foram catalogadas 55 árvores consideradas notáveis, que se destacam pelo seu 

porte (DAP maior que 25cm) e beleza cênica. Entre elas, destacam-se indivíduos de 

copaíba (Copaifera langsdorfii), jacarandá-paulista (Machaerium villosum) e jerivás 

(Syagrus rommanzoffiana). 

Sob as árvores desses agrupamentos é possível observar a ocorrência alguns 

indivíduos regenerantes tais como tapiá (Alchornea sidaefolia) Solanum sp, 

caporororca (Rapanea sp), e aroeira (Schinus terebinthifolius). 

Além dos agrupamentos de árvores nativas nota-se a presença de espécies utilizadas 

no paisagismo tais como palmeiras-rabo-de-peixe (Caryota urens) e palmeiras-

imperiais (Roystonea regia), foto 9.3.2.2-10. 

 

Foto 9.3.2.2-10: Agrupamento de Palmeiras-imperiais (Roystonea regia) no Parque Burle 

Marx. 
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Segue-se uma área de campo antrópico (Foto 9.3.2.2-11) com poucas árvores 

isoladas e a seguir um trecho de vegetação contínua, situada no denominamos aqui 

da futura “alça direita” do acesso. 

 

Foto 9.3.2.2-11: Campo antrópico com árvores isoladas no Parque Burle Max. 

Nesse local a vegetação é alterada, provavelmente, em virtude de movimentação de 

terra ocorrida anteriormente em virtude da construção da av. Nações Unidas (Foto 

9.3.2.2-12). Nesse trecho, nota-se parte de uma drenagem represada, formando 

áreas brejosas e até pequenas lagoas, onde desenvolveu-se uma vegetação 

adaptada a essas condições. 

 

Foto 9.3.2.2-12: Área onde houve movimentação de terra. 
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Existem áreas mais altas, com solo mais seco, onde predominam espécies nativas 

como tapiá (Alchornea sidifolia), aroeirinha (Schinus terenbinthifolius), capororoca 

(Rapanea umbellata), capororoca-mirim (Rapanea ferruginea), jacarandá-paulista 

(Machaerium villosum), entre outras. Essas espécies são típicas da vegetação 

remanescente no município de São Paulo. 

Nas áreas mais baixas, onde a drenagem foi represada, destacam-se espécies 

características como maricá (Mimosa bimucronata) que foram populações arbóreas 

densas. É comum também a presença de ingás (Inga sp.) e pau-de-viola 

(Cytharexyllum myrianthum). A cruz-de-malta (Ludwigia sp.) forma densas 

populações arbustivas (Foto 9.3.2.2-13). Predominam também pteridófitas, 

gramíneas e ciperáceas típicas de áreas brejosas. 

 

Foto 9.3.2.2-13:em primeiro plano, vegetação adaptada a áreas encharcadas: cruz-de-

malta (Ludwigia sp.) e pteridófitas. 
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9.3.3. Infraestrutura  

Este item tem como objetivo a identificação e localização dos principais 

equipamentos de infra-estrutura, tais como: redes de água, esgoto, gás, iluminação 

pública, telefonia e redes de alta tensão, potencialmente atingidos pela implantação 

do empreendimento.  

As informações referentes ao prolongamento da Avenida Chucri Zaidan foram 

orientadas pela consulta às plantas DE-38.01.000-I09/501 a 505 (Projeto Básico- 

Cadastro de Interferências), elaborado pela Dersa – Desenvolvimento Rodoviário 

S.A.; enquanto às informações da Ponte Burle Marx estão embasadas no relatório 

técnico (RT-DE-16-5-U-001), elaborado pelo Consórcio Maubertec-Planservi. 

As principais interferências identificadas na diretriz do projeto de Prolongamento da 

Av. Chucri Zaidan, e que poderão tornar-se objeto de projetos específicos de 

remoção, são redes telefônicas, redes de esgotos, redes de água, e tubulações de 

gás, conforme demonstra o quadro a seguir. 

Quadro 9.3.3-1: Interferências 

Trecho Equipamento 

Av. Evandro Carlos de Andrade x R. Joerg 
Bruder 

Rede Telefônica; 

Rede de Água (Ø75 mm); 

Rede de Gás (Ø 6”);   

R. Joerg Bruder x R. Profa. Maria Edyvani do 
Amaral Dick 

Rede de Esgoto (Ø 300 mm) 
 

Rede de Água (Ø 75 mm) 

R. Profa. Maria Edyvani do Amaral Dick x R. 
Henri Dunant 

 

Rede de Esgoto (Ø 300 mm) 

R. Henri Dunant x R. Américo Brasiliense 
 

Rede de Gás 

Redes de Água (Ø 75 e 200 mm) 

Rede de Esgoto (Ø 200 e 450 mm) 

Redes Telefônicas 

R. Américo Brasiliense x R. Verbo Divino 
 

Redes de Esgoto (Ø 200 mm) 

Redes Telefônicas 

Redes de Água (Ø 75 mm) 

R. Verbo Divino x Av. Prof. Alceu Maynard 
Araújo 
 

Redes de Água (Ø 75, 100 e 200 mm) 

Rede de Gás 

Redes de Esgoto (Ø 32, 63, 150, 300 mm) 

Av. Prof. Alceu Maynard Araújo x R. 
Bragança Paulista 
 

Rede Telefônica 

Rede de Gás 

Redes de Água (Ø 75, 200 mm) 

R. Bragança Paulista x Av. João Dias 
 

Redes de Esgoto (Ø 200 mm) 

Redes de Água (Ø 75 mm) 

Rede Telefônica 

Av. João Dias 
 

Rede de Gás (Ø 125 mm) 
Redes de Água (Ø 200 e 350 mm) 

Redes de Esgoto (Ø 300 e 375 mm) 

Rede Telefônica 

Fonte: Projeto Básico- Cadastro de Interferências. Dersa Desenvolvimento Rodoviário S.A. 
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No caso da Ponte Burle Marx, as principais interferências identificadas, e que poderão 

tornar-se objeto de projetos específicos de remoção, são as seguintes: 

 Linha da CPTM, junto à avenida das Nações Unidas; 

 Cabos de energia subterrâneos da CTEEP, situados junto à estrada de serviço da 

EMAE, próximo à linha da CPTM; 

 Interceptores de esgoto Ipi-6 e Ipi-7 da Sabesp; 

 Tubulações da COMGÁS; 

 Adutoras de água tratada da Sabesp; e 

 Linhas de transmissão da Eletropaulo, junto à avenida marginal do rio Pinheiros. 

 

Conforme indicado no item 3 deste estudo, a realocação ou remanejamento das 

redes de utilidade pública, aéreas e subterrâneas, de água, esgotos, águas pluviais, 

rede elétrica, telefonia, entre outras, serão executadas em articulação com as 

concessionárias dos serviços públicos ou outras instituições envolvidas.  

 

9.3.4. Desapropriações  

9.3.4.1. Áreas por Predominância de Uso 

O Quadro 9.3.4.1-1 e o gráfico da Figura 9.3.4.1-1 trazem a quantificação atual das 

áreas por categoria de predominância de uso e ocupação do solo na ADA, obtida por 

meio de técnicas de geoprocessamento digital de imagens de satélite (Google Earth) 

e levantamentos de campo, segundo os limites representados nas folhas 01 a 05 da 

Figura 9.2.7.2-1. 

Quadro 9.3.4.1-1: Áreas por categoria de predominância de uso atual – ADA 

Categorias de predominância de uso e 

ocupação 

Área no entorno da 

ADA (m2) 
% sobre o total 

Sistema Viário              61.528,07  27,34 

Espaços Livres de Edificações (áreas ao longo do 
rio e da Marginal Pinheiros) 

             47.859,34  21,26 

Água (canal do Pinheiros)                3.111,69  1,38 

Comércio e Serviços                6.626,13  2,94 

Industrias/Armazéns              67.597,35  30,03 

Institucional                9.188,89  4,08 

Residencial + Comércio e Serviçços              17.510,47  7,78 

Residencial + Industrias/Armazéns                3.346,77  1,49 
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Categorias de predominância de uso e 

ocupação 

Área no entorno da 

ADA (m2) 
% sobre o total 

Residencial Horizontal de Médio/Alto Padrão                7.958,61  3,54 

Residencial Vertical de Médio/Alto Padrão                   342,17  0,15 

TOTAL    225.069,48  100,00 

 

3%

21%

31%

4%

8%

1%

4%

0%

27%

1%

Comércio e Serviços

Espaços Livres de

Edificações

Industrias/Armazéns

Institucional

Residencial + Comércio e

Serviçços

Residencial +

Industrias/Armazéns

Residencial Horizontal de

Médio/Alto Padrão

Residencial Vertical de

Médio/Alto Padrão

Sistema Viário

Água

 

Figura 9.3.4.1-1: Distribuição percentual das categorias de predominância de uso na ADA 

Conforme os dados, da ADA, 31% são ocupados por indústrias e armazéns; 27% 

pelo sistema viário existente; 21% pelos espaços livres de edificação ao longo do rio 

e da Marginal Pinheiros; 9% por usos mistos (residências com comércio e serviços ou 

com indústrias e armazéns); 4% por uso residencial horizontal de médio/alto padrão; 

4% por uso institucional; e 3% por comércio e serviços. 

Excetuando-se as áreas do sistema viário e as áreas livres de edificação, as áreas 

privadas dentro da ADA somam área em torno de 103.400,00m2, ou 45,93% do total 

da ADA, incluindo, principalmente, quadras com predominância de indústrias e 

armazéns e uso residencial horizontal de médio/alto padrão construtivo. 

 

9.3.4.2. Áreas de Desapropriação 

Os levantamentos de campo, neste tópico, foram orientados basicamente por meio 

do projeto funcional desenhado sobre fotos aéreas nas escalas 1:1.000 e 1:2.000.  
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As fotos aéreas em escala 1:2.000 orientam o Decreto de Utilidade Pública (DE-

38.01.000-D03/001, 002 e 003) para desapropriação dos imóveis ao longo do 

traçado do prolongamento. Para fins de identificação das áreas e imóveis a 

desapropriar, o projeto funcional foi sobreposto a essas fotos, reproduzidas nas 

Figuras DE-38.01.000-D03/001, 002 e 003, e as descrições são feitas por trecho, 

conforme segue. 

No Trecho 1, que vai da avenida João Dias até a praça interceptada na avenida Prof. 

Alceu Maynard Araújo, serão desapropriados 55.334,00m2 de terrenos, sem 

considerar as áreas construídas, que só poderão ser apuradas por meio de cadastro 

físico, em etapas mais avançadas dos estudos. 

No Trecho 2, que vai da avenida Prof. Alceu Maynard Araújo até a rua Verbo Divino, 

serão desapropriados 32.602,00m2. 

No trecho final, que vai da rua Verbo Divino até a porção superior da rua Henri 

Dunant, serão desapropriados 35.706,00 m2. 

Ao todo, estima-se que serão desapropriados cerca de 123.600m2 de terrenos ao 

longo do prolongamento, abrangendo imóveis total ou parcialmente localizados 

dentro da ADA. 

É importante observar que esses números emanam do memorial descritivo de uma 

poligonal de desapropriação, para fins de formulação de um decreto de utilidade 

pública. Não significa que efetivamente todo os perímetros serão desapropriados, 

uma vez que apenas o cadastro físico é que irá determinar os imóveis individuais que 

deverão ser atingidos e os que serão passíveis também de cadastramento sócio-

econômico, a fim de determinar o tratamento mais adequado para as pessoas 

residentes e/ou empregadas. 

Vale observar que, nos trechos do prolongamento, não ocorrem situações de 

moradias subnormais, o que não elide a possível existência de moradores em 

situação de fragilidade socioeconômica, o que poderá implicar em alguma forma de 

compensação ou tutela. Não obstante, na presente abordagem, assume-se a 

hipótese que todos os imóveis descritos serão objeto de desapropriação 

convencional, preferencialmente por via amigável, com retribuição pecuniária pelos 

imóveis (localização e benfeitorias) desapropriados. 









GEOTEC                  EMURB 

EM01/2009                 9.3-26 

Nos documentos colocados à disposição, não consta o decreto de utilidade pública, 

para fins de desapropriação, nem o correspondente memorial descritivo, do trecho da 

transposição do rio Pinheiros. Não obstante, os procedimentos deverão ser 

semelhantes ao trecho de projeto descrito acima, reiterando-se, por relevante, a 

inexistência de moradias no trecho e apenas um imóvel comercial de pequeno porte, 

possivelmente de caráter informal, que poderá ser objeto de desapropriação com 

alguma tutela social. 

Os imóveis comerciais ou industriais arrolados, que deverão, na etapa seguinte dos 

estudos, passar pelo mesmo processo de cadastramento, somaram 64 unidades, 

admitindo-se também como hipótese conservadora, dado que parte deles também 

deve ser usado como moradia. 

Os imóveis com uso institucional de caráter público do poder público (praças) ou 

privado do poder público (pátios da sub-prefeitura de Santo Amaro) somaram o 

número de 4, podendo a eles ser acrescida uma edificação do Colégio Elvira Brandão, 

instituição de ensino privada que dele se utiliza para pré-escola. 

No caso do sistema viário de transposição do rio Pinheiros, serão afetados, segundo 

os levantamentos do Consórcio Maubertec-Planservi, seguidos de checagem de 

campo, 13 imóveis comerciais e/ou industriais de porte significativo, com exceção de 

uma pequena lanchonete, provavelmente de ocupação e funcionamento irregulares, 

constante da foto e assinalação de nº 11, o que, eventualmente, poderá demandar 

alguma tutela no processo de desapropriação, a ver em etapas superiores de projeto, 

com base nos cadastros físico e sócio-econômico. 

Neste trecho do projeto, não se registrou qualquer imóvel com utilização para fins 

residenciais, assim como nenhum equipamento, com exceção, vale registrar, do 

estacionamento de acesso ao parque Burle Marx, que constitui um próprio do poder 

público municipal. Assim, não se afigura, a princípio, qualquer deslocamento 

involuntário de população no trecho ora descrito. 

 

9.3.5. População e Equipamentos Sociais 

9.3.5.1. População na ADA 

Para efeito de mera estimativa, uma vez que os imóveis em questão serão todos 

passíveis de desapropriação nos moldes previstos em lei, sem a necessidade de 

qualquer tipo de tutela social, a população a ser diretamente afetada foi estimada em 
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400 habitantes, nos presumíveis cerca de 117 imóveis a serem diretamente afetados, 

mesmo considerando que parte desses imóveis já se encontra desocupada.  

Trata-se apenas uma ordem de grandeza, de caráter conservador, a ser melhor 

precisada na etapa do projeto básico ambiental, através dos cadastros físico e sócio-

econômico. A hipótese assumida foi da ocupação de 3,4 habitantes por imóvel, de 

acordo com os resultados do último censo na cidade de São Paulo. 

 

9.3.5.2. Equipamentos Sociais 

Serão afetados cerca de 9.000,00m2 ocupados por usos institucionais, conforme se 

pode visualizar na Figura 9.2.7.2-1, Folha 02 (mapa de uso e ocupação do solo).  

As instalações de uma escola pública estadual junto às ruas Laguna e Bragança 

Paulista serão parcialmente afetadas pelo alargamento da rua Laguna, próximo à 

interligação com a Av. João Dias. As instalações da Subprefeitura de Santo Amaro 

junto à Av. Alceu Maynard Araújo (incluindo o Ecoponto, onde é feita a recepção e 

triagem de resíduos sólidos), também serão parcialmente afetadas. 

 

9.3.6. Imóveis e Atividades Econômicas 

A descrição dos imóveis e atividades econômicas que serão afetados pelo 

prolongamento da Av. Chucri Zaidan e obras associadas é apresenta a seguir. 

 

Trecho 1 

Inicia à altura do shopping Morumbi, ainda na atual avenida Dr. Chucri Zaidan, e 

segue até a metade da rua Henri Dunant. Atinge apenas a porção fronteiriça de 2 

estacionamentos em operação e terrenos com edificações industriais já demolidas 

(ainda que constem da foto aérea). Por sua vez, o terreno baldio que aparece na foto 

no início do trecho, defronte ao shopping, hoje abriga um edifício comercial de 

grande porte, que não será afetado. Pela foto aérea, não ocorrem outros imóveis a 

serem afetados, nem residenciais, nem comerciais (DE-38.01.000-F00/501 – esc. 

1:1.000). 
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Foto 9.3.6-1: Em primeiro plano, estacionamento que será parcialmente atingido. Ao fundo, 

edifício comercial Rocha Vera Plaza, situado defronte ao shopping Morumbi, que não será 

afetado. 
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Trecho 2 

A segunda metade da rua Henri Dunant corresponde a trecho do prolongamento já 

implantado pela iniciativa privada, atrelado a empreendimento lindeiro em 

construção (foto 9.3.6-2 e 9.3.6-3). Na foto aérea (502), esse trecho aparece como 

um terreno então desocupado.  

A partir da confluência com a rua Antonio de Oliveira, a diretriz passa a atravessar 

área densamente ocupada, notadamente por imóveis de uso comercial e industrial, 

até a rua Fernandes Moreira, interceptando ainda as ruas Eng. Mesquita Sampaio, da 

Paz, Antonio das Chagas e Américo Brasiliense, essa última um dos principais 

acessos da avenida Santo Amaro à Chácara Santo Antonio. 

Entre as ruas Antonio de Oliveira e Eng. Mesquita Sampaio, a principal afetação 

ocorre na área industrial ocupada pela Timken (foto 9.3.6-4), atingindo 

principalmente seu pátio de estacionamento e parte de algumas edificações. No outro 

lado da rua, serão 3 os imóveis afetados, de uso comercial. 

No trecho até a interceptação da rua da Paz, serão afetados cerca de 15 imóveis, 

majoritariamente de uso comercial e/ou industrial. Entre a rua da Paz e Antonio das 

Chagas, na rua José Guerra, serão cerca de 25 imóveis, vários já desocupados e com 

placas de venda. 

Entre as ruas Antonio das Chagas e Américo Brasiliense serão cerca de 8 imóveis 

afetados, inclusive um posto de gasolina desativado na esquina entre as duas ruas 

(foto 9.3.6-5). Segundo informações, este foi desativado por comércio irregular de 

combustível adulterado e suspeita de contaminação do solo. 

O trecho da rua José Guerra entre as ruas Américo Brasiliense e Fernandes Moreira 

demonstra que serão afetados cerca de 9 imóveis, inclusive uma agência da Caixa 

Econômica Federal (foto 9.3.6-6), que, aparentemente, deverá ser desativada 

(esquina da José Guerra com Américo Brasiliense). Todos os imóveis são comerciais 

e há, novamente, alguns com placas de anúncio de venda. 
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Foto 9.3.6-2: Empreendimento imobiliário em construção. 

 

Foto 9.3.6-3:Trecho do prolongamento da Av. Chucri Zaidan, já implantado pela iniciativa 

privada.  
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Foto 9.3.6-4:Área industrial ocupada pela empresa Timken. 

 

Foto 9.3.6-5:Posto de Combustível desativado, localizado entre as ruas Antonio das Chagas 

e Américo Brasiliense. 
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Foto 9.3.6-6: Agência da Caixa Econômica Federal.  
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Trecho 3 

Segundo a foto aérea com o desenho funcional da via (503), este trecho do 

prolongamento segue pelas ruas José Guerra e Manoellito de Ornellas, desde a rua 

Fernandes Moreira até a avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, e é considerado 

crítico. A rua José Guerra termina na confluência com a rua Verbo Divino, 

interceptando ainda a rua Alexandre Dumas e a Américo Brasiliense, uma das poucas 

vias de acesso à Chácara Santo Antonio a partir da avenida Santo Amaro. Da rua 

Verbo Divino em diante, a José Guerra passa a se chamar Manoelito de Ornellas, até 

a confluência com a avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha. 

O trecho é considerado crítico por apresentar quase que exclusivamente imóveis 

comerciais de grande porte. Há apenas 1 edifício residencial, de 10 pavimentos, 

próximo à rua Arq. Marcelo Roberto. No trecho entre as ruas Alexandre Dumas e 

Verbo Divino, haverá interferência significativa na porção fronteiriça de edificações 

comerciais da Delloit (foto 9.3.6-7), parte ocupada por estacionamento, jardins, mas 

também as edificações, pelo desenho funcional observado. No lado oposto, há um 

imóvel tombado pelo Compresp, que é o edifício do clube Transatlântico (foto 9.3.6-

8), que, aparentemente, não será afetado, mas apenas tangenciado pela nova via. 

No sentido descrito, ou seja, Chucri Zaidan - João Dias, no trecho entre as ruas 

Verbo Divino e a praça Embaixador Cyro de Freitas Valle, na confluência com a 

avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, poderão ser atingidas porções de terreno 

dos imóveis ocupadas por estacionamentos e jardins. Nesse trecho há, ainda, outro 

imóvel tombado pelo Compresp, que é o prédio da Gessy Lever, mas que será 

também apenas tangenciado. 

No lado direito, entre as ruas Verbo Divino, Arq. Marcelo Roberto e Alfredo Egídio de 

Souza Aranha, cerca de 9 imóveis terão suas porções frontais atingidas, ocupadas 

por jardins e estacionamentos, sem afetação das edificações principais. Com exceção 

de um edifício residencial de 10 pavimentos, todos os demais são instalações 

comerciais, algumas de grande porte, como os antigos prédios da Eletropaulo. 

Como equipamento institucional, ocorre apenas a praça supracitada (foto 9.3.6-9), 

que deverá ser suprimida para abrigar a nova via. 
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Foto 9.3.6-7: Portão de acesso aos edifícios comerciais da Delloit. 

 

Foto 9.3.6-8: Aspecto da fachada do edifício Clube Transatlântico.  



GEOTEC                  EMURB 

EM01/2009                 9.3-37 

 

Foto 9.3.6-9: Praça Embaixador Cyro de Freitas Valle. 

 





GEOTEC                  EMURB 

EM01/2009                 9.3-39 

Trecho 4 

Este trecho corresponde ao projeto funcional inscrito à foto aérea 504, e se inicia na 

confluência entre as avenidas Alfredo Egídio de Souza Aranha e João Carlos da Silva 

Borges, divididas pela praça supracitada, sendo que as articulações dessa vias 

constituem outro importante acesso de ligação entre as avenidas João Dias e das 

Nações Unidas. O trecho segue até o início da rua Laguna, que constituirá a via 

alimentadora principal da avenida João Dias. A orientação da nova via, a partir daí, 

segue pela rua Luis Seráphico Júnior, até o cruzamento com a avenida Prof. Alceu 

Maynard Araújo. 

No primeiro e segundo quarteirões do trecho, intermediados pela rua Aramis Ataíde, 

do lado esquerdo, serão atingidos cerca de 30 imóveis, predominantemente 

residenciais, mas com grande incidência de ocupação comercial (foto 9.3.6-10). 

Nesse trecho, uma edificação ocupada atualmente pelo Colégio Elvira Brandão deverá 

ser atingida. As instalações principais do Colégio, no entanto, situadas no lado 

esquerdo, não serão afetadas. São edificações térreas, de pequeno porte. 

No lado direito da via, no sentido da descrição, a ocupação é totalmente industrial, e 

não será afetada. 

O trecho seguinte, até a intersecção com a avenida Prof. Alceu Maynard Araújo, 

corresponde a instalações industriais e funcionais da Subprefeitura de Santo Amaro 

(foto 9.3.6-11). A partir dessa intersecção, parte de uma pequena praça pública será 

afetada (foto 9.3.6-12), e a via irá atingir um pátio de estacionamento (foto 9.3.6-

13) e uma grande área industrial limitada pelas ruas Laguna e Ferreira do Alentejo (2 

imóveis, aparentemente). 

Na intersecção entre as ruas Ferreira do Alentejo, Laguna e do Carreiro de Pedra, um 

pequeno loteamento com edificações residenciais, entremeadas de pequenos 

estabelecimentos comerciais (cerca de 10 imóveis), serão diretamente atingidos. 
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Foto 9.3.6-10: Exemplo de imóveis comerciais, no lado esquerdo da via, que deverão ser 

atingidos.  

 

Foto 9.3.6-11: Instalação funcional da Subprefeitura de Santo Amaro.  
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Foto 9.3.6-12: Aspecto da praça localizada na esquina das ruas Leonel Vaz de Barros e do 

Cabral, que será parcialmente atingida. 

 

Foto 9.3.6-13: Pátio de estacionamento de ônibus, que será atingido.  
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Trecho 5 

Neste trecho, que corresponde ao quarteirão seguinte ao anteriormente descrito, 

cerca de 25 imóveis serão diretamente atingidos, onde predominam edificações de 

pequeno porte e de uso residencial. Pelos trabalhos de campo, pôde ser observado 

que vários imóveis estão desocupados e à venda.  

No trecho seguinte, limitado pelas ruas Carreiro de Pedra e Bragança Paulista, serão 

afetados cerca de 10 imóveis, com as características de ocupação semelhantes à do 

trecho anterior. Uma quadra de esportes da Escola Estadual Plínio Negrão (rua 

Laguna com Bragança Paulista), (fotos 9.3.6-14 e 9.3.6-15). 

Os 16 imóveis seguintes são industriais ou comerciais, todos incidindo pelo lado 

direito da via, no sentido descrito. Apenas na porção final do trecho, já na ligação 

com o corredor da João Dias, o projeto irá afetar mais cerca de 8 imóveis, todos 

comerciais, pela alça esquerda, incluindo um posto de combustíveis (foto 9.3.6-16), 

e cerca de 6, na alça direita. 

 

 

Foto 9.3.6-14: Escola Estadual Plínio Negrão. 
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Foto 9.3.6-15: Quadra de esportes da E. E. Plínio Negrão em segundo plano, que será 

afetada.  

 

Foto 9.3.6-16: Posto de combustível localizado na esquina da Rua Laguna com a Av. João 

Dias.   
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Já no caso da transposição viária do rio Pinheiros, as referências utilizadas para os 

trabalhos de campo foram a superposição do projeto funcional sobre fotos aéreas em 

escala presumida de 1:5.000, constantes dos desenhos RT-DE-16-5-U-001, de 

autoria do Consórcio Maubertec-Planservi, datada de 26.02.09, acompanhado de 

resenha fotográfica e figura com a localização dos imóveis identificados, de mesma 

autoria, datado de abril/09. Esses documentos são reproduzidos a seguir, para 

facilitar a análise por parte do usuário do presente texto. 

 

Fonte: Consórcio Maubertec-Planservi, 2009. 

Figura 9.3.6-1: Localização dos imóveis identificados para a obra da Ponte Burle Marx. 
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Imóvel 1 – Prédio de 3 andares e galpão, 

pentencentes à empresa de segurança e 

transporte de valores Protege 

Imóvel 2 – Prédio de 4 andares pertencente 

à empresa Alumini 
Imóvel 3 – Academia de Ginástica Runner 

Imóvel 4 – Terreno desocupado, de 

proprietário não identificado 

    

Imóvel 5 – Motel Le Cotage 
Imóvel 6 e 7 – Empresas de Tratamento 

Térmico Sun Metais e Astaroti 
Imóvel 8 – Concessionária de automóveis 

Porshe 
Imóvel 9 – Concessionária de automóveis 

BMW 

    

Imóvel 10 – Motel First Class Imóvel 11 – Lanchonete Imóvel 12 – Terreno privado 
Imóvel 13 – Estacionamento com acesso 

ao Parque Burle Marx 
Fonte: Consórcio Maubertec-Planservi, 2009. 

Figura 9.3.6-2: Identificação Dos Imóveis Sujeitos A Desapropriação 
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9.3.7. Fauna 

Este item apresenta as ações desenvolvidas no período entre 23 de fevereiro e 30 de 

março de 2009, para realizar um inventário de fauna e determinar seus possíveis 

impactos durante a implantação das obras de prolongamento da avenida Chucri 

Zaidan até a Avenida João Dias e  complementos viários necessários. A metodologia 

de trabalho de campo e de pesquisa para a obtenção dos dados é a mesma utilizada 

para os estudos incidentes na AID do empreendimento, apresentada anteriormente, 

através da realização de Censo por pontos, Transecção linear e busca ativa. 

 9.3.7.1. Caracterização da área diretamente afetada (ADA) 

A Área Diretamente Afetada (ADA) considerada para o presente estudo abrange a 

área de implantação do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João 

Dias, assim como a área dos complementos viários necessários. Destaca-se aqui a 

construção de uma ponte partindo do Parque Burle Max à subprefeitura Santo 

Amaro. 

Trata-se de um transecto que apresenta em um extremo áreas ambientalmente mais 

sensíveis como o Parque Burle Max e o rio Pinheiros, e no outro a Avenida João Dias 

(figura 9.3.7.1-1) com seu entorno intensamente urbanizado. Nesse trajeto é 

possível observar a escassez de áreas verdes e o forte adensamento urbano, seja 

vertical ou horizontal. Aqui, como na AID, observa-se um intenso processo de 

modificação da paisagem urbana com substituição de antigas áreas industriais em 

centros comerciais e de negócios, e verticalização intensa de áreas antigamente de 

residências horizontais. 
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Fonte: Elaborado a partir de Base Google Earth (2009) 

Figura 9.3.7.1-1: Transectos de alocação de pontos de observação de fauna. 

Ocorre o mesmo mosaico de situações com áreas possuindo mais recursos de 

refúgios, sob forma de jardins internos e boa arborização pública, contrastando com 

áreas sem jardins internos, e escassa ou nula arborização pública. A descontinuidade 

de vegetação nesse transecto é evidente e deve ser um forte fator que contribui para 

a baixa riqueza observada em contraposição à riqueza observada no Parque Burle 

Max. 

 9.3.7.2. Avifauna da área diretamente afetada (ADA) 

 

 Dados de campo 

Em função de restrições de acesso a diversas áreas a análise da fauna irá se ater a 

dados secundários, observações de campo e aos aspectos da avifauna. 

Os dados obtidos a partir das observações de campo foram arranjados em tabela que 

contém a data, a hora, o número do ponto, sua referência em UTM, o nome científico 

da(s) espécie(s) observada(s) e observações gerais (Quadro 9.3.7.2-1). Esses dados 

foram utilizados para os cálculos de: a) riqueza cumulativa; b) freqüência relativa por 

espécie; c) freqüência relativa por família; d) variáveis ecológicas. Além disso, uma 



GEOTEC                   EMURB 

EM01/2009                 9.3-50 

tabela com os nomes científicos e populares (em português), por família foi 

elaborada para simplificar a compreensão. 

 

Quadro 9.3.7.2-1: Dados de campo da ADA. 

Data Hora Pt Coordenadas Espécie nº ind. Observações gerais campo 

20/03/2009 06:05 1 324595 / 7385429 Tyranus melancholicus 3 Entrada Burle Max 

    Turdus rufiventris 2  

    Elanus leucurus 1  

    Piaya cayana 1  

    Camptostoma obsoletum 1  

20/03/2009 06:20 2 324521 / 7385352 Vanellus chilensis 4  

    Coereba flaveola 3  

    Thraupis sayaca 2  

20/03/2009 06:35 3 324497 / 7385256 Crotophaga ani 1  

    Pitangus sulphuratus 3  

    Coereba flaveola 5  

    Thraupis sayaca 1  

    Furnarius rufus 2  

    Rupornis magnirostris 2  

20/03/2009 06:50 4 324458 / 7385152 Thraupis sayaca 1 Marginal pomar 

    Tyranus melancholicus 3  

    Caracara plancus 2  

    Coereba flaveola 3  

    Pitangus sulphuratus 2  

    Ardea alba 5  

    Egretta thula 3  

    Coragyps atratus 2  

20/03/2009 07:05 5 324439 / 7385193 Thraupis sayaca 1 Entrada Burle Max 

    Eupetomena macroura 2  

20/03/2009 07:20 6 326562 / 7386298 Pitangus sulphuratus 1 
Av Chucri Zaidan - Morumbi 

Shop 

    Notiochelidon cyanoleuca 3  

    Brotogeris versicolorus 2  

    Thraupis sayaca 1  

    Columbina talpacoti 7  

    Passer domesticus 5  

20/03/2009 07:35 7 326418 / 7386162 Thraupis sayaca 2 Av Zaidan - R Henri Durant 

    Notiochelidon cyanoleuca 1  

    Coereba flaveola 2  

    Passer domesticus 3  

20/03/2009 07:50 8 326510 / 7386071 Thraupis sayaca 3 R Amaro guerra 

    Passer domesticus 4  

    Notiochelidon cyanoleuca 1  

    Columba livia 7  
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Data Hora Pt Coordenadas Espécie nº ind. Observações gerais campo 

20/03/2009 08:05 9 326649 / 7386023 Coereba flaveola 5 R Mesquita Sampaio 

20/03/2009 08:20 10 326664 / 7385941 Columba livia 4 R Mesquita Sampaio 

20/03/2009 08:35 11 326500 / 7385834 Columba livia 3 R Mesquita Sampaio 

    Columbina talpacoti 3  

20/03/2009 08:50 12 326388 / 7385900 Tyranus melancholicus 1 R Oliveira 

    Rupornis magnirostris 2  

20/03/2009 09:05 13 326288 / 7385953 Passer domesticus 1 R Oliveira 

    Brotogeris versicolorus 1  

    Thraupis sayaca 1  

    Columbina talpacoti 1  

20/03/2009 09:20 14 326159 / 7385950 Columba livia 2 R Oliveira 

    Columbina talpacoti 2  

    Passer domesticus 5  

20/03/2009 09:35 15 326098 / 7385839 Passer domesticus 11 R J Peixoto 

    Columba livia 2  

    Eupetomena macroura 1  

    Coereba flaveola 5  

    Columbina talpacoti 2  

    Brotogeris versicolorus 4  

20/03/2009 10:05 16 326044 / 7386124 Columbina talpacoti 2 R Oliveira 

    Tyranus melancholicus 2  

    Passer domesticus 3  

20/03/2009 10:40 17 325943 / 7386065 Columba livia 3 R paz 

    Troglodytes musculus 1  

    Pitangus sulphuratus 1  

    Tyranus melancholicus 1  

    Notiochelidon cyanoleuca 1  

20/03/2009 10:55 18 325829 / 7385658 Columbina talpacoti 1 R Jose Guerra 

20/03/2009 11:10 19 325640 / 7385658 Columba livia 7 R Jose Guerra 

    Thraupis sayaca 2  

    Coereba flaveola 1  

    Notiochelidon cyanoleuca 1  

    Columbina talpacoti 1  

    Tyranus melancholicus 1  

20/03/2009 11:25 20 325538 / 7385433 Eupetomena macroura 2 R Manoelito 

    Columba livia 2  

    Coereba flaveola 4  

    Notiochelidon cyanoleuca 10  

20/03/2009 11:40 21 325374 / 7385273 Pitangus sulphuratus 3 R Seraphico 

    Columba livia 1  

    Columbina talpacoti 6  

20/03/2009 11:55 22 325188 / 7385142 Columba livia 1 R Seraphico 

20/03/2009 12:05 23 324933 / 7385001 Coereba flaveola 1 R Seraphico 

    Thraupis sayaca 1  

    Columbina talpacoti 1  
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Data Hora Pt Coordenadas Espécie nº ind. Observações gerais campo 

20/03/2009 12:20 24 325001 / 7384772 Columba livia 14 R Laguna 

    Thraupis sayaca 2  

    Pitangus sulphuratus 1  

    Coereba flaveola 3  

    Notiochelidon cyanoleuca 1  

    Columbina talpacoti 5  

    Brotogeris versicolorus 1  

    Eupetomena macroura 1  

20/03/2009 12:35 25 324996 / 7384524 Columba livia 6 R Laguna 

    Coereba flaveola 2  

    Columbina talpacoti 6  

    Thraupis sayaca 2  

20/03/2009 12:50 26 324979 / 7384286 Columba livia 5 R Laguna 

20/03/2009 13:05 27 324851 / 7384175 zero 0 R Missionários / garôa fina 

21/03/2009 06:10 28 324851 / 7384175 Columbina talpacoti 5  

    Passer domesticus 7  

    Coereba flaveola 3  

    Pitangus sulphuratus 1  

21/03/2009 06:25 29 324979 / 7384286 Coereba flaveola 5  

    Columba livia 3  

    Passer domesticus 2  

21/03/2009 06:40 30 324996 / 7384524 Caracara plancus 2  

    Coereba flaveola 3  

    Brotogeris versicolorus 7  

    Passer domesticus 3  

    Columba livia 3  

    Columbina talpacoti 2  

    Pitangus sulphuratus 3  

    Tyranus melancholicus 1  

21/03/2009 06:55 31 325001 / 7384772 Pitangus sulphuratus 3  

    Thraupis sayaca 2  

    Columba livia 3  

    Passer domesticus 5  

21/03/2009 07:10 32 324933 / 7385001 Tyranus melancholicus 1  

    Pitangus sulphuratus 1  

    Notiochelidon cyanoleuca 5  

21/03/2009 07:25 33 325188 / 7385142 Coereba flaveola 3  

    Columba livia 4  

    Eupetomena macroura 1  

    Thraupis sayaca 2  

    Tyranus melancholicus 1  

21/03/2009 07:40 34 325374 / 7385273 Columba livia 7  

    Coereba flaveola 2  
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Data Hora Pt Coordenadas Espécie nº ind. Observações gerais campo 

21/03/2009 07:55 35 325538 / 7385433 Thraupis sayaca 5  

    Coereba flaveola 3  

    Passer domesticus 8  

21/03/2009 08:10 36 325640 / 7385658 Notiochelidon cyanoleuca 3  

    Coereba flaveola 1  

    Troglodytes musculus 1  

    Columba livia 7  

21/03/2009 08:25 37 325829 / 7385658 Coereba flaveola 2  

    Columba livia 3  

    Passer domesticus 3  

21/03/2009 08:40 38 325943 / 7386065 Eupetomena macroura 1  

    Coereba flaveola 2  

    Thraupis sayaca 1  

    Columba livia 7  

21/03/2009 08:55 39 326044 / 7386124 Notiochelidon cyanoleuca 4  

    Columba livia 5  

21/03/2009 09:10 40 326098 / 7385839 Columba livia 3  

    Coereba flaveola 1  

21/03/2009 09:25 41 326159 / 7385950 Columba livia 6  

    Columbina talpacoti 2  

21/03/2009 09:40 42 326288 / 7385953 Passer domesticus 2  

    Columba livia 3  

21/03/2009 09:55 43 326388 / 7385900 Passer domesticus 3  

    Columbina talpacoti 2  

    Columba livia 5  

21/03/2009 10:10 44 326500 / 7385834 Eupetomena macroura 1  

    Columba livia 2  

21/03/2009 10:35 45 326664 / 7385941 Coereba flaveola 6  

    Columbina talpacoti 2  

    Passer domesticus 3  

    Troglodytes musculus 2  

21/03/2009 10:50 46 326649 / 7386023 Coereba flaveola 3  

21/03/2009 11:05 47 326510 / 7386071 Passer domesticus 6  

    Columba livia 4  

    Thraupis sayaca 1  

21/03/2009 11:20 48 326418 / 7386162 Pitangus sulphuratus 3  

    Notiochelidon cyanoleuca 5  

    Brotogeris versicolorus 8  

    Thraupis sayaca 1  

    Columbina talpacoti 7  

    Passer domesticus 3  

21/03/2009 11:35 49 326562 / 7386298 Thraupis sayaca 2  

    Eupetomena macroura 1  

    Columbina talpacoti 4  

21/03/2009 11:50 50 324439 / 7385193 Thraupis sayaca 1  
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Data Hora Pt Coordenadas Espécie nº ind. Observações gerais campo 

    Notiochelidon cyanoleuca 3  

    Coereba flaveola 1  

    Passer domesticus 5  

21/03/2009 12:05 51 324458 / 7385152 Thraupis sayaca 5  

    Caracara plancus 1  

    Coereba flaveola 3  

    Pitangus sulphuratus 4  

    Ardea alba 3  

    Egretta thula 2  

    Coragyps atratus 5  

21/03/2009 12:20 52 324497 / 7385256 Tyranus melancholicus 4  

    Crotophaga ani 6  

    Pitangus sulphuratus 5  

    Coereba flaveola 4  

    Thraupis sayaca 3  

21/03/2009 12:35 53 324521 / 7385352 Vanellus chilensis 3  

    Rupornis magnirostris 2  

    Thraupis sayaca 3  

    Tyranus melancholicus 2  

21/03/2009 12:50 54 324595 / 7385429 Tyranus melancholicus 1  

    Turdus rufiventris 2  

    Piaya cayana 1  

    Camptostoma obsoletum 2  

 

 Espécies observadas 

A partir dos dados de campo (Quadro 9.3.7.2-1), realizou-se tratamento procurando 

obter o maior número possível de índices que permitam a análise e o diagnóstico 

mais aproximado da situação real dos hábitats estudados na ADA. As espécies 

observadas foram agrupadas por nome científico, nome popular e por família, no 

Quadro 9.3.7.2-2, a seguir. 

Quadro 9.3.7.2-2: Nomes científicos e Populares por Família, das espécies observadas na 

ADA. 

Nº ESPÉCIE NOME POPULAR FAMÍLIA 

1 Ardea alba Graça-branca-grande ARDEIDAE 

2 Brotogeris versicolorus Periquito-de-asa-amarela PSITTACIDAE 

3 Camptostoma obsoletum Risadinha TYRANNIDAE 

4 Caracara plancus Caracará FALCONIDAE 

5 Coereba flaveola Cambacica COEREBIDAE 

6 Columba livia Pomba-doméstica COLUMBIDAE 

7 Columbina talpacoti Rolinha-caldo-de-feijão COLUMBIDAE 

8 Coragyps atratus Urubu-comum CATHARTIDAE 

9 Crotophaga ani Anu-preto CUCULIDAE 
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Nº ESPÉCIE NOME POPULAR FAMÍLIA 

10 Egretta thula Garça-branca-pequena ARDEIDAE 

11 Elanus leucurus Peneira ACCIPITRIDAE 

12 Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura TROCHILIDAE 

13 Furnarius rufus João-de-barro FURNARIIDAE 

14 Notiochelidon cyanoleuca Andorinha-azul-e-branca HIRUNDINIDAE 

15 Passer domesticus Pardal PASSERIDAE 

16 Piaya cayana Alama-de-gato CUCULIDAE 

17 Pitangus sulphuratus Bem-te-vi-verdadeiro TYRANNIDAE 

18 Rupornis magnirostris Gavião-carijó ACCIPITRIDAE 

19 Thraupis sayaca Sanhaço-cinzento THRAUPIDAE 

20 Troglodytes musculus Corruíra-de-casa TROGLODYTIDAE 

21 Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira TURDIDAE 

22 Tyrannus melancholicus Suiriri-comum TYRANNIDAE 

23 Vanellus chilensis Quero-quero CHARADIIDAE 

 

 Riqueza Cumulativa (RC) 

A curva cumulativa de riqueza (Figura 9.3.7.2-1), ou curva do coletor, foi construída 

considerando-se cada cinco (5) pontos, correspondendo a 50 minutos de observação 

sistemática, como uma unidade amostral, acumulando-se o número das espécies 

novas observadas às primeiras. A fraca inflexão da curva e uma clara tendência à 

estabilização imediata do número de espécies, alerta para a baixa significância das 

análises e dos índices obtidos, a partir desses dados, que devem ser considerados 

com cautela. 

 

Figura 9.3.7.2-1: Riqueza Cumulativa. 

No entanto, pode significar uma clara evidência da condição homogênea da avifauna 

em particular, resultante do processo de defaunação da área de estudo, com a 
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substituição progressiva de habitats naturais, por habitats artificializados, que teria 

selecionado as espécies mais comuns e de amplo espectro de nicho. 

 Freqüência Relativa (FR %) por Espécie 

A partir do número de contatos por ponto por espécie construiu-se um quadro 

(Quadro 9.3.7.2-3) e calculou-se a freqüência relativa por espécie. Observou-se uma 

predominância de espécies amplamente adaptadas ao ambiente urbano como a 

pomba (Columba livia), espécie introduzida no país e exclusiva do ambiente urbano, 

ou a cabacica (Coereba flaveola), espécie nectarívora amplamente distribuída em 

centros urbanos do Estado de São Paulo, por exemplo. Entre as espécies de menor 

freqüência é interessante notar a presença de representantes campestres, também 

de amplo espectro de nicho e com boa capacidade de adaptação fisiológica a 

ambientes extremos (Figura 9.3.7.2-2) 

Quadro 9.3.7.2-3: Frequência relativa (FR %) por espécie observada na ADA. 

Nº Espécie Nº Obs. FR % 

1 Columba livia 28 14,58 

2 Coereba flaveola 26 13,54 

3 Thraupis sayaca 21 10,94 

4 Columbina talpacoti 19 9,90 

5 Passer domesticus 19 9,90 

6 Pitangus sulphuratus 13 6,77 

7 Tyranus melancholicus 13 6,77 

8 Notiochelidon cyanoleuca 12 6,25 

9 Eupetomena macroura 8 4,17 

10 Brotogeris versicolorus 6 3,13 

11 Caracara plancus 3 1,56 

12 Rupornis magnirostris 3 1,56 

13 Troglodytes musculus 3 1,56 

14 Ardea alba 2 1,04 

15 Camptostoma obsoletum 2 1,04 

16 Coragyps atratus 2 1,04 

17 Crotophaga ani 2 1,04 

18 Egretta thula 2 1,04 

19 Piaya cayana 2 1,04 

20 Turdus rufiventris 2 1,04 

21 Vanellus chilensis 2 1,04 

22 Elanus leucurus 1 0,52 

23 Furnarius rufus 1 0,52 
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Figura 9.3.7.2-2: Freqüência Relativa (FR %) por espécie. 

 Freqüência Relativa por Família 

A partir do número de espécies por família construiu-se uma tabela (Quadro 9.3.7.2-

4) e um gráfico (Figura 9.3.7.2-3) calculando-se a freqüência relativa por família. 

Observa-se que as três famílias com maior freqüência, Columbidae, Tyrannidae e 

Coerebidae, respectivamente, totalizam mais de 50%, destacando uma 

predominância que aponta para a baixa diversidade do ambiente. Tem-se aqui mais 

uma evidência do processo de simplificação da fauna que ocorreu, e ainda ocorre, no 

ambiente urbano e que deve se estender para os demais grupos de vertebrados e da 

biota como um todo. 
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Quadro 9.3.7.2-4: Frequência relativa (FR %) por família observada na ADA. 

Nº Família FR % 

1 COLUMBIDAE 24,48 

2 TYRANNIDAE 14,58 

3 COEREBIDAE 13,54 

4 THRAUPIDAE 10,94 

5 PASSERIDAE 9,9 

6 HIRUNDINIDAE 6,25 

7 TROCHILIDAE 4,17 

8 PSITTACIDAE 3,13 

9 ACCIPITRIDAE 2,08 

10 ARDEIDAE 2,08 

11 CUCULIDAE 2,08 

12 FALCONIDAE 1,56 

13 TROGLODYTIDAE 1,56 

14 CATHARTIDAE 1,04 

15 CHARADRIIDAE 1,04 

16 TURDIDAE 1,04 

17 FURNARIIDAE 0,52 

 

 

Figura 9.3.7.2-3: Freqüência Relativa (FR %) por Família. 

 Variáveis Ecológicas 

A partir do Quadro 9.3.7.2-5 foram analisadas as variáveis ecológicas das espécies, 

levando-se em consideração a freqüência relativa por espécie, o que permitiu uma 

análise mais acurada das condições da avifauna presente na ADA. 
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Quadro 9.3.7.2-5: Variáveis ecológicas por espécie e sua freqüência relativa. 

Nº Espécie REL HAB SAZ ALIM CAT SENS PC Nº Obs. FR % 

1 Ardea Alba SIN AQU MIG PIS COM B 4 2 1,04 

2 Brotogeris versicolorus SIL TRA MIG FRU COM M 4 6 3,13 

3 Camptostoma obsoletum SIN TRA RES INS COM B 4 2 1,04 

4 Caracara plancus SIN TRA RES CAR COM B 4 3 1,56 

5 Coereba flaveola SIN TRA RES NEC COM B 4 26 13,54 

6 Columba livia SIN URB RES ONI COM B 4 28 14,58 

7 Columbina talpacoti SIN CAM RES GRA COM B 4 19 9,90 

8 Coragyps atratus SIN TRA RES SAP COM B 4 2 1,04 

9 Crotophaga ani SIN CAM RES INS COM B 4 2 1,04 

10 Egretta thula SIN AQU MIG PIS COM B 4 2 1,04 

11 Elanus leucurus SIN CAM RES CAR COM B 4 1 0,52 

12 Eupetomena macroura SIN TRA RES NEC COM B 4 8 4,17 

13 Furnarius rufus SIN CAM RES INS COM B 4 1 0,52 

14 Notiochelidon cyanoleuca SIN TRA MIG INS COM B 4 12 6,25 

15 Passer domesticus SIN URB RES ONI COM B 4 19 9,90 

16 Piaya cayana SIN TRA RES ONI COM B 4 2 1,04 

17 Pitangus sulphuratus SIN TRA RES INS COM B 4 13 6,77 

18 Rupornis magnirostris SIN CAM RES CAR COM B 4 3 1,56 

19 Thraupis sayaca SIN TRA RES FRU COM B 4 21 10,94 

20 Troglodytes musculus SIN TRA RES ONI COM B 4 3 1,56 

21 Turdus rufiventris SIN TRA RES ONI COM B 4 2 1,04 

22 Tyrannus melancholicus SIN CAM RES INS COM B 4 13 6,77 

23 Vanellus chilensis SIN CAM RES INS COM B 4 2 1,04 

Legenda: 

REL= relação com o homem; SIN= sinântropa; SIL= silvestre; HAB= habitát preferencial; AQU= 

aquático; FLO= florestal; TRA= de transição; CAM= campestre; URB= urbano; SAZ = sazonalidade; 

RES= residente; MIG= migratória;ALIM = hábito alimentar preferencial; PIS= piscívoro; CAR= 

carnívoro; INS= insetívoro; SAP= sapróvoro; GRA= granívoro; FRU= frugívoro; NEC= nectarívoro; CAT 

= categoria de conservação; COM = comum; RAR= rara; R/C = rara-comum; END= endêmica; SENS= 

sensibilidade; PC= prioridade de conservação. 

 

- Relação com o homem 

Quanto à relação com o homem a avifauna é absolutamente sinântropa (96,87%) em 

relação à silvestre (3,13%), indicando um elevado grau de antropização da paisagem 

e, consequentemente, a presença de uma avifauna de espectro ecológico mais amplo 

e capaz de responder plasticamente às variáveis condicionantes do ambiente urbano. 
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- Sazonalidade 

Quanto à sazonalidade, o elevado predomínio de espécies residentes (88,54%) sobre 

as migratórias (11,46%) destaca a escassez de áreas com capacidade de suportar 

populações migratórias, geralmente mais exigentes em termos de hábitat para a 

manutenção de suas populações. Ou seja, se a capacidade de suporte de uma área 

diminui, as populações migratórias serão forçadas a procurar outro local de pouso, 

aumentando o risco de morte e, consequentemente provocando a diminuição do 

número de indivíduos a cada geração. 

- Hábitat preferencial 

O padrão predominante na área de estudo é de uma ocorrência maior de espécies de 

habitat preferencial de transição (51,73%) seguidas pelas espécies urbanas 

(24,84%) e campestres (21,35%), o que, associado à baixa freqüência de espécies 

de hábitat preferencial aquático (2,08%) reforça mais a hipótese até agora levantada 

do alto grau de antropização ambiental da área de estudo, e da baixa capacidade de 

suporte dos ambientes de condições mais restritas. 

- Hábito alimentar preferencial 

Quanto ao hábito alimentar preferencial, levando-se em consideração a frequência 

relativa, há uma forte predominância de espécies onívoras (33,85%) sobre os demais 

grupos. No entanto surpreende a significativa frequência relativa de espécies de 

hábito alimentar nectarívoras (17,71%) e frugívoras (14,07%). O obtido com o 

primeiro grupo é coerente com o que apontam as demais variáveis anteriores de 

caracterizar uma avifauna de amplo espectro de nicho capazes de manter suas 

populações em condições extremas. O obtido com o segundo grupo, por outro lado, 

aponta para a existência de um recurso de alta qualidade e fundamental para a 

manutenção das teias alimentares e das populações mais restritas quanto ao nicho 

alimentar. 

- Condição de conservação 

Para a área de estudo em questão a análise das espécies classificadas em alguma 

categoria de ameaça, ou em alguma categoria mais sensível aponta para a totalidade 

de espécies comuns, geralmente de ampla distribuição e com populações estáveis ou 

em equilíbrio dinâmico na paisagem urbana, destacando mais uma vez a 

simplificação da avifauna em especial e da fauna em geral. 
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- Sensibilidade à perturbação 

A absoluta maioria das espécies observadas na área de estudo apresenta baixa 

sensibilidade à perturbação antrópica (96,87%) o que atesta o alto grau de 

antropização do ambiente selecionando uma avifauna de amplo espectro de nicho e, 

portanto, com boa capacidade para manter suas populações em equilíbrio nessa 

paisagem.  

- Prioridade de conservação 

A totalidade das espécies observadas na área de estudo enquadra-se na categoria 4 

de prioridade de conservação segundo Stotz et al (1996) sendo composta por 

espécies generalistas com ampla distribuição, cujos habitats não se encontram 

ameaçados.  

 

9.3.7.3. Conclusão  

Levando em consideração a hipótese levantada durante a discussão das variáveis, 

pode-se dizer que a condição geral da área de estudo é, do ponto de vista ambiental, 

assim como na AID, das piores possíveis para espécies de nicho mais restrito ou 

estreito. Além disso, a cobertura vegetal da área urbana apresenta uma 

descontinuidade grande impedindo espécies mais vulneráveis de se deslocarem ou se 

refugiarem do ataque de possíveis predadores. 

A ocupação da área diretamente afetada (ADA) deverá gerar, a exemplo da AID, uma 

resposta de ampla plasticidade pela fauna local, levando-a um novo equilíbrio através 

de adaptações comportamentais que permitirão sua manutenção sem um prejuízo 

maior à diversidade de modo geral. 

Pode-se concluir, até o momento, que a ocorrência de processos simultâneos de 

degradação e recuperação, associados às áreas de estabilidade (refúgios) e de 

instabilidade (zonas de contato com ações antrópicas) caracterizam a ADA como um 

ambiente em transição. Além disso embora crustáceos e moluscos estejam bem 

representados na paisagem, há uma notável defaunação quando se considera a 

ocorrência de vertebrados, especialmente os predadores de topo de cadeia alimentar. 
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9.3.7.4. Registro fotográfico da avifauna da ADA 

  

Foto 9.3.7.4-1: Suiriri (Tyranus 

melancholicus) alimentando-se no Parque 

Burle Max na Marginal Pinheiros 

Foto 9.3.7.4-2:João-de-barro (Furnarius 

rufus) alimentando-se na borda do Parque 

Burle Max na Marginal Pinheiros, após corte de 

gramíneas. 

  

Foto 9.3.7.4-3: Gavião-carijó (Rupornis 

magnirostris) empoleirado no Parque Burle 

Max na Marginal Pinheiros 

Foto 9.3.7.4-4: Urubús (Coragyps atratus) 

empoleirados em torre de transmissão na 

Marginal Pinheiros 

 
 

Foto 9.3.7.4-5: Suiriri (Tyranus 

melancholicus) empoleirado em fio.  

Foto 9.3.7.4-6: Cambacica (Coereba flaveola) 

alimentando-se de hibisco. 
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Foto 9.3.7.4-7: Rolinha-caldo-de-feijão 

(Columbina talpacoti) alimentando-se na 

calçada. 

Foto 9.3.7.4-8: bem-te-vi (Pitangus 

sulphuratus) empoleirado em telhado de 

depósito. 

 

 
 

Foto 9.3.7.4-9: Pomba-doméstica (Columba 

livia) limpando-se na calçada. 

Foto 9.3.7.4-10: Periquito (Brotogeris 

versicolorus) empoleirado sob telhado de 

residência. 
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9.3.8. Áreas Contaminadas 

Uma área contaminada pode ser definida como uma área, local ou terreno onde há 

comprovadamente poluição ou contaminação, causada pela introdução de quaisquer 

substâncias ou resíduos que nela tenham sido depositados, acumulados, 

armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo 

natural. (CETESB, 2009)  

A origem das áreas contaminadas está relacionada tanto ao desconhecimento, em 

épocas passadas, de procedimentos seguros para o manejo de substâncias perigosas, 

como ao desrespeito aos procedimentos seguros ou ainda à ocorrência de acidentes 

ou vazamentos durante o desenvolvimento dos processos produtivos, de transporte 

ou de armazenamento de matérias primas e produtos. (CETESB, 2007) 

Conforme decreto municipal 42.319 de 21 de agosto de 2002, qualquer forma de 

parcelamento, uso e ocupação do solo, inclusive de empreendimentos públicos, em 

áreas consideradas contaminadas ou suspeitas de contaminação, só poderá ser 

aprovada ou regularizada após a realização, pelo empreendedor, de investigação do 

terreno e avaliação de risco para o uso existente ou pretendido, a serem submetidos 

à apreciação do órgão ambiental competente.  

Com isso, para intervenção nas áreas comprovadamente contaminadas será feito 

uma consulta formal ao órgão ambiental para solicitação de informações adicionais e 

solicitação do aceite do órgão ambiental para inicio das obras nessas áreas, além de 

uma análise de risco (avaliação de exposição, valores, etc.) considerando a 

intervenção do empreendimento no local. Contudo nem todas as áreas identificadas, 

sofrerão intervenção do projeto de operação urbana, as áreas que serão analisadas 

serão as áreas contaminadas desapropriadas para as obras.  

As áreas contaminadas por serem áreas que compreendem obras do projeto de 

Operações Urbanas, poderão utilizar instrumentos de incentivo para sua reabilitação, 

conforme cita o artigo sétimo do decreto municipal 42.319/2002.  

O levantamento de áreas contaminadas e/ou áreas com suspeitas de contaminação 

considerou o limite da Área Diretamente Afetada (o traçado de prolongamento da Av. 

Dr. Chucri Zaidan e a intervenção nas áreas das pontes). Foi elaborado através de 

análise de campo e consulta ao cadastro de áreas contaminadas da Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB  
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A análise de campo realizada, apenas evidência possíveis áreas que possam estar 

contaminadas, devido ao tipo de atividade existente no local, enquanto a consulta ao 

cadastro da CETESB indica as áreas comprovadamente contaminadas. 

Por isso o levantamento foi divido em 2 etapas: 

 

9.3.8.1. Áreas Comprovadamente Contaminadas   

O cadastro da CETESB, de novembro 2008, evidencia a presença de 3 (três) áreas 

contaminadas no limite da ADA, sendo que  duas iniciaram o processo de 

remediação. O Quadro 9.3.8.1-1 apresenta a localização das áreas contaminadas e 

tipo de contaminação.  

Quadro 9.3.8.1-1: Áreas contaminadas segundo cadastro da CETESB 

Empreendimento  Localização  

Tipo de Contaminação  

Solventes  PAHs Metais 

Timken do Brasil Com. 

e Ind. Ltda 

R: Engenheiro 

Mesquita Sampaio, 

714 

X X  

Diaspron do Brasil S/A R: Laguna, 563 X   

Bicicletas Monark S/A 
R: Eng. Mesquita de 

Sampaio,782 
  X 

Fonte: Adaptado, Cadastro de Áreas Contaminadas CETESB, nov. 2007 

As áreas identificadas no quadro acima passaram pelo processo de avaliação do 

risco, no qual o risco é baseado em princípios de toxicologia humana e no 

conhecimento das propriedades físico-químicas e comportamento ambiental dos 

contaminantes. E duas já iniciaram o processo de remediação, através de remoção 

dos materiais e monitoramento ambiental.  

Como a CETESB não disponibiliza a análise de risco na integra, com a concentração 

dos contaminantes em cada área. Antes do inicio das obras, após a obtenção da 

Licença de Instalação, será solicitado nesses locais uma nova avaliação de risco. 

Os resultados da avaliação da exposição, valores de ingresso dos compostos 

indicadores para cada via de exposição específica (atual ou futura) e as 

concentrações dos contaminantes, medidas nos pontos de exposição e concentrações 



GEOTEC                   EMURB 

EM01/2009                 9.3-66 

teóricas, estimadas por meio de modelos de transporte de massa, serão comparados 

com os dados toxicológicos específicos do composto de interesse. Esta comparação 

serve para determinar se os níveis de contaminação atuais da área podem produzir 

algum efeito adverso à saúde humana, aos trabalhadores futuros do 

empreendimento e ao tipo de uso futuro do local, além de determinar o fluxo e 

transporte do contaminante no meio físico. 

 

9.3.8.2. Áreas Pontecialmente Contaminadas 

As áreas potencialmente contaminadas, de acordo com o Decreto Municipal 42.319 

de 21 de agosto de 2002, são aquelas onde estão sendo ou foram desenvolvidas 

atividades potencialmente contaminadoras, isto é, onde ocorre ou ocorreu o manejo 

de substâncias cujas características físico-químicas, biológicas e toxicológicas podem 

causar danos e/ou riscos aos bens a proteger. 

O Quadro 9.3.8.2-1 abaixo apresenta as áreas que foram identificas em trabalho de 

campo, como áreas potencialmente contaminadas, considerando apenas o tipo de 

atividade existente no local. Essas áreas não sofreram nenhuma análise que 

comprovam a existência de contaminação.  

Quadro 9.3.8.2-1: Áreas Potencialmente Contaminadas  

Empreendimento  Localização  Foto 

Oficina Mecânica  R: José Guerra, 251 1  

Oficina Mecânica R: José Guerra, 256 2 

Posto de Gasolina 

(sem bandeira) 

R: José Guerra X Rua 

Américo Brasiliense 
3 

Fábrica de Concreto 
Rua Luis Seraphico Jr., 

415. 
4 

Electro Plastic. R: Laguna, 457 5 

Estacionamento de 

ônibus 
R: Antônio de Oliveira 6 e 7 

Auto Posto Yasmin 

Ltda 

Av; João Dias, 1642 x 

Rua Laguna 
- 

Fonte: Levantamento de Campo, dez. 2008 
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Foto9.3.8.2-1: Oficina Mecânica  

Rua: José Guerra, 251 

 

 

Foto 9.3.8.2-2: Oficina Mecânica 

R:José Guerra, 256 
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Foto 9.3.8.2-3: Posto de Combustível 

abandonado e sem bandeira.  

R: José Guerra x Rua Américo Brasiliense 

 

 

Foto 9.3.8.2-4: Provável fábrica de Concreto. 

Rua: Rua Luis Seraphico Jr., 415.  
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Foto 9.3.8.2-5: Electro Plastic. Cruzamento da 

Rua Laguna, 457. 

 

Foto 9.3.8.2-6: Terreno que antes era um 

estacionamento de ônibus.  

Agora está terraplanado para construção de um 

condomínio.  
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Foto 9.3.8.2-7: Terreno que antes era um 

estacionamento de ônibus.  

Terraplanado para construção de um condomínio.  

 

As áreas identificadas em trabalho de campo necessitarão passar por uma 

investigação mais minuciosa, chamada de avaliação preliminar, onde serão  

levantadas as atividades anteriores instaladas no local, observadas falhas no projeto 

das atividades atualmente instaladas, problemas na forma de construção, 

manutenção ou operação do empreendimento, indícios ou constatação de 

vazamentos e/ou armazenamento incorreto de resíduos ou substâncias químicas, etc.  

Caso sejam levantadas constatações que induzam a suspeitar da presença de 

contaminação no solo e nas águas subterrâneas, será necessário realizar uma 

investigação confirmatória através de análises do solo e da água subterrânea, 

avaliando o fluxo do contaminante e a possível intervenção do contaminante no 

empreendimento. 

A partir destes resultados é feita uma nova classificação da área, a qual poderá ser 

classificada como: potencial, caso os resultados não ultrapassem os valores 

referenciais, ou contaminada, caso os resultados sejam superiores aos mesmos.  

As decisões quanto à necessidade de remedição em função do uso proposto para o 

local dependem apenas do resultado da análise, que será elaborado após a obtenção 

da LI, seguindo os procedimentos do Manual de Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas da CETESB. 
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Conforme visto acima, existem 3 (três) áreas comprovadamente contaminadas e 7 

(sete) áreas com suspeita de contaminação. Todas essas áreas estão apresentadas 

na Figura 9.3.8.2-1, elaborado com a base cartográfica da Emplasa, a qual 

contempla as edificações existentes no local. Através dela é possível verificar onde 

estão localizadas as áreas contaminadas e áreas com suspeitas de contaminação e a 

dimensão da maior parte das propriedades, através dos limites de edificação 

utilizados na cartografia da Emplasa.  

A baixa concentração de empresas de grande porte na região pode ser considerada 

pelo fato, da área, que contempla o prolongamento da Chucri Zaidan, e as pontes 

sobre a marginal do Rio Pinheiros, estão localizadas em Zona Mista, conforme dados 

do Mapa de Uso do Solo, retirado do Plano Regional Estratégico da Subprefeitura de 

Santo Amaro, Figura 9.3.8.2-2. 
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Figura 9.3.8.2-2: Mapa de Uso do Solo  

Segundo o Plano Diretor, na Zona Mista (ZM-1) são permitidos os usos residenciais, 

unifamiliar e multifamiliar, não residencial não incômodo com atividades comerciais, 

prestação de serviços e instituições de abrangência local, e uso misto na mesma 

edificação. Por isso, empresas de grande porte não podem se instalar nessa região, 

devido ao possível incomodo causado por suas atividades à população do entorno. 
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10. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

POTENCIAIS 

10.1. Procedimentos metodológicos 

A metodologia empregada, para identificação e avaliação dos impactos causados pelo 

empreendimento, decorre da própria estruturação do EIA/RIMA e das orientações 

legais existentes, notadamente a Resolução CONAMA 01/86. 

Em termos gerais, foram considerados os aspectos ambientais caracterizados no 

diagnóstico ambiental (meios físico, biótico e sócio-econômico) e as diversas 

atividades potencialmente causadoras de impactos ambientais, previstas nas fases de 

planejamento, implantação e operação do empreendimento.  

À luz da caracterização do empreendimento, da legislação incidente e do diagnóstico 

ambiental, a identificação dos impactos engloba três passos fundamentais, quais 

sejam: 

•  Identificação das principais atividades necessárias à implantação e operação 

do empreendimento; 

•  Determinação dos aspectos ambientais impactados; 

•  Identificação dos impactos ambientais; 

Os atributos adotados para a avaliação dos impactos foram os seguintes: 

• Natureza: positivo ou negativo; 

• Incidência: direto ou indireto; 

• Ocorrência: certa ou provável; 

• Prazo: imediato, curto prazo, médio prazo ou longo prazo; 

• Espacialidade: localizado ou disperso; 

• Duração: temporário, permanente ou cíclico; 

• Reversibilidade: reversível ou irreversível; 

• Magnitude: pequena, média ou grande; 

• Localização: ADA, AID ou AII. 

• Grau de relevância: alto, médio ou baixo; 
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Embora a maioria dos elementos classificatórios seja de fácil compreensão, cabe 

fazer algumas considerações sobre alguns temas mais específicos, no sentido de se 

apontar qual a convenção e a definição aqui adotada. 

Um primeiro aspecto de julgamento e avaliação dos impactos é justamente a 

consideração sobre sua natureza; ou seja, se são positivos ou negativos, 

procurando-se segregar adequadamente os impactos para evitar que tenham uma 

definição tão abrangente que acarretem aspectos simultaneamente positivos e 

negativos, causando benefícios a determinados atores ou aspectos ambientais, e 

malefícios a outros - embora seja possível a ocorrência dessa situação em alguns 

casos. 

 A incidência é um elemento classificatório que indica se os impactos serão 

ocasionados de forma direta pelo empreendimento ou de forma indireta, ou seja, 

resultarão indiretamente de ações do empreendimento. 

A ocorrência implica o seu grau de probabilidade atribuível aos impactos, podendo 

ser de ocorrência certa (com certeza ocorrerão), provável (possivelmente ocorrerão, 

mas não com certeza absoluta) 

O prazo de ocorrência implica considerar em qual horizonte temporal o impacto será 

desencadeado. Esse prazo foi arbitrado como sendo imediato, para os casos de 

impactos que ocorrem imediatamente após a ação impactante, de curto prazo, ou 

seja, aqueles que ocorrem em até dois anos após a ação impactante, de médio 

prazo, aqueles que ocorrem entre dois e 10 anos após a ação impactante e em longo 

prazo, para aqueles que ocorrem depois de dez anos após a ação impactante. 

A espacialidade define a amplitude físico-territorial do impacto, ou seja, se é 

localizado (pontual) ou disperso (não pontual). 

A duração reflete o tempo de ocorrência do impacto, ou seja, se o mesmo é 

temporário (com duração determinada) ou permanente, perdurando além da vida útil 

do empreendimento, ou se o impacto é cíclico, ou seja, se o mesmo pode voltar a 

ocorrer várias vezes ao longo da vida útil do empreendimento. 

A reversibilidade compreende considerar quais os impactos são reversíveis e quais 

aqueles que são permanentes ou não reversíveis, seja pelo efeito das atividades 

sobre o meio ambiente seja pela necessidade de tais atividades associadas à 

natureza do empreendimento. 
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A magnitude, aqui classificada como sendo pequena, média ou grande, é uma 

consideração relativa dentre os impactos das atividades associadas ao 

empreendimento em suas diversas fases sobre o ambiente diagnosticado, procurando 

manter o maior grau de objetividade possível, ainda que imbuído de um caráter 

natural de subjetividade pelo fato de haver outros empreendimentos – muitos 

existentes na mesma área de influência indireta, por exemplo, que possam causar 

impactos ambientais de maior significância. 

A possibilidade de sinergia implica considerar se o impacto é individual no sentido 

de ser um impacto novo que não se soma a nenhum outro impacto decorrente de 

qualquer outra atividade ou empreendimento existente, ou "cumulativo", referindo-se 

ao impacto causado por este empreendimento que se acumula com algum outro 

impacto e/ou passivo já existente, ainda que causado por atividades não relacionadas 

ao empreendimento analisado. 

Quanto à localização, a ADA é a Área Diretamente Afetada, a AID é a Área de 

Influência Direta e a AII é a Área de Influência Indireta, cujas proposições já foram 

explicitadas neste documento. 

Finalmente, o grau de relevância expressa a síntese geral da avaliação do impacto, 

considerando a implementação das medidas mitigadoras propostas. Pode ser alto, 

médio ou baixo.    

A avaliação dos impactos foi elaborada a partir dos aspectos ambientais identificados 

nas áreas de estudo, considerados passíveis de alteração em função da natureza do 

empreendimento proposto, e relacionados a seguir: 

• Dinâmica populacional e condições de vida - taxas de crescimento 

populacional, mortalidade, acesso à renda, instrução, moradia e saneamento 

básico, saúde pública, organização social; 

• Infra-estrutura urbana e equipamentos sociais – programas e produção 

de habitação de interesse social, funcionamento das redes de energia elétrica e 

saneamento básico (água, esgotos e drenagem), funcionamento dos 

equipamentos e serviços públicos de saúde, educação, assistência social e 

segurança; 

• Estrutura produtiva e de serviços – estabelecimentos, empregos formais e 

rendimento médio do trabalho; 
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• Estrutura urbana – padrões de uso e ocupação do solo, localização das 

classes sociais no espaço urbano; 

• Sistema viário, tráfego e transportes – funcionamento da rede viária e das 

linhas de transportes intra-urbanas e metropolitanas, acessibilidade ao 

transporte individual e coletivo, circulação de pedestres e ciclistas; 

• Paisagem urbana e patrimônio edificado – morfologia dos padrões de uso 

e ocupação do solo; espaços livres públicos e áreas verdes; unidades de 

conservação (parques urbanos); valor urbanístico, paisagístico e arquitetônico; 

patrimônio tombado. 

•  Vegetação e fauna – corresponde à descrição e dimensionamento das áreas 

com vegetação passível de supressão, bem como de potenciais interferências 

com áreas protegidas, como por exemplo, parques municipais. 

•  Aspectos físicos – corresponde aos aspectos ligados ao meio físico, como por 

exemplo: ruído, qualidade do ar, qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas, interferências em cursos de água, manejo de solos 

potencialmente contaminados, processos de erosão e assoreamento de cursos 

d’agua.  

 

Além da descrição e avaliação dos impactos, organizada por aspecto ambiental e fase 

do empreendimento, são indicadas as medidas destinadas a prevenir, compensar 

e/ou mitigar os referidos impactos, as quais encontram-se devidamente relacionadas 

aos Planos e Programas de Ação Ambiental que compõem o Capítulo 11 deste EIA. 

Esta abordagem possibilita uma compreensão integrada sobre os principais impactos 

previstos, ao longo das diversas etapas do empreendimento, e das ações de gestão 

recomendadas para assegurar a qualidade ambiental do Projeto.   

Ressalta-se que a descrição dos impactos previstos nas etapas de planejamento e 

implantação é realizada de forma integrada, em função da proximidade temporal 

entre estas, e porque a abrangência da maior parte dos impactos é localizada nestas 

fases.  

Assim como no Diagnóstico Ambiental deste Estudo, faz-se necessária a 

apresentação de considerações introdutórias à avaliação dos impactos sobre o meio 
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sócio-econômico, considerado o contexto urbano, já outras vezes abordado 

anteriormente. 

 

10.1.1. Considerações sobre o Meio Socioeconômico 

As ações do empreendimento que poderão gerar impactos positivos ou negativos 

sobre os componentes do meio socioeconômico são as seguintes, conforme a fase de 

ocorrência: 

Fase de implantação (planejamento e obras) 

• Divulgação do empreendimento; 

• Contratação de mão-de-obra temporária; 

• Desapropriação e liberação das áreas afetadas pelas obras; 

• Demolições; 

• Implantação de canteiros de obras; 

• Movimentação de terra e escavações; 

• Obras de drenagem urbana; 

• Utilização de áreas de apoio às obras; 

• Aquisição de bens e serviços (empreiteiras); 

• Construção de obras de arte especiais (túnel, viadutos); 

• Circulação de veículos e maquinário pesado; 

• Desvios e interrupções de tráfego temporárias e permanentes; 

• Remanejamento de redes de utilidades públicas; 

• Pavimentação de vias e passeios; 

• Implantação de projetos paisagísticos, sinalização viária, iluminação pública e 

mobiliário urbano. 

 

Fase de operação 

• Circulação do tráfego; 

EM01/2009     10-5 



GEOTEC                                                       EMURB 

• Monitoramento e fiscalização do tráfego (CET, DERSA); 

• Limpeza e manutenção dos logradouros públicos. 

Com base no diagnóstico do meio socioeconômico da área de influência, em seus 

diferentes níveis (AII, AID e ADA), foi possível identificar os componentes sujeitos a 

alterações ou impactos potenciais decorrentes das ações de implantação e operação 

do empreendimento. São eles: 

• Dinâmica populacional e condições de vida: taxas de crescimento populacional, 

mortalidade, acesso à renda, instrução, moradia e saneamento básico, saúde 

pública, organização social; 

• Infraestrutura urbana e equipamentos sociais: funcionamento das redes de 

energia elétrica e saneamento básico (água, esgotos e drenagem), 

funcionamento dos equipamentos e serviços públicos de saúde, educação, 

assistência social e segurança; 

• Estrutura produtiva e de serviços: estabelecimentos, empregos formais e 

rendimento médio do trabalho; 

• Estrutura urbana: padrões de uso e ocupação do solo, localização das classes 

sociais no espaço urbano; 

• Sistema viário, tráfego e transportes: funcionamento da rede viária e das 

linhas de transportes intra-urbanas e metropolitanas, acessibilidade ao 

transporte individual e coletivo, circulação de pedestres e ciclistas; 

• Paisagem urbana e patrimônio edificado: morfologia dos padrões de uso e 

ocupação do solo; espaços livres públicos e áreas verdes; unidades de 

conservação (parques urbanos); valor urbanístico, paisagístico e arquitetônico; 

patrimônio tombado. 

Os impactos potenciais do empreendimento sobre os componentes do meio 

socioeconômico nas áreas de influência foram identificados por meio do método 

matricial (cruzamento de ações por componentes).  

 

10.1.2. Síntese da avaliação dos impactos ambientais 

A síntese da avaliação dos impactos ambientais identificados, envolvendo todos os 

aspectos analisados, é apresentada no quadro 10.1.2-1: Quadro Síntese dos 
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Impactos Identificados, a seguir, antecedendo os Itens 10.2. e 10.3., que 

apresentam a descrição detalhada dos referidos impactos.  
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Quadro 10.1.2-1: Quadro Síntese dos Impactos identificados 

Impacto 
(Etapas de Planejamento e Implantação) 

Atributos 

Principais Medidas Recomendadas 
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Dinâmica Populacional e Condições de Vida 

Geração de expectativas sociais sobre o projeto Negativo Direta Certa Imediato Disperso Temporário Reversível Média ADA e AID Alto 
- Implementar Programa de Comunicação 
Ambiental; 
- Executar Programa de Desapropriação. 

Reanimação de predisposições e movimentos 
sociais 

Positivo Indireta Certa Imediato Localizado Cíclico Irreversível Grande ADA e AID e AII Alto 
- Adotar medidas para gestão, indicadas no 
Programa de Comunicação Ambiental.              

Geração de empregos durante as obras Positivo 
Direta e 
Indireta 

Certa Imediato Disperso Temporário Reversível Média 
ADA, AID, AII, 
MSP e RMSP 

Alto 
- Adotar um Plano de Contratação de Mão-de-
Obra Local. 

Transtornos associados às desapropriações Negativo Direta Certa Imediato Localizado Permanente Irreversível Pequena ADA e AID Baixo 

- Empregar os instrumentos previstos pela 
legislação incidente, aportar alguma forma de 
assistência técnica e instituir a indenização 
pecuniária, conforme cada caso, no âmbito do 
Programa de Desapropriação; 
- Em caso de identificação de grupos 
familiares em situação de fragilidade 
implementar Monitoramento Socioeconômico. 

Geração de incômodos à vizinhança durante as 
obras 

Negativo Direta Certa Imediato Localizado Temporário Reversível Média ADA e AID Médio 

- Divulgação à população de prazos e horários 
das obras por meio do Programa de 
Comunicação Ambiental; 
- Elaborar um Plano de Gestão do Tráfego; 
- Executar medidas de controle de suspensão 
de poeira e de qualidade do ar, e 
monitoramento de Ruído, no âmbito do 
Programa de Gestão e Controle Ambiental das 
Obras. 

Riscos às construções e à saúde pública durante 
as obras 

Negativo Direta Provável Imediato Localizado Temporário Reversível Pequena ADA e AID Alto 

- Informar a população acerca de seus direitos 
em caso de acidentes e prejuízos, e os 
mecanismos de reclamação, como parte do 
Programa de Comunicação Ambiental; 
- Elaborar um Plano de Gestão do Tráfego; 
- Implementar medidas previstas no âmbito 
do Plano de Ação Emergencial e do Plano de 
Contingências; 
- Definir procedimentos específicos para 
indenização de sinistros envolvendo terceiros. 
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Impacto 
(Etapas de Planejamento e Implantação) 

Atributos 

Principais Medidas Recomendadas 
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Infra-estrutura Urbana e Equipamentos Sociais 

Geração de resíduos sólidos durante as obras Negativo Indireta Provável Imediato Localizado Temporário Reversível Média ADA Alto 

- Implementar um plano de gestão de 
resíduos sólidos; 
- Implementar ações de Educação Ambiental 
durante as obras. 

Interrupções temporárias de serviços públicos 
durante as obras 

Negativo Direta Provável Imediato Localizado Temporário Reversível Pequena ADA e AID Médio 
- Implementar um Plano de Realocação de 
Interferências. 

Interferências com o funcionamento de escolas na 
AID 

Negativo Direta Provável Imediato Localizado 
Permanente 
/Temporário 

Irreversível 
/Reversível 

Pequena ADA e AID Baixo 

- Implementar um Plano de Realocação de 
Interferências; 
- Implementar medidas previstas no âmbito 
do Plano de Ação Emergencial e do Plano de 
Contingências. 

Estrutura Produtiva e de Serviços 

Dinamização da economia urbana durante as obras Positivo 
Direta e 
indireta 

Certa 
Curto 
Prazo 

Disperso Temporário Reversível Média MSP e RMSP Alto 
- Adotar um Plano de Contratação de Mão-
de-Obra Local 

Prejuízos para donos e empregados de 
estabelecimentos comerciais durante as obras. 

Negativo Direta Certa Imediato Localizado Temporário Reversível Pequena ADA e AID Médio 

- Informar a população acerca das áreas a 
serem desapropriadas e dos prazos e 
horários das obras, por meio do Programa de 
Comunicação Ambiental; 
- Elaborar um Plano de Gestão do Tráfego; 
- Implementar  Programa de Desapropriação. 

Estrutura Urbana 

Valorização imobiliária e alterações nos padrões de 
uso e ocupação do solo na AID 

Negativo Direta Certa Imediato Localizado Permanente Irreversível Média AID Alto - Elaborar um Plano de Gestão do Tráfego; 
- Elaborar um Plano Urbanístico para o 
entorno da ADA. 

Positivo Direta Certa 
Médio 
Prazo 

Localizado Permanente Irreversível Média AID Médio 

Sistema viário, tráfego e transportes 

Piora nos níveis de serviço do sistema viário da AID 
durante as obras 

Negativo Direta Certa Imediato Disperso Temporário Reversível Média AID Médio 

- Definir o Planejamento das Obras de forma 
que a ocupação de áreas do sistema viário 
seja feita em etapas; 
- Implantação de um Plano de Gestão do 
Tráfego; 
- Informar a população, por meio do 
Programa de Comunicação Ambiental, dos 
prazos e horários das obras e dos possíveis 
incômodos, além de benefícios permanentes. 
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Vegetação e Fauna  

Supressão da cobertura vegetal dos elementos 
de arborização urbana 

Negativo Direta Certa Imediato Localizado Permanente Reversível Pequena ADA Médio - Plantio de mudas nativas na região afetada. 

Supressão de cobertura vegetal em área 
adjacente ao Parque Burle Marx 

Negativo Direta Certa Imediato Localizado Permanente Irreversível Média ADA Médio 
- Transplante dos indivíduos arbóreos 
“notáveis” para área próxima, e o plantio de 
mudas de espécies nativas em outras áreas. 

Implantação de cobertura vegetal (Projeto 
paisagístico em torno das alças de acesso da 
Ponte Burle Marx) 

Positivo Direta Certa 
Curto 
Prazo 

Localizado Permanente Irreversível Média ADA Médio  

Perturbação da fauna pelo aumento do nível do 
ruído 

Negativo Direta Certa Imediato Localizado Temporário Reversível Média ADA e AID Baixo 

- Monitoramento e Controle da geração de 
ruído; 
- Realizar a implantação do Projeto no menor 
tempo possível. 

Perturbação da avifauna pela redução de refúgios 
e recursos alimentares 

Negativo Direta Certa Imediato Localizado Temporário Reversível Média ADA e AID Médio 

- Estudo de número dos jardins ao longo do 
traçado da obra viária, para subsidiar um 
possível cálculo de capacidade de suporte que 
norteie o projeto paisagístico do complexo 
viário. 

Perturbação à fauna no Parque Burle Marx Negativo Direta Certa Imediato Localizado Temporário Reversível Média ADA e AID Médio 
- Planejamento e implantação de uma barreira 
vegetal. 
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Aspectos Físicos 

Emissões de Poluentes Atmosféricos Negativo Direta Certa Imediato Disperso Temporário Reversível Média AID Médio 
- Umidificação de vias não pavimentadas; 
- Planejamento de rotas alternativas de 
tráfego durante as obras. 

Alterações dos níveis de Ruído e Vibrações Negativo Direta Certa Imediato Disperso Temporário Reversível 
Média a 
pequena 

ADA e AID Médio a Baixo 

- Realizar as obras preferencialmente no 
período diurno, e não além das 22 horas; 
- Prever instalação dos canteiros de obras e 
instalações mais ruidosos a mais de 400 m 
de áreas com residências; 
- Realizar monitoramento de vibrações em 
locais sobre o túnel; 
- Realizar cadastro das condições dos 
imóveis da região. 

Alteração na Qualidade do Solo Negativo Direta Provável 
Curto 
Prazo 

Localizado Temporário Reversível Média ADA Médio 

- Implantação do Programa de Gestão e 
Controle Ambiental das Obras; 
- Construção de área impermeável para 
abastecimento e lubrificação dos veículos 
automotores. 

Dinamização dos Processos Erosivos Negativo Direta Certa 
Curto 
Prazo 

Disperso Temporário Reversível Média ADA Médio 

- Implantação do Programa de Gestão e 
Controle Ambiental das Obras; 
- Implantação de sistema de drenagem 
superficial durante a implantação do 
empreendimento; 
- Vistorias periódicas, durante a implantação 
do empreendimento. 

Assoreamento dos corpos d'água Negativo Direta Provável 
Curto 
Prazo 

Disperso Temporário Reversível Média AID Médio 
- Implantação do Programa de Gestão e 
Controle Ambiental das Obras.                       

Poluição dos corpos d’água Negativo Direta Provável 
Curto 
Prazo 

Disperso Temporário Reversível Média AID Médio 

- Implantação do Programa de Gestão e 
Controle Ambiental das Obras; 
- Implantação de sistema de coleta de 
efluentes sanitários. 

 

EM01/2009                        10-11 



GEOTEC                                        EMURB 
 

 

Impacto  
(Etapa de Operação) 

Atributos 

Principais Medidas Recomendadas 

N
a
tu

re
za

 

In
ci

d
ê
n

ci
a
 

O
co

rr
ê
n

ci
a
 

P
ra

zo
 

E
sp

a
ci

a
li

d
a
d

e
 

D
u

ra
çã

o
 

R
e
v
e
rs

ib
il
id

a
d

e
 

M
a
g

n
it

u
d

e
 

L
o

ca
li
za

çã
o

 

G
ra

u
 d

e
 

R
e
le

v
â
n

ci
a
  

Dinâmica Populacional e Condições de Vida 

Aumento gradativo dos incômodos de vizinhança 
na fase de operação 

Negativo Direta Certa 
Curto a 
Longo 
Prazo 

Localizado Permanente Irreversível Pequena AID Alto 
- Elaborar um Plano de Gestão do Tráfego; 
- Elaborar um Plano Urbanístico para o 
entorno da ADA. 

Estrutura Produtiva e de Serviços 
Aumento da atratividade do eixo da Av. Dr. 
Chucri Zaidan p/ comércio e serviços e 
empreendimentos imobiliários 

Positivo Direta Certa 
Médio 
Prazo 

Localizado Permanente Irreversível Grande AID Alto 
- Elaborar um Plano Urbanístico para o 
entorno da ADA. 

Sistema viário, tráfego e transportes 

Aumento da acessibilidade intra-urbana na fase 
de operação 

Positivo Indireta Certa Imediato Disperso Permanente Irreversível Média AII, MSP e RMSP Médio - Elaborar um Plano de Gestão de Trafego. 

Melhora nos níveis de serviço de vias da AII na 
fase de operação 

Positivo Indireta Provável Imediato Localizado Temporário Reversível Média AII Médio - Elaborar um Plano de Gestão de Trafego. 

Melhora nos níveis de serviço de vias da AID na 
fase de operação 

Positivo Direta Provável Imediato Localizado Temporário Reversível Média AID Médio - Elaborar um Plano de Gestão de Trafego. 

Piora nos níveis de serviço de vias da AID na 
fase de operação 

Negativo Direta Provável Imediato Localizado Permanente Reversível Média AID Médio - Elaborar um Plano de Gestão de Trafego. 

Oportunidades de melhoria do transporte por 
ônibus e de integração intermodal  

Positivo 
Direta e 
Indireta 

Provável 
Curto 
Prazo 

Localizado Permanente Irreversível Grande 
ADA, AID, AII e 

MSP  
Alto 

- Elaborar o Projeto do Corredor Berrini, 
juntamente com o Projeto Paisagístico.  

Paisagem Urbana e Patrimônio Edificado 

Alterações na paisagem urbana e na percepção 
ambiental na AID 

Negativo Direta Certa Imediato Localizado Permanente Irreversível Grande AID Médio - Elaborar um Plano de Gestão do Tráfego; 
- Elaborar um Plano Urbanístico para o 
entorno da ADA. Positivo Direta Certa Imediato Localizado Permanente Irreversível Grande AID Médio 

Risco de interferências com bens tombados Negativo Direta Provável 
Curto a 
Longo 
Prazo 

Localizado Permanente Irreversível Pequena AID Baixo 

- Verificar junto ao CONPRESP se há 
restrições incidentes em áreas circundantes 
aos imóveis tombados; 
- Elaborar um Plano Urbanístico para o 
entorno da ADA. 
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Vegetação e Fauna  

Perturbação da fauna pelo aumento do nível do 
ruído 

Negativo Direta Certa Imediato Localizado Permanente Reversível Média ADA e AID Baixo 

- Implantação de um projeto paisagístico que 
considere a diversidade de vegetação em 
termos de espécies, estratos, idades e 
densidades. 

Aspectos Físicos  

Emissões de Poluentes Atmosféricos Negativo Direta Certa Imediato Disperso Permanente Reversível Média AID Médio - Elaborar um Plano de Gestão de Trafego. 

Alterações dos níveis de Ruído e Vibrações  Negativo Direta Provável Imediato Disperso Permanente Reversível Média ADA e AID  Médio 

- Campanha de medição de níveis de ruído e 
vibração após a entrada em operação da 
nova via; 
- Revisão da legislação de zoneamento da 
área de influência, permitindo o uso 
comercial em áreas localizadas a até 100 m 
do futuro corredor viário (Plano Urbanístico). 

Contaminação do solo e água subterrânea Negativo Direta Certa 
Médio 
Prazo 

Localizado Temporário Reversível Média ADA Médio 

- Investigação prévia do solo para avaliação 
da eventual existência de passivo ambiental. 
- Adotar um programa de controle do 
material escavado; 
- Adequação das instalações de obras; 
- Programa de Recuperação de Áreas 
Contaminadas; 
- Programa de monitoramento das Áreas em 
Recuperação. 

Aumento da impermeabilização Negativo Direta Provável 
Médio 
Prazo 

Disperso Permanente Reversível Média ADA Médio 

- Adotar medidas que garantam a 
manutenção de áreas permeáveis pelos 
novos empreendimentos; 
- Implantação de pequenos reservatórios de 
armazenamento provisório (cisternas); 
- Adoção de pavimentos permeáveis em 
estacionamentos e calçadas; 
- Utilização de jardins suspensos em lugar de 
telhados planos. 
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10.2. Impactos nas Etapas de Planejamento e Implantação  

10.2.1. Dinâmica Populacional e Condições de Vida 

10.2.1.1. Geração de expectativas sociais sobre o projeto 

Este impacto terá como sujeito a população da AID, afetando as vidas das pessoas 

que ali residem, trabalham ou possuem estabelecimentos industriais e comerciais, 

devido às indagações e preocupações geradas pelo projeto, desde a fase de 

planejamento do empreendimento até um certo tempo após o início da operação.  

As principais ações geradoras de expectativas serão: os levantamentos de campo e 

pesquisas na fase de projeto e licenciamento prévio (EIA/LP); a divulgação do 

empreendimento por parte da PMSP; as audiências públicas junto ao CADES, para 

fins de licenciamento ambiental do empreendimento; e os processos de 

desapropriação e liberação das áreas afetadas pelas obras, na fase de LI, que 

demandarão desapropriações e o pagamento de indenizações aos proprietários de 

imóveis formais na ADA.  

Dúvidas, temores e também esperanças surgirão acerca dos desdobramentos futuros 

dos processos de desapropriação e das mudanças temporárias ou permanentes 

provocadas na qualidade de vida, na estrutura produtiva e no desempenho das 

atividades econômicas da ADA e do seu entorno imediato. Vale lembrar que, segundo 

o Art.15 da Lei Municipal Nº 13.260/2001, que rege a Operação Urbana Água 

Espraiada, “a desocupação de imóveis, inclusive daqueles sob locação, quando 

atingidos pelas intervenções urbanísticas desta Operação Urbana Consorciada, 

deverá atentar para o direito de permanência desses moradores na região e, no caso 

de locatários, ao direito de acomodação em condições dignas até sua incorporação 

em Programas Habitacionais”. 

A população estabelecida na AID e os usuários das avenidas Eng. Luis Carlos Berrini 

e Chucri Zaidan (distrito de Itaim Bibi) também criarão expectativas com relação aos 

incômodos temporários inerentes às obras, tais como: o aumento dos níveis de ruído 

e poeira nas frentes de obra e nas vias utilizadas pelos caminhões das empreiteiras; 

a piora do trânsito, devido ao tráfego pesado de obra, às obstruções temporárias de 

acessos a áreas residenciais, comerciais e industriais, e aos desvios de tráfego 

implantados pela CET; e a possível interrupção temporária de serviços públicos de 

água, energia elétrica, gás e outros.  
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Outra expectativa negativa importante na fase de obras surgirá junto aos 

proprietários de imóveis às quadras localizadas junto ao trecho do prolongamento 

previsto em túnel, nas ruas José Guerra e Prof. Manoellito de Ornelas (ver avaliação 

do impacto: “Riscos às construções e à saúde pública durante as obras”). Escavações 

com shield sob áreas densamente habitadas envolvem riscos inerentes à saúde 

pública e à segurança das construções, cujos históricos nem sempre têm sido felizes 

em São Paulo. 

As alterações permanentes na circulação viária e no trânsito, na fase de operação, 

também constituirão fontes de preocupação, sobretudo para os moradores dos 

bairros residenciais de médio/alto padrão localizados ao longo do eixo do 

prolongamento, como Chácara Santo Antonio, Vila do Cruzeiro e Chácara Japonesa, 

interessados em preservar a tranqüilidade das vizinhanças, e para usuários habituais 

das avenidas Berrini e Chucri Zaidan.  

Por outro lado, a divulgação de obras viárias como aquelas previstas no âmbito do 

empreendimento em tela poderá angariar grande parte do apoio da opinião pública 

paulistana. Os usuários habituais das avenidas Berrini, Chucri Zaidan e Marginal 

Pinheiros tendem a ter expectativas muito positivas em relação ao prolongamento, à 

nova ponte sobre o rio Pinheiros à oferta de mais uma via paralela à Marginal. 

Proprietários de estabelecimentos de comércio e serviços formais na AID, que não 

serão afetados diretamente pelas desapropriações, também tendem a opinar 

favoravelmente ao projeto, visto que as obras viárias valorizarão os imóveis e 

atrairão gente, possibilitando a expansão dos negócios na região.  

No entanto, para as famílias residentes nas áreas residenciais de classe média ou 

média-alta, instaurar-se-á um clima de apreensão e receio, pelo destino que terão 

que tomar, pelas indenizações que receberão. Cabe lembrar que o histórico do 

prolongamento da avenida Brigadeiro Faria Lima, em meados dos anos 90, envolveu 

forte resistência e mobilização por parte das associações de moradores de Alto de 

Pinheiros, Pinheiros e Vila Olímpia, que cooptaram o apoio de advogados e arquitetos 

e urbanistas da Faculdade de Arquitetura e urbanismo da USP, chegando até a 

propor um projeto alternativo ao divulgado pela PMSP. Segundo o estudo de Fix 

(2001), as reações dos moradores quando do encaminhamento do projeto da Nova 

Faria Lima à Câmara de Vereadores do MSP podem ser agrupadas em dois blocos: o 

que aceitaram e os que tentaram resistir. Neste último caso, os moradores 
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desejavam fundamentalmente preservar a qualidade de vida e impedir a 

descaracterização dos bairros onde viviam. 

Assim, é bem possível que as expectativas negativas acerca do projeto e de seus 

desdobramentos reanimem predisposições e movimentos sociais comunitários 

envolvendo as pessoas que residem nos bairros citados anteriormente, além de 

entidades da sociedade civil (ver avaliação do próximo impacto). 

Medidas recomendadas: 

 Implementar um Programa de Comunicação Ambiental, para informar 

corretamente os diferentes públicos-alvos do projeto acerca dos incômodos 

temporários e dos benefícios permanentes que este trará, ajudando a demover 

resistências e a angariar o apoio da opinião pública. Por meio deste plano, a 

CET também poderá realizar a divulgação de alterações e desvios temporários 

do tráfego durante as obras. 

 Executar um Programa de Desapropriação, para garantir que todos os 

proprietários de imóveis regulares na ADA sejam justamente indenizados pela 

perda de seus imóveis e/ou pela interrupção de atividades econômicas, em 

valores de mercado à época da negociação. 

Ainda que possam surgir expectativas positivas acerca da implantação do projeto, 

considera-se este impacto como predominantemente negativo, pois poderá alterar 

diretamente a qualidade de vida da população que reside ou trabalha na ADA e na 

AID.  

O impacto ocorrerá imediata ou concomitantemente à fase de licenciamento 

ambiental junto à SVMA e ao CADES, de modo que as expectativas serão 

desencadeadas a partir da fase de divulgação do projeto. No entanto, muitas delas 

perdurarão na fase de operação, pelo menos até que as pessoas indenizadas e os 

donos de negócios afetados reestruturem suas condições e atividades anteriores, e 

percebam melhora ou piora nas condições de vida e na lucratividade dos negócios, 

nos novos locais para onde se transferirem. Assim, mesmo que possa durar algum 

tempo após o término das obras, o impacto será de natureza temporária e reversível. 

Considera-se que, adotando-se corretamente as medidas e os programas propostos, 

o impacto será de média magnitude, afetando principalmente a qualidade de vida da 

população residente nos bairros de Chácara Sto. Antonio, Vila do Cruzeiro e Chácara 
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Japonesa (ver aspectos de uso e ocupação do solo nesses bairros no item 9.2.8.2). 

Sua relevância será alta para esta população, em função do clima de instabilidade 

acerca do futuro que se desdobrará e das transformações objetivas e profundas que 

poderão ocorrer em suas condições de vida. 

O Quadro a seguir sintetiza os atributos do impacto após a execução das medidas. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Ocorrência Certa 

Prazo Imediato 

Espacialidade Disperso 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Média 

Localização ADA e AID 

Grau de relevância Alto 

 
 

10.2.1.2. Reanimação de predisposições e movimentos sociais 

O tempo transcorrido entre o início das operações urbanas na cidade de São Paulo e 

os dias atuais foi célere na criação de expectativas e predisposições sociais com 

relação a tais empreendimentos urbanos.  

Experiências anteriores de desapropriação realizadas nos anos 90, no âmbito da 

Operação Urbana Faria Lima, acabaram sendo elementos condicionantes de 

processos de mobilização social por parte de associações de moradores de bairros 

residenciais de classe média ou alta, como Alto de Pinheiros, Pinheiros e Vila Olímpia. 

As associações congregaram o apoio de advogados, arquitetos e urbanistas e outros 

profissionais liberais, e instituições como a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo e o Instituto de Arquitetos do Brasil, como bem 

caracteriza o estudo de Fix (2001). 

A rapidez com que ocorreram as intervenções pretéritas no âmbito das operações 

urbanas Faria Lima e Água Espraiada, com frágil planejamento e participação social, 

contribuíram para caracterizá-las como iniciativas que tendem a concentrar, de um 

lado, os efeitos adversos em camadas menos favorecidas da população (população 
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favelada) ou em famílias de classe média tradicionalmente estabelecidas nos bairros 

afetados, e de outro lado, os benefícios em categorias mais favorecidas, associados à 

valorização e aos interesses do mercado imobiliário, responsáveis pela 

descaracterização de bairros residenciais horizontais e pela apropriação privada dos 

benefícios gerados pelas obras públicas. 

Nessa perspectiva, é certa a reanimação de expectativas negativas com relação à 

conduta do Poder Público Municipal no tratamento das desapropriações e da 

discussão sobre o projeto na presente etapa da OUCAE, na qual está inserido o 

empreendimento em análise.  

Embora ainda frágeis em sua capacidade de resistência às pressões econômicas e 

políticas para a realização de obras públicas na cidade de São Paulo, os movimentos 

de defesa da qualidade de vida, compostos pelas sociedades de amigos de bairros, 

têm forte poder de mobilização, uma vez que congregam pessoas de nível de 

instrução e renda superiores, como profissionais liberais de diferentes áreas, 

incluindo representantes da área jurídica.  

Assim, apesar das limitações já comentadas, é provável que, diante do 

fortalecimento dos movimentos citados e do papel fiscalizador do Ministério Público, 

as condutas e práticas da PMSP no âmbito do projeto em tela devam se voltar mais 

ao diálogo com as associações de bairros, no sentido de introduzir mudanças e 

adaptações ao projeto do prolongamento, caso isto seja julgado necessário. Um claro 

exemplo disso é o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado 

em 30 de abril de 2004, entre a EMURB, o Ministério Público do Estado de São Paulo 

e representantes das associações de moradores dos bairros Vila Cordeiro e Brooklyn 

Novo, ao longo do trecho existente da Av. Roberto Marinho, que motivaram a 

instauração do Inquérito Civil no 261/03, preocupados com os possíveis conflitos da 

OUCAE com zonas exclusivamente residenciais horizontais (ver mais detalhes no item 

7.1.). 

É possível que associações de moradores ao longo do prolongamento projetado, 

sobretudo onde reside uma população de renda média a alta, venham a manifestar 

preocupação em relação às desapropriações e aos possíveis incômodos de vizinhança 

advindos da sua implantação e operação, mobilizando-se em defesa de seus direitos. 

É o caso de bairros como Vila São Francisco, que será diretamente afetado pelo 

trecho inicial do prolongamento da Av. Dr. Chucri Zaidan; J. Cedro do Líbano, cujas 

ruas poderão receber tráfego de desvios e rotas de fuga das frentes de obra; e 
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Chácara Japonesa e Vila do Cruzeiro, tanto devido à ocupação da rua Laguna pela 

frente de obra quanto pelo desvio do tráfego para vias vizinhas, como a Av. João 

Carlos de Silva Borges. 

Medidas recomendadas: 

 As medidas para gestão das relações entre o Poder Público e os segmentos 

sociopolíticos envolvidos no processo de desapropriação estão indicadas no 

Programa de Comunicação Ambiental, componente do Plano Ambiental 

inserido no capítulo 11 do presente EIA. 

O impacto é considerado positivo por ser expressão de particularidades de contextos 

democráticos, apesar das limitações e fragilidades gerais de caráter político-

institucional e à garantia de direitos.  

Decorrente de condicionantes históricos da implantação de operações urbanas no 

MSP e do seu prosseguimento, representado pelo projeto em tela, este impacto terá 

incidência indireta, envolvendo representações comunitárias e instituições da 

sociedade civil com atuação desde o âmbito da ADA até o âmbito mais geral da AII e 

do MSP. O impacto será de ocorrência certa e imediata, na fase de divulgação do 

projeto (planejamento). 

No tocante à espacialidade, o impacto será notadamente localizado, mobilizando as 

populações residentes na ADA e na AID, manifestando-se de modo recorrente ao 

longo do ciclo de implantação das intervenções previstas na OUCAE. Considera-se 

este impacto como irreversível, tendo em vista que os movimentos sociais nascidos 

em função da operação urbana tendem a ser absorvidos no contexto sociopolítico. 

Adotando-se corretamente as medidas e os programas propostos, qualifica-se o 

impacto como positivo e de grande magnitude. Sua relevância é alta, devido à 

importância da mobilização da sociedade civil e de suas instituições na regulação e 

fiscalização das ações do Executivo. 
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O Quadro a seguir sintetiza os atributos do impacto após a execução das medidas. 

Atributo Avaliação 

Natureza Positivo 

Incidência Indireto 

Ocorrência Certa 

Prazo Imediato 

Espacialidade Localizado  

Duração Cíclico 

Reversibilidade Irreversível 

Magnitude Grande 

Localização ADA, AID e AII 

Grau de relevância Alto 

 

10.2.1.3. Geração de empregos durante as obras 

A execução de todos os serviços de construção - operação de máquinas e 

equipamentos, demolições, terraplenagem, escavação do túnel, obras de arte 

correntes e especiais (drenagens, viadutos), forração vegetal, paisagismo e obras de 

urbanização do parque -, bem como os serviços terceirizados (avaliação patrimonial, 

gestão ambiental e outros), demandarão um contingente significativo de mão-de-

obra direta e indireta. 

A geração de empregos tem uma importância que vai além da geração de renda, 

ainda que este seja o seu principal efeito positivo. Ter trabalho de carteira assinada, 

como serão os empregos gerados no empreendimento, significa estar incluído 

socialmente no mercado de trabalho formal e ter benefícios como 13o salário, férias 

remuneradas, previdência social (INSS), vale-refeição, vale-transporte e acesso a 

procedimentos de saúde ocupacional e equipamentos de segurança do trabalho. 

Significa também a oportunidade de aprender e especializar-se no exercício de uma 

profissão, de ganhar experiência e aumentar o nível de qualificação, o que é 

importante para o aumento da remuneração do trabalho e da competitividade em 

outras oportunidades de contratação. 
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Medidas recomendadas: 

 Adotar um Plano de Contratação de Mão-de-Obra Local, para que pessoas 

desempregadas com residência comprovada na AID possam pleitear vagas na 

construção do projeto, em serviços diversos, participando, assim, dos 

benefícios econômicos do empreendimento. Este programa deverá ser 

implementado pelas empreiteiras responsáveis por cada lote da obra. 

Adotando-se corretamente a medida proposta, o impacto será direto e indireto, 

influenciando as condições de vida de pessoas residentes no âmbito da AID e fora 

dela (AII, MSP, RMSP), manifestando-se com espacialidade dispersa. Trata-se de 

impacto de ocorrência certa e imediata na fase de planejamento / implantação, a 

partir da abertura de vagas por parte das empreiteiras. 

Em síntese, o impacto será positivo e de média magnitude, devido ao seu caráter 

temporário e difuso em âmbito geográfico. Sua relevância, entretanto, apesar do 

caráter reversível do impacto, será alta, em função dos benefícios advindos do 

aumento da massa salarial e da inclusão social. 

O Quadro a seguir sintetiza os atributos do impacto após a execução das medidas. 

Atributo Avaliação 

Natureza Positivo 

Incidência Direto e Indireto 

Ocorrência Certa 

Prazo Imediato 

Espacialidade Disperso 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Média 

Localização ADA, AID, AII, MSP, RMSP 

Grau de relevância Alto 

 

10.2.1.4. Transtornos associados às desapropriações 

Os levantamentos realizados na ADA indicam que serão afetados, numa hipótese 

conservadora, 117 imóveis utilizados como moradia e 400 presumiveis moradores 
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(aparentemente, as moradias são unifamiliares, o que leva ao número de famílias 

semelhante ao dos imóveis). 

Serão atingidos, ainda, 64 imóveis exclusivamente comerciais ou industriais e 4 

equipamentos sociais, sendo 4 de caráter público e 1 de caráter privado. 

A desativação e realocação de moradias e atividades econômicas sempre acarretam 

transtornos particulares, ainda que possam ser adotados procedimentos que os 

minimizem. 

Medidas recomendadas: 

 Os instrumentos previstos pela legislação incidente quanto à desapropriação 

de imóveis para fins de utilidade pública poderão ser plenamente empregados 

no âmbito do Programa de Desapropriação, salvo casos em que possam 

ocorrer situações de irregularidade ou conflitos dominiais, para os quais o 

empreendedor deverá aportar alguma forma de assistência técnica ou 

simplesmente recorrer à via judicial para se imitir da posse do imóvel. No caso 

da desapropriação de imóveis residenciais e/ou comerciais, prevê-se apenas o 

instituto da indenização pecuniária como forma de tratamento para o impacto.  

 Não se vislumbra, preliminarmente, a necessidade de qualquer ação adicional 

visando à tutela da população a ser diretamente afetada. No entanto, os 

resultados da fase de cadastro físico e sócio-econômico poderão identificar 

casos de grupos familiares em situação de fragilidade socioeconômica, que 

deverão ser objeto de alguma tutela, para que as formas e valores 

indenizatórios permitam que ocorra a adequada reconstituição da condição de 

moradia preexistente. Apenas em situações-limite, identificadas na etapa dos 

cadastros físico e sócio-econômico, poderão ser cogitadas medidas 

compensatórias adicionais, no sentido de buscar a recomposição de condições 

de vida iguais ou melhores para a população atingida, tornando necessário um 

Programa de Monitoramento Socioeconômico dessas famílias pelo período 

máximo de apenas 2 anos, com levantamentos anuais. Nesse caso o 

Monitoramento Socioeconômico se inserirá no âmbito da gestão do Programa 

de Desapropriação. 

O impacto será de natureza negativa, ainda que envolva melhorias viárias e de 

acessibilidade, de interesse público. A incidência será direta, em razão das 
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intervenções físicas do empreendimento, e a ocorrência é certa, ainda que os 

números envolvidos devam ser mais bem precisados em etapas futuras dos estudos. 

O prazo de ocorrência será imediato, no âmbito da ADA, dados o cronograma das 

obras e o fato de que a segmentação em trechos de uma obra de caráter linear se 

desencadeia sempre de maneira simultânea. 

Em termos de espacialidade, constitui por certo um impacto de natureza localizada 

ou pontual, posto que seus reflexos, dado o número de casos envolvidos, dificilmente 

podem ser mensurados. 

A duração, no caso, é permanente, pelo anteriormente descrito, e não há a 

possibilidade de qualquer reversibilidade. 

Considerando-se as características socioeconômicas das áreas a serem afetado e o 

número de casos de desapropriação, em comparação a outras intervenções no 

âmbito da OUCAE – como o prolongamento da avendia Jornalista Roberto Marinho -, 

bem como a execução das medidas recomendadas, o impacto pode ser considerado 

de pequena magnitude e baixa relevância, sem embargo dos transtornos particulares 

que possam ser causados, que deverão ser objeto de medidas compensatórias. 

O Quadro a seguir sintetiza os atributos do impacto após a execução das medidas. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Ocorrência Certa 

Prazo Imediato 

Espacialidade Localizado 

Duração Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Magnitude Pequena 

Localização ADA/AID 

Grau de relevância Baixo 
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10.2.1.5. Geração de incômodos à vizinhança durante as obras  

Os procedimentos construtivos previstos para a execução do projeto envolverão, 

além da circulação de caminhões e outros veículos a serviço das empreiteiras 

(próprios ou terceirizados), ações como: desvios e interrupções parciais do tráfego; 

carga e descarga de materiais de construção; movimentação de terra; uso de 

ferramentas, máquinas e equipamentos (martelos, serras rotativas, britadeiras, 

tratores-esteira, retroescavadeiras, bombas de sucção, etc.); e circulação do pessoal 

das construtoras, entre outros procedimentos de obra.  

Na ADA, algumas vias que integram o sistema viário da AID, incluindo vias onde 

circulam linhas de ônibus, serão incorporadas ao traçado do prolongamento e 

ocupadas pelas frentes de obra, tais como: Av. Dr. Chucri Zaidan e rua Henri Dunant, 

no trecho inicial do prolongamento em nível; ruas Laguna e Ferreira do Alentejo, no 

trecho de ligação em nível com a Av. João Dias; José Guerra e Prof. Manoellito de 

Ornelas, no trecho em túnel; Luís Seraphico Jr., em trecho em nível; Prof. Alceu 

Maynard Araújo e Av. D. Helena Pereira de Morais, que são os futuros acessos à nova 

ponte sobre o rio, em ambas as margens. 

Ruas transversais também poderão sofrer interrupções nos trechos em que cruzam o 

traçado e as frentes de obra, quais sejam: as ruas Verbo Divino, Alexandre Dumas, 

Américo Brasiliense, da Paz e R. Engo Mesquita Sampaio, no bairro de Chácara Sto. 

Antonio; as ruas Bragança Paulista e a avenida João Carlos da Silva Borges, nos 

bairros de Vila do Cruzeiro e Chácara Japonesa; e as ruas Itapaiúna, José Ramon 

Urtiza e Dep. Laércio Corte, na Vila Andrade. 

Todos os procedimentos construtivos descritos gerarão efeitos negativos e 

combinados, gerados pelas mesmas ações impactantes, e que podem ser 

caracterizados como um grupo de impactos típicos de vizinhança, potencialmente 

decorrentes de obras viárias em áreas urbanas densamente habitadas.  

A seguir, descrevem-se as possíveis conseqüências relevantes sobre a saúde pública 

e a qualidade de vida, consideradas como fatores de incômodo à população das 

vizinhanças. 
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 Incômodos associados ao aumento dos níveis de ruído no entorno da 

ADA 

A Resolução CONAMA nº 1, de 8/3/90, estabelece que a emissão de ruídos em 

decorrência de atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas não deve ser 

superior aos níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR 10.151 – “Avaliação do 

Ruído em Áreas Habitadas Visando o Conforto da Comunidade”, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. As Resoluções CONAMA de nos 02/93, 08/93 e 

252/99 estabelecem, por sua vez, os níveis aceitáveis de ruídos emitidos por veículos 

automotores.  

A exposição contínua a níveis de ruído elevados pode causar graves efeitos sobre a 

saúde, que se manifestam nos níveis fisiológico, psicológico e social. O grau de 

impacto depende de diversos fatores: as características da fonte emissora, a 

frequência e a intensidade do ruído, as características do sítio e a existência de 

barreiras físicas, a sensibilidade do receptor e a duração da exposição ao ruído. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a exposição contínua a níveis de 

ruído superiores a 50 decibéis pode causar deficiência auditiva, verificando-se, 

porém, variação considerável de suscetibilidade entre diferentes indivíduos. Segundo 

a norma da ABNT, em bairros residenciais, o índice máximo de ruído aceitável é de 

55 decibéis (dB), durante o dia, e de 50 dB, à noite; em salas de aula, o limite é de 

40 dB de ruído de fundo (com o professor falando com sua voz normal, a 65 dB, em 

média). Pessoas que residem em áreas com grande ruído de fundo, como próximo a 

avenidas e rodovias de tráfego intenso (caso da Rodovia dos Imigrantes, por 

exemplo), acabam desenvolvendo maior tolerância em relação ao impacto, embora 

possam desenvolver distúrbios do sono.  

Além da circulação e do funcionamento de veículos e maquinário pesado de obra 

gerarem ruído, os desvios de tráfego a serem implantados pela CET, em função das 

necessidades das frentes de obra, tendem a causar a elevação dos níveis de ruído em 

vias que hoje não apresentam ruído de tráfego significativo. Possíveis episódios de 

lentidão do trânsito nas arteriais principais induzirão os motoristas a buscarem rotas 

de fuga, levando ruído para outras vias locais. Em que pese o caráter temporário 

desses efeitos, o aumento da pressão sonora e do tempo de exposição ao ruído 

poderão se tornar fontes significativas de incômodo para a população que reside ou 

desenvolve alguma atividade muito próxima às fontes emissoras.  
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Em geral, os receptores mais sensíveis ao aumento nos níveis de ruído externo são 

as áreas exclusivamente residenciais, as escolas e faculdades e os postos de saúde e 

hospitais. Pessoas que trabalham em indústrias e estabelecimentos de comércio e 

serviços, pela natureza das atividades que executam, são menos sensíveis ao 

impacto de ruído de obra. Áreas residenciais lindeiras a vias ou rodovias de tráfego 

intenso têm, em geral, uma suscetibilidade menor a incômodos gerados por novas 

fontes de emissão de ruído, pois a população já tem uma certa tolerância ao nível de 

ruído de fundo pré-existente.  

Na AID, deve-se lembrar que o nível de ruído de fundo durante o dia já é alto, em 

função da proximidade de vias de tráfego intenso, como a Marginal Pinheiros e a Av. 

João Dias. No entanto, pode-se dizer que os receptores mais sensíveis ao aumento 

dos níveis de ruído durante as obras serão os quarteirões dos bairros residenciais 

mais próximos aos limites da ADA, como V. São Francisco, Chácara Sto. Antonio, Vila 

do Cruzeiro, Jd. Heliomar e Chácara Japonesa. Na Vila Andrade, o Parque Burle Marx 

e o remanescente da Chácara Tangará já atuam como zonas de amortecimento do 

ruído da Marginal Pinheiros. 

Foram identificadas duas escolas ao longo do traçado. Uma delas será diretamente 

afetada pela frente de obras, caso da Escola Estadual (EE) Plínio Negrão, situada às 

ruas Laguna e Bragança Paulista, que poderá perder uma quadra esportiva devido à 

ampliação do leito da rua Laguna. O Colégio Elvira Brandão (particular), sito em 

quarteirão às ruas Luis Seraphico Jr., Paulo Assunção e Corbélia, não deverá ter área 

de terreno desapropriada, mas sofrerá certamente com incômodos de vizinhança, 

visto o prolongamento ocupa a rua Luis Seraphico Jr. 

Os quarteirões localizados junto ao trecho em túnel do projeto (ruas José Guerra e 

Prof. Manoellito de Ornelas) são ocupados principalmente por prédios de escritórios, 

construções de alto padrão e com fundações bastante profundas. As vibrações e o 

ruído durante as obras poderão causar desconforto às pessoas que lá trabalham, e as 

escavações, além de riscos de danificação de redes (ver impacto de “interrupções 

temporárias de serviços públicos durante as obras”), poderão causar danos às 

estruturas e fundações dos prédios (ver avaliação do próximo impacto). 
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 Incômodos associados às alterações na qualidade do ar no entorno da 

ADA 

Os trabalhos de terraplenagem e a circulação de veículos a serviço das obras 

causarão alterações na qualidade do ar no entorno da ADA, devido à ressuspensão de 

poeiras e ao aumento das emissões atmosféricas, principalmente de veículos e 

maquinário movidos a diesel. 

Este impacto tende a ser mais intenso nos meses mais secos de inverno (abril a 

outubro), época em que aumenta bastante a incidência de doenças do trato 

respiratório e irritação nos olhos, pioradas pelas condições atmosféricas e pela má 

qualidade do ar na cidade de São Paulo.  

Dentre os poluentes regulamentados pela legislação de controle da qualidade do ar, 

que têm suas concentrações ambientais incrementadas no período de inverno e, 

eventualmente, ultrapassam os padrões de qualidade do ar na RMSP, destacam-se as 

partículas inaláveis, o monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio. Apesar de 

menos favorável a formação do ozônio, tem sido freqüente a ocorrência de 

ultrapassagens dos padrões de qualidade do ar neste período. (CETESB, 2009).  

Partículas inaláveis são, grosso modo, aquelas com diâmetro aerodinâmico menor 

que 10 μm, e que penetram profundamente no trato respiratório. Estudos realizados 

pela CETESB na RMSP demonstram que cerca de 40 % dessas partículas são emitidas 

por veículos automotores, principalmente por veículos movidos a diesel. As poeiras 

suspensas nas ruas respondem por cerca de 25 % da concentração desse poluente. 

Para as chamadas partículas inaláveis “finas”, com diâmetro inferior a 2,5 μm, 

inexistem limites legais nacionais de concentração, embora sejam importantes para a 

saúde, pois são as que penetram mais profundamente no aparelho respiratório. 

O monóxido de carbono (CO) provém da queima incompleta dos combustíveis, 

principalmente de veículos automotores, que lançam esse gás próximo à população, 

diferentemente das indústrias. As concentrações de CO são encontradas em maiores 

níveis nas áreas de intensa circulação de veículos. Na RMSP, estima-se que 97% da 

emissão de CO provenham dos veículos automotores. 

O dióxido de nitrogênio (NO2) é emitido em processo de combustão envolvendo 

veículos automotores, principalmente diesel, e processos industriais. Além de causar 

efeitos sobre a saúde, o dióxido de nitrogênio é também um dos precursores do 

ozônio troposférico. O ozônio é um poluente secundário, produzido na atmosfera 
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através da reação de compostos orgânicos voláteis e óxidos de nitrogênio em 

presença de luz solar. Medições efetuadas pela CETESB na RMSP mostram que as 

concentrações de ozônio não só ultrapassam o Padrão de Qualidade do Ar como 

também atingem qualidade “Má”. Altas concentrações de Ozônio são mais 

freqüentemente observadas nos meses mais quentes, na primavera e no verão. 

Na AID, a qualidade do ar já está normalmente comprometida pelo intenso fluxo de 

veículos na Marginal Pinheiros, além de outras fontes lineares de poluição do ar, 

como as avenidas João Dias e Roque Petroni Jr. No entanto, as frentes de obra 

provocarão o aumento da quantidade de poeira em suspensão nos quarteirões da 

AID ao longo do traçado, o que tende a afetar as condições de conforto e limpeza 

tanto em áreas residenciais quanto comerciais. 

 

 Incômodos associados às alterações na circulação viária e no trânsito da 

AID 

Episódios de lentidão do trânsito nas principais vias diretamente afetadas pelas 

frentes de obra poderão ocorrer devido à circulação de caminhões e maquinário 

pesado, à interrupção parcial ou total de faixas de rolamento e aos desvios do 

tráfego demandados pelas intervenções, que alterarão a organização e o 

funcionamento do trânsito nas vias da AID, anteriormente citadas na introdução à 

descrição do impacto.  

Dificuldades de acesso a áreas residenciais, estabelecimentos comerciais e industriais 

e equipamentos sociais localizados no entorno imediato ou próximo da ADA, tanto 

para pessoas que utilizam transporte individual quanto para usuários de ônibus e 

pedestres, também deverão decorrer dos impactos temporários na circulação viária. 

Alterações no trajeto de linhas de ônibus da SPTrans e o remanejamento de pontos 

de ônibus serão necessários. O acesso de ônibus escolares às instituições existentes 

próximo aos limites da ADA poderá ser igualmente dificultado. Rotas de fuga serão 

induzidas pelos desvios criados pela CET, e sua utilização acabará ampliando o 

alcance espacial dos incômodos de vizinhança, incluindo o trânsito. É o caso das 

seguintes vias: ruas Chafik Maluf e Amaro Guerra, nos bairros de Vila São Francisco e 

Chácara Sto. Antonio; Av. João Carlos da Silva Borges, no bairro Vila do Cruzeiro, 

paralela à rua Laguna; e algumas ruas da Chácara Santo Antonio, como José Vicente 

Carvalheiro, Joaquim de Andrade e Antonio de Oliveira, paralelas à rua José Guerra. 
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Tais vias deverão receber o trânsito desviado das ruas ocupadas pelas frentes de 

obra. 

Tais interferências poderão gerar atrasos, irritação e desconforto para a população 

residente nas vizinhanças e para a população usuária das vias afetadas. O tamanho e 

o alcance espacial do incômodo dependerão de vários fatores: o grau de importância 

das vias interrompidas; os horários e a duração da interrupção, e se a mesma 

afetará total ou parcialmente a via; a simultaneidade de obras em vários lotes; e a 

disponibilidade de rotas de fuga através dos bairros. 

Note-se que o aumento dos níveis de pressão sonora, quantidade de poeira em 

suspensão e emissões atmosféricas são impactos cuja veiculação se dá através do ar, 

que é um componente do meio físico. Todavia, embora se constituam fatores 

ambientais, sua relevância, em última instância, diz respeito à saúde e à qualidade 

de vida da população. Quanto aos incômodos associados ao trânsito, estes estarão 

associados à piora nos níveis de serviço do sistema viário da AID durante as obras, 

que é um impacto sobre o componente “sistema viário, tráfego e transportes”. 

Medidas recomendadas: 

 Informar a população em geral e, especialmente, aquela que reside ou 

desempenha suas atividades na AID, acerca dos prazos e horários das obras e 

dos possíveis incômodos que elas poderão causar, além dos benefícios 

permanentes, por meio do Programa de Comunicação Ambiental. 

 Elaborar um Plano de Gestão do Tráfego para a fase de obras, que defina 

previamente as obstruções e os desvios provisórios a serem implantados pela 

CET, assim como os horários de trabalho e de entrada e saída de veículos a 

serviço das empreiteiras, e a sinalização de advertência segurança para 

veículos e pedestres, a fim de minimizar impactos sobre áreas residenciais e 

escolas e os prejuízos para as atividades comerciais e industriais; 

 Executar medidas de controle da suspensão de poeira e da qualidade do ar e 

um programa de monitoramento do ruído, no âmbito do Programa de Gestão e 

Controle Ambiental das Obras, incluindo medidas como: utilização de 

caminhões com sistemas de aspersão de água, para diminuição do efeito de 

ressuspensão de poeira nas frentes de obra; limpeza de caminhões e do 

máquinário de obra, para evitar o espalhamento da poeira pelo sistema viário; 
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verificação de emissões atmosféricas excessivas (fumaça preta) de veículos, 

máquinas e equipamentos movidos a diesel e gasolina; proteção das caçambas 

que transportarão solos com lonas; e definição de pontos para medição dos 

níveis de ruído junto a receptores sensíveis predeterminados no entorno da 

ADA. 

Considera-se este impacto como um conjunto de efeitos negativos diretos e de 

ocorrência certa e imediata sobre as vizinhanças do empreendimento a partir do 

início das obras. Tais efeitos terão alcance espacial no âmbito da AID, porém, serão 

temporários, reversíveis e localizados em algumas vias e situações urbanas, sendo 

também passíveis de mitigação ou controle. 

Admitindo-se a correta adoção das medidas indicadas, o impacto será negativo e de 

média magnitude, afetando a população que reside, trabalha e circula na AID. Sua 

relevância será média, contribuindo para tanto o caráter temporário e reversível dos 

efeitos descritos. 

O Quadro a seguir sintetiza os atributos do impacto após a execução das medidas. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Ocorrência Certa 

Prazo Imediato 

Espacialidade Localizado 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Média 

Localização ADA e AID 

Grau de relevância Médio 

 

 

10.2.1.6. Riscos às construções e à saúde pública durante as obras  

Este impacto envolve riscos inerentes a obras civis de porte em áreas urbanas 

densamente habitadas - acidentes de trânsito envolvendo veículos a serviço das 

empreiteiras e veículos de terceiros; atropelamentos; queda de pedestres em 

buracos nas frentes de obra; demolições que possam causar prejuízos a construções, 
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e outros acidentes - e riscos específicos associados à construção do túnel sob as vias 

José Guerra e Prof. Manoellito de Ornelas e da nova ponte sobre as avenidas 

marginais e o rio Pinheiros. 

Escavações na cidade de São Paulo têm sido normalmente realizadas para fins de 

implantação das linhas e estações subterrâneas do Metrô. Problemas de estabilidade 

das construções, manifestados por trincas e rachaduras, têm sido recorrentemente 

observados em algumas edificações próximas às escavações, sem contar acidentes 

mais graves, como a mais recente ocorrência na construção da linha 4 do Metrô, na 

várzea do rio Pinheiros, que teve vítimas fatais.  

Artigo publicado na Revista Brasileira de Geofísica (GALLAS et al, 2002) mostra que, 

durante a escavação do túnel sob o Parque do Ibirapuera, cidade de São Paulo (túnel 

que atualmente interliga as avenidas Juscelino Kubitschek, Sena Madureira e 23 de 

Maio), houve colapso de uma parte do teto do túnel, com desmoronamento do 

estrato sobrejacente. A escavação de túneis em áreas urbanas envolve elevados 

custos e dificuldades inerentes, e as investigações através de sondagens são difíceis, 

havendo dificuldades de transporte e instalação dos equipamentos, sob os aspectos 

de acesso e espaço físico. Considerando investigações indiretas, como é o caso da 

geofísica aplicada, as dificuldades tornam-se ainda maiores, pois há empecilhos como 

a presença de ruídos (elétricos, eletromagnéticos e vibrações, principalmente), que 

interferem nas medições. 

Os riscos de queda de objetos e estruturas sobre os veículos em circulação na 

Marginal Pinheiros são menores, visto as maiores possibilidades de proteção e 

instalação de dispositivos de segurança. Durante as obras da ponte estaiada (Ponte 

Octávio Frias), não houve incidentes deste tipo. 

Conforme já citado anteriormente, os quarteirões localizados junto ao trecho em 

túnel do projeto são ocupados principalmente por prédios de escritórios, construções 

de alto padrão e com fundações bastante profundas. As escavações e vibrações 

durante as obras poderão causar danos tanto às redes de utilidades existentes 

(energia elétrica, água, gás, fibra óptica, etc.) quanto às estruturas e fundações dos 

prédios lindeiros às vias afetadas. 
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Medidas recomendadas: 

 Informar a população acerca de seus direitos em caso de acidentes e prejuízos 

e os mecanismos de reclamação, como parte do Programa de Comunicação 

Ambiental para a fase de implantação do empreendimento; 

 Elaborar um Plano de Gestão do Tráfego para a fase de obras, que defina a 

sinalização de advertência segurança para veículos e pedestres nas frentes de 

obra, a fim de minimizar riscos de acidentes; 

 Implementar as medidas previstas no âmbito do Plano de Ação Emergencial e 

do Plano de Contingências das empreiteiras responsáveis pelas escavações, 

visando à definição das hipóteses acidentais e das medidas preventivas e 

corretivas em caso de emergências. Os respectivos Planos são previstos pelo 

Plano de Ação Ambiental deste Estudo (item 11.1). 

 Definir procedimentos específicos para indenização de sinistros envolvendo 

terceiros, em decorrência comprovada de atividades de obra e das escavações 

do túnel. 

Estes riscos, como não poderiam deixar de sê-lo, são prováveis, porém incertos. Se 

ocorrerem, terão efeito imediato, negativo e direto, com espacialidade localizada e 

abrangência no âmbito da ADA e da AID. Trata-se de riscos de duração temporária 

ao período de obras, e de natureza mitigável e reversível, mediante a execução de 

medidas preventivas, emergenciais e corretivas. 

Considera-se que, mediante a adoção das medidas indicadas, o impacto será 

negativo e de pequena magnitude, podendo afetar famílias e imóveis na AID de 

forma pontual. Sua relevância, entretanto, mesmo se considerando o caráter 

temporário e reversível das hipóteses acidentais, será alta durante todo o período de 

obras, em função dos riscos envolverem conseqüências graves para a saúde pública 

e a economia das famílias e empresas instaladas ao longo das frentes de obra. 
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O Quadro a seguir sintetiza os atributos do impacto após a execução das medidas. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Ocorrência Provável 

Prazo Imediato 

Espacialidade Localizado 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Pequena 

Localização ADA e AID 

Grau de relevância Alto 

 

 

10.2.2. Infra-estrutura Urbana e Equipamentos Sociais 

10.2.2.1. Geração de resíduos sólidos durante as obras 

A NBR Nº 10.004:2004 classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que esses resíduos possam ter 

manuseio e destinação adequados. A norma estabelece três classes para 

enquadramento dos resíduos: Classe I (resíduos perigosos), Classe II-A (resíduos, 

não perigosos, não inertes) e Classe II–B (resíduos inertes). Na Classe I estão 

enquadrados os resíduos sólidos com características inflamáveis, corrosivas, reativas, 

tóxicas e patogênicas; e na Classe II, os resíduos com propriedades de 

combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água e os resíduos 

insolúveis (II–B). 

A implantação do empreendimento demandará serviços de demolição de pavimentos 

e edificações e a construção de estruturas, gerando, principalmente, resíduos de 

construção civil (entulho), que precisarão ser transportados pelas empreiteiras até 

locais habilitados ou credenciados para recepção de inertes (Classe II-B).  

No Brasil, a geração de entulho representa algo entre 40% e 70% da quantidade 

total de resíduos sólidos urbanos. As administrações municipais, sobretudo nas 

grandes cidades, têm dificuldades para garantir a disposição adequada destes 

resíduos, que acabam sendo depositados irregularmente em logradouros públicos, 
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propiciando zoonoses e obstruções de drenagens, ou sobrecarregando os aterros 

existentes.  

As diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 

foram estabelecidos pela Resolução CONAMA Nº 307/02. Conforme a Resolução, os 

resíduos da construção civil não podem ser dispostos em aterros de resíduos 

domiciliares, em áreas de bota-fora, em encostas, corpos d'água, lotes vagos ou em 

áreas protegidas por lei. Os resíduos de construção civil são classificados em quatro 

categorias: (A) resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados; (B) resíduos 

recicláveis para outras destinações; (C) resíduos para os quais não foram 

desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação; e (D) resíduos perigosos oriundos da construção. 

Estima-se que, na cidade de São Paulo, sejam geradas, diariamente, cerca de 17 mil 

toneladas de entulho. Nos três aterros de inertes que operam o serviço de disposição 

de entulho para a Prefeitura (Parque Novo Mundo, Freguesia do Ó e Parelheiros), são 

recebidas cerca de 3,8 mil toneladas de entulho, levadas por empresas cadastradas 

no Departamento de Limpeza Urbana (Limpurb) e pela própria PMSP. Existem, ainda, 

duas áreas para transbordo de inertes (Itatinga e Vila Leopoldina), e sete Ecopontos 

(Bresser, Pinheiros, Imperador, Padre Nogueira Lopes (Pirituba), Santo Amaro, Tatuapé e 

Cupecê), que recebem resíduos da construção civil, móveis velhos, sobras de poda de 

árvore e outros materiais volumosos. Atualmente, são gastos cerca de R$ 3 milhões por 

mês para recolher, transportar, transbordar e destinar os resíduos inertes. No 

entanto, grande parte da produção de entulho acaba indo para os aterros existentes, 

ou sendo depositada em calçadas e córregos, situação esta freqüentemente 

enfrentada pelas administrações das subprefeituras. Segundo informações da PMSP, 

outros aterros de inertes e Ecopontos estão em fase de contratação. 

Em 2007, a PMSP tornou obrigatório o uso de material proveniente da reciclagem de 

entulho nas obras e serviços de pavimentação de vias públicas. O uso dos agregados 

reciclados em camadas de base, sub-base ou reforço do subleito do pavimento em 

substituição aos materiais convencionais, já é amplamente adotado em alguns 

países. As áreas destinadas ao transbordo e os Ecopontos têm garantido o 

fornecimento de materiais em quantidade suficiente para obras e serviços da PMSP.  

Além do entulho oriundo das demolições e dos trabalhos de concretagem, a 

implantação do empreendimento gerará outros tipos de resíduos, conforme indicado 
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no Quadro a seguir, que inclui a classificação do resíduo segundo a NBR 10.004: 

2004 e a sua forma de destinação final ideal ou adequada. 

 
Resíduo Classificação e Destinação Final Adequada 

Entulho de demolição e 
construção (concreto, tijolo, 
cimento, pedras, vidro, 
madeira, metal, papelão, 
galões, plásticos, etc.) 

Resíduos não perigosos (II), não-inertes (IIa) e inertes (IIb). Os 
resíduos recicláveis serão separados e vendidos, e os restantes, 
dispostos nos aterros credenciados pela Prefeitura. 

Horizonte orgânico do solo 
(limpeza do terreno), 
composto, basicamente, de 
gramíneas e solo superficial, e 
material lenhoso de pequenas 
árvores isoladas 

Produto inerte (Classe IIb). Estocagem para posterior 
reaproveitamento nas obras de paisagismo e em serviços de 
jardinagem da Prefeitura. 

Solos moles (várzeas)  

Solos moles não contaminados são resíduos inertes (Classe IIb). No 
entanto, sua disposiçâo requer manejo adequado, de modo que a 
empreiteira contratada utilizará uma área de bota-fora licenciada pela 
Prefeitura. 

Graxas usadas, óleos e 
solventes usados, provenientes 
das áreas de manutenção de 
veículos e equipamentos nos 
canteiros de obras das 
empreiteiras 

Resíduos Perigosos (Classe I). Re-refino por parte de empresas 
subcontratadas pelas empreiteiras. 

Estopas contaminadas com 
óleos, solventes e graxas, 
provenientes das áreas de 
manutenção de veículos e 
equipamentos nos canteiros de 
obras das empreiteiras 

Aterro autorizado ou encaminhamento para incineração, por parte de 
empresas subcontratadas pelas empreiteiras, nos termos da Resolução 
CONAMA Nº 362/05. 

Resíduos domiciliares (restos 
de alimentos, papéis, papelão, 
plásticos) 

Reciclagem (papel/papelão, plásticos). Aterro sanitário municipal ou 
compostagem (restos de alimentos). 

Resíduos de serviços de saúde 
(enfermarias nos canteiro de 
obras)  

Resíduos perigosos (Classe I). Incineração por empresa subcontratada 
e devidamente licenciada, nos termos da Resolução CONAMA Nº 
358/05. 

Ressalta-se que o Ecoponto de Santo Amaro está localizado no entorno da ADA, em 

uma quadra comprida onde há outras instalações da Subprefeitura de Santo Amaro, 

à Av. Prof. Alceu Maynard Araújo. A obra poderá afetar diretamente alguma das 

instalações existentes, fazendo-se necessária uma verificação posterior, na fase do 

projeto executivo. 

Medidas recomendadas: 

 Implementar um plano de gestão de resíduos sólidos, no âmbito do Programa 

de Gestão e Controle Ambiental das Obras, para garantir destinação adequada 

à grande quantidade de entulho de construção civil que será gerada pelas 

demolições previstas na ADA, preferencialmente, a reciclagem prevista em lei, 

EM01/2009     10-35 



GEOTEC                                                       EMURB 

aproveitando-se as instalações do Ecoponto de Santo Amaro. Resíduos 

considerados como “Classe I” (perigosos) deverão ser gerenciados no âmbito 

do Programa de Recuperação de Áreas Contaminadas. Soluções para os 

demais resíduos deverão seguir as determinações da legislação aplicável 

quanto à sua destinação final, conforme indicado no quadro anterior. 

 Implementar ações de Educação Ambiental durante as obras, junto à 

população empregada e à população que reside, trabalha ou tem negócios na 

AID, visando à conscientização ambiental, a redução da quantidade de lixo 

depositada inadequadamente e o aumento da quantidade de resíduos 

encaminhados para reciclagem. 

Este impacto é de natureza negativa e de ocorrência certa, e se manifestará 

imediatamente ao início dos trabalhos das empreiteiras nas frentes de obra, com 

espacialidade dispersa no âmbito da ADA. Trata-se de um impacto temporário e 

reversível, restrito ao período de obras, e de incidência indireta, na medida em que 

implicará apropriação parcial da capacidade dos serviços de transbordo e triagem e 

dos aterros de inertes da capital. 

Em síntese, considera-se que, mediante a adoção das medidas indicadas, o impacto 

será negativo e de média magnitude, devido à quantidade de resíduos gerados, e de 

alta relevância, diante dos riscos ambientais e de saúde pública que a disposição 

inadequada de resíduos sólidos pode causar. 

O Quadro a seguir sintetiza os atributos do impacto após a execução das medidas. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo 

Incidência Indireto 

Ocorrência Provável 

Prazo Imediato 

Espacialidade Localizado 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Média 

Localização ADA  

Grau de relevância Alto 
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10.2.2.2. Interrupções temporárias de serviços públicos durante as 

obras 

No caso do empreendimento em tela, as demolições de pavimentos e as escavações 

para construção do túnel sob as ruas José Guerra e Prof. Manoellito de Ornelas 

interferirão com redes subterrâneas (água, esgotos, drenagem, gás, fibra óptica, 

telefonia) e aéreas (postes de distribuição de energia elétrica, telefonia e TV a cabo), 

existentes nas ruas e calçadas. 

As principais interferências subterrâneas identificadas ao longo do Prolongamento da 

Avenida Roberto Marinho, a partir da utilização do método GPR (Ground Penetrating 

Radar), em conjunto com a inspeção visual das caixas de passagens e poços de 

visitas, constam no Anexo 3-1.  

A realocação das redes de utilidade pública, aéreas e subterrâneas, será executada 

em articulação com as respectivas concessionárias responsáveis (Sabesp, AES 

Eletropaulo, Comgás, Telefônica, Net, TVA e outras). Durante os trabalhos de 

remanejamento das redes, poderão ocorrer interrupções temporárias no 

fornecimento dos serviços públicos, notadamente energia elétrica e gás encanado, 

tanto em situações pré-programadas junto com as concessionárias, como em 

hipóteses acidentais, devido aos riscos de danificação durante os trabalhos de 

demolição de pavimentos com britadeiras. 

Medidas recomendadas: 

 Executar um Plano de Realocação de Interferências, por meio do qual serão 

feitas gestões junto à Secretaria de Obras da PMSP e às concessionárias de 

serviços públicos para realocação das interferências do projeto com as redes 

de utilidades subterrâneas e aéreas existentes. 

O impacto é de natureza negativa e de ocorrência provável, e terá incidência direta, 

podendo afetar as operações das redes de águas pluviais, serviços de energia, 

comunicações e gás encanado, principalmente, com espacialidade localizada no 

âmbito da ADA ou da AID.  Dificilmente, porém, o impacto durará mais do que um 

dia inteiro, de modo que se pode considerá-lo como de prazo imediato. 

Adotando-se a medida recomendada, o impacto será negativo de pequena 

magnitude, sobretudo considerando seu caráter temporário e reversível. No entanto, 
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será de média relevância, do ponto de vista da qualidade dos serviços prestados e do 

risco de danificação das instalações existentes. 

O Quadro a seguir sintetiza os atributos do impacto após a execução das medidas. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo 

Incidência Direto  

Ocorrência Provável 

Prazo Imediato  

Espacialidade Localizado 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Pequena 

Localização ADA e AID 

Grau de relevância Médio 

 
 

10.2.2.3. Interferências com o funcionamento de escolas na AID 

Existem duas escolas ao longo do traçado do prolongamento.  

A Escola Estadual (EE) Plínio Negrão, situada às ruas Laguna e Bragança Paulista, 

será afetada diretamente pelas obras e deverá perder uma quadra esportiva, devido 

à ampliação do leito da rua Laguna.  

O Colégio Elvira Brandão (particular), sito em quarteirão às ruas Luis Seraphico Jr., 

Paulo Assunção e Corbélia, não deverá ter área de terreno desapropriada, mas 

sofrerá certamente com incômodos de vizinhança, visto o prolongamento ocupar a 

rua Luis Seraphico Jr. 

Além do impacto direto e permanente na primeira escola, que poderá comprometer 

algumas atividades escolares e desportivas, a população docente e discente de 

ambas as escolas também estará sujeita aos incômodos temporários de vizinhança 

provocados pelas obras, como a dificuldade de acesso por ônibus escolares, o 

aumento do ruído, riscos de acidentes com crianças e outros efeitos negativos (ver o 

impacto “geração de incômodos à vizinhança durante as obras”).  
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Medidas recomendadas: 

 Executar o Plano de Realocação de Interferências, por meio do qual serão 

feitas gestões junto à Secretaria de Estado de Educação, para minimizar o 

impacto sobre a escola estadual; 

 Elaborar um Plano de Gestão do Tráfego para a fase de obras, que defina 

previamente as obstruções e os desvios provisórios a serem implantados pela 

CET, assim como os horários de trabalho e de entrada e saída de veículos a 

serviço das empreiteiras, e a sinalização de advertência segurança para 

veículos e pedestres, a fim de minimizar impactos sobre as escolas; 

 Implementar as medidas previstas no âmbito do Plano de Ação Emergencial e 

do Plano de Contingências das empreiteiras responsáveis pelas obras, visando 

à definição de hipóteses acidentais e das medidas preventivas e corretivas em 

caso de emergências. 

O impacto é de natureza negativa e de ocorrência provável na fase de implantação, e 

terá incidência direta, podendo afetar o funcionamento das escolas citadas e a 

circulação de ônibus escolares, com espacialidade localizada no âmbito da AID. 

Trata-se de impacto de ocorrência imediata e de caráter permanente e irreversível, 

no caso da desapropriação de parte do terreno da escola for efetivada, mas 

temporário e reversível no caso do colégio particular. 

Adotando-se a medida recomendada, o impacto será negativo de pequena magnitude 

e baixa relevância para o funcionamento das escolas citadas. 
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O Quadro a seguir sintetiza os atributos do impacto após a execução das medidas. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo 

Incidência Direto  

Ocorrência Provável 

Prazo Imediato  

Espacialidade Localizado 

Duração 
Permanente (escola estadual) 

Temporário (escola particular) 

Reversibilidade 
Irreversível (escola estadual) 

Reversível (escola particular) 

Magnitude Pequena 

Localização ADA, AID 

Grau de relevância Baixo 

 
 

10.2.3. Estrutura Produtiva e de Serviços  

10.2.3.1. Dinamização da economia urbana durante as obras 

O período das obras provocará aumento da demanda por bens e serviços no MSP e 

na RMSP, sobretudo de materiais de construção e serviços de transporte, 

alimentação, comunicações, engenharia, gestão ambiental, limpeza, manutenção e 

reparo de máquinas e equipamentos, etc.  

O setor de construção civil será particularmente aquecido, devido à aquisição direta 

de materiais por parte das empreiteiras junto a empresas instaladas na RMSP. As 

jazidas de brita, areia e solos disponíveis na RMSP poderão sofrer aumento de sua 

produção. Também haverá aquecimento do setor de serviços de alimentação na AID 

(bares e restaurantes), em função da presença do pessoal de obra. Donos de 

estabelecimentos localizados na várzea de baixo de Santo Amaro (ruas Bragança 

Paulista, Rubens Bueno, etc.), na Avenida João Carlos da Silva Borges e em ruas da 

Chácara Sto. Antonio poderão se beneficiar do maior tráfego, gerado em função de 

desvios e interrupções temporárias no sistema viário que acompanha ou cruza a 

ADA. 
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Indiretamente, tendem a ocorrer efeitos multiplicadores sobre a economia urbana, na 

medida em que a massa salarial da população empregada na obra ficará na RMSP, 

sobretudo na capital, revertendo-se em maior consumo das famílias. Com o 

aquecimento do consumo, os donos de estabelecimentos precisarão contratar mais 

pessoal, o que gerará mais renda e massa salarial pra ser gasta na região.  

Haverá também um efeito multiplicador indireto sobre o setor de construção civil, 

que é o aumento indireto da quantidade de reformas e ampliações por parte da 

população remanescente na AID em seus imóveis, sobretudo comerciais, estimulado 

pela “onda” de valorização que se seguirá com as obras, fazendo com que o impacto 

de dinamização da economia adentre a fase de operação.  

Além dos fatores mencionados, ocorrerá também um aumento das receitas fiscais 

municipais, de forma direta, pelo recolhimento de ISSQN e taxas por parte das 

empreiteiras; e de forma indireta, devido às transferências constitucionais de tributos 

estaduais e federais (ICMS, PIS, COFINS, INSS, etc.), recolhidos tanto pelas 

empreiteiras como pelas empresas por elas contratadas para prestação de serviços. 

Aumentando as receitas municipais, aumenta também a capacidade geral de 

investimento da PMSP em obras nos setores de saneamento, habitação, saúde, 

educação, lazer, etc., o que deverá gerar mais contratações, mais massa salarial e 

assim por diante. 

Evidentemente, a dinamização a que se refere este impacto ocorrerá de forma 

dispersa pelo amplo território que é a área metropolitana de São Paulo, embora os 

efeitos tendam a se concentrar no MSP. 

Medidas recomendadas: 

 Adotar um Plano de Contratação de Mão-de-Obra Local, para que pessoas 

desempregadas com residência comprovada na AID possam pleitear vagas na 

construção do projeto, em serviços diversos, participando, assim, dos 

benefícios econômicos do empreendimento. Este programa deverá ser 

implementado pelas empreiteiras responsáveis por cada lote da obra. 

O impacto será de natureza positiva, e ao mesmo tempo direto e indireto, 

influenciando as atividades produtivas e de serviços no âmbito do MSP e da RMSP, 

mas com espacialidade dispersa. Trata-se de impacto de ocorrência certa e de curto 
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prazo, desde a fase de divulgação e planejamento do empreendimento até o final das 

obras, porém, de caráter reversível após o término das obras. 

Considera-se que o impacto será positivo e de média magnitude, devido ao seu 

caráter temporário e difuso em âmbito geográfico,. Sua relevância é alta, em função 

dos benefícios advindos do aumento da massa salarial e da receita municipal do MSP, 

principalmente devido ao recolhimento de ISSQN. 

O Quadro a seguir sintetiza os atributos do impacto após a execução das medidas. 

Atributo Avaliação 

Natureza Positivo 

Incidência Direto e Indireto 

Ocorrência Certa 

Prazo Curto Prazo 

Espacialidade Disperso 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Média 

Localização MSP, RMSP 

Grau de relevância Alto 

 

10.2.3.2. Prejuízos para donos e empregados de estabelecimentos 

comerciais durante as obras 

Durante o período de execução das obras, poderão ocorrer prejuízos para donos de 

estabelecimentos industriais e de comércio e serviços instalados na ADA, devido à 

necessidade de interrupção e/ou transferência das atividades econômicas existentes, 

e nas imediações (AID), devido aos incômodos associados ao trânsito, aos desvios de 

tráfego e às obstruções ou dificuldades de acesso criadas pelas frentes e atividades 

de obra. 

Os estabelecimentos poderão sofrer com congestionamentos e atrasos na recepção e 

entrega de produtos, além do risco de que os incômodos provoquem redução da 

clientela e, consequentemente, das vendas, o que afetaria os lucros cessantes e a 

capacidade de pagamento de salários. Com isso, haveria uma maior probabilidade de 

demissões e redução de efetivos. 
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Os efeitos negativos tendem a ser mais intensos sobre os estabelecimentos 

industriais e de serviços situados no entorno da ADA, na várzea de baixo de Santo 

Amaro, e nos prédios de escritórios e estabelecimentos de comércio e serviços 

localizados na Chácara Sto. Antonio, no eixo Jose Guerra / Prof. Manoellito de 

Ornelas e nas ruas Verbo Divino, Alexandre Dumas, Américo Brasiliense e da Paz. 

Os levantamentos realizados na ADA indicam que, numa hipótese conservadora, 

serão afetados 64 imóveis exclusivamente comerciais ou industriais. Em termos de 

equipamentos de equipamentos sociais, serão afetados 4 equipamentos de caráter 

público e 1 de caráter privado. Trata-se de números relativamente pequenos, em 

comparação a outras intervenções no âmbito da OUCAE, como o prolongamento da 

avenida Jornalista Roberto Marinho (ver impacto “transtornos associados às 

desapropriações”). 

Por outro lado, a presença do pessoal de obra na AID tende a provocar dinamização 

dos ganhos de estabelecimentos como bares e restaurantes, e os desvios de trânsito 

podem acabar gerando benefícios para determinados estabelecimentos, situados em 

ruas para onde o tráfego for desviado. Ou seja, alguns poderão sair ganhando com 

os incômodos de vizinhança gerados pelas obras. 

Medidas recomendadas: 

 Informar a população em geral e, especialmente, os donos de 

estabelecimentos industriais e comerciais da AID, acerca das áreas a serem 

desapropriadas e dos prazos e horários das obras, por meio do Programa de 

Comunicação Ambiental;  

 Elaborar um Plano de Gestão do Tráfego para a fase de obras, que defina 

previamente as obstruções e os desvios provisórios a serem implantados pela 

CET, assim como os horários de trabalho e de entrada e saída de veículos a 

serviço das empreiteiras, fim de minimizar os prejuízos para as atividades 

econômicas; 

 Implementar o Programa de Desapropriação, para garantir aos proprietários 

dos imóveis e donos de estabelecimentos as justas indenizações pela perda de 

propriedades ou lucros cessantes, e formas de compensação ou apoio social 

para empregados que perderem suas fontes de renda. 
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Considera-se este impacto como de natureza negativa e ocorrência certa 

imediatamente a partir do início das obras. Tais efeitos terão alcance espacial no 

âmbito da AID, e serão temporários, reversíveis, localizados principalmente em 

algumas vias e situações urbanas no entorno da ADA. 

Admitindo-se a correta adoção das medidas indicadas, o impacto será negativo e de 

pequena magnitude, pouco afetando a estrutura produtiva e de serviços na AID. Sua 

relevância será média, contribuindo para tanto o caráter temporário e reversível dos 

efeitos descritos. 

O Quadro a seguir sintetiza os atributos do impacto após a execução das medidas. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Ocorrência Certa 

Prazo Imediato 

Espacialidade Localizado 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Pequena 

Localização ADA e AID 

Grau de relevância Médio 

 

10.2.4. Estrutura Urbana 

10.2.4.1. Valorização imobiliária e alterações nos padrões de uso e 

ocupação do solo na AID 

As melhorias de acessibilidade criadas com a implantação do projeto provocarão a 

valorização dos imóveis da AID, principalmente no entorno imediato da ADA, 

induzindo alterações estruturais nos padrões de uso e ocupação do solo.  

Este impacto apresenta um vetor positivo e outro negativo, isto é, compreende 

efeitos opostos e simultâneos sobre a estrutura urbana.  

De um lado, a valorização imobiliária estimulará os proprietários de imóveis a vender 

seus imóveis para investidores mais capitalizados, firmar novos contratos de aluguel 

e/ou investir em reformas e ampliações. Tais ações implicarão a substituição de usos 
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residenciais por comerciais, e processos de verticalização, tanto para uso residencial 

quanto comercial. Tais mudanças de usos poderão ser positivas diante da situação 

atual, dinamizando a economia urbana e revitalizando áreas industriais inóspitas e 

obsoletas. 

Por outro lado, a tendência de alta dos preços dos imóveis na AID tende a dificultar a 

permanência de famílias de renda média que residem em imóveis alugados na AID. É 

importante lembrar que, sempre que o Poder Público investe em melhorias urbanas 

numa determinada área da cidade – sobretudo em obras viárias, que geram aumento 

da acessibilidade para o automóvel -, ocorre um processo de valorização e uma 

tendência de elitização (“gentrification”) dos setores residenciais e dos 

estabelecimentos de comércio e serviços. A lógica da valorização imobiliária na 

cidade de São Paulo, fundamentada na segregação socioespacial, tem provado ser 

geradora de desigualdades, na medida em que a valorização imobiliária 

proporcionada pelos investimentos públicos tem sido apropriada de forma privada 

pelos proprietários de terrenos e pelo mercado imobiliário, com a resultante expulsão 

das famílias de menor renda para outras áreas da cidade.  

Os processos de valorização, ao provocarem a ocupação de terrenos vagos e 

alterações nos padrões de uso e ocupação do solo, como o adensamento via 

verticalização e a substituição de usos residenciais por comerciais, também poderão 

trazer consequências negativas para as vizinhanças de classe média ou alta que 

continuarão na AID (ver avaliação do impacto: “Aumento gradativo dos incômodos de 

vizinhança”). É o caso de pressões do mercado de incorporação imobiliária para o 

adensamento vertical de bairros residenciais horizontais, ou da transformação de 

antigas casas e sobrados em lojas, o que poderá criar novos pólos geradores de 

tráfego e fatores de incômodo, induzindo, em médio prazo, a substituição de usos. 

Os setores urbanos da AID que poderão sofrer processos de valorização e 

transformação mais significativos são os de Vila Andrade, em função da nova 

transposição do rio Pinheiros, e os de Vila do Cuzeiro e Chácara Sto. Antonio, devido 

tanto à nova ponte quanto ao prolongamento. 

Medidas recomendadas: 

 Elaborar um Plano de Gestão do Tráfego para a fase de operação, que defina 

previamente as obstruções de acessos a serem implantadas na avenida 
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Roberto Marinho, para preservar a tranqüilidade das ruas locais residenciais do 

trânsito de passagem; 

 Elaborar um Plano Urbanístico (a ser desenvolvido no Programa de Inserção 

Urbana) para o entorno da ADA, dentro do perímetro da OUCAE, onde deverão 

ser estabelecidos os setores onde serão permitidos os usos industriais e de 

comércio e serviços, os gabaritos máximos das edificações nas quadras ao 

longo da nova via, as vias a interromper e as vias a conectar ao 

prolongamento, e outros aspectos de interesse para mitigar os impactos de 

vizinhança nos bairros existentes. 

O vetor negativo do impacto, que é o mais importante nesta avaliação, ocorrerá 

certamente e de forma imediata, a partir do início das obras, prolongando-se pela 

fase de operação. Será um efeito de média magnitude, considerando-se a aplicação 

das medidas indicadas, e com incidência direta e espacialização dispersa, no âmbito 

da AID, embora tenda a ocorrer com maior intensidade no entorno imediato da ADA. 

Trata-se de um efeito de natureza permanente e irreversível, diante das 

transformações que serão induzidas, e de alta relevância, visto os efeitos negativos 

apontados. 

O vetor positivo do impacto também é de ocorrência certa, mas tende a se 

manifestar em curto e médio prazos, a partir do período de término das obras e após 

o início da operação. Considera-se também que o efeito positivo será de média 

magnitude, porém, de média relevância, visto que mudanças de ocupação horizontal 

por vertical ou de usos residenciais por comerciais são menos importantes do ponto 

de vista da estruturação intra-urbana do que mudanças nas classes sociais residentes 

no espaço urbano. 
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O Quadro a seguir sintetiza os atributos do impacto após a execução das medidas. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo Positivo 

Incidência Direto Direto 

Ocorrência Certa Certa 

Prazo Imediato Médio Prazo 

Espacialidade Localizado Localizado 

Duração Permanente Permanente 

Reversibilidade Irreversível Irreversível 

Magnitude Média Média 

Localização AID AID 

Grau de relevância Alto Médio 

 

10.2.5. Sistema viário, tráfego e transportes 

10.2.5.1. Piora nos níveis de serviço do sistema viário da AID 

durante as obras 

Na fase de implantação do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, prevê-se 

impactos negativos em boa parte do sistema viário da AID, tendo em vista que parte 

das áreas onde serão feitas intervenções é atualmente ocupada pelo sistema viário 

existente. 

Para execução das obras, obrigatoriamente, será necessária a ocupação de áreas de 

várias vias por onde hoje trafegam automóveis e linhas de ônibus. As vias que terão 

trechos ocupados pelas frentes de obra são as integrantes do traçado do 

prolongamento da avenida ou as transversais a estas. 

As integrantes dos traçados do prolongamento da avenida deverão ser ocupadas 

pelas obras para viabilizar os alargamentos e outras melhorias viárias propostas. 

Entre estas, integram o sistema viário principal da AID: Av. Dr. Chucri Zaidan, Rua 

Henry Dunant, Rua José Guerra, Rua Professor Manoelito de Ornelas, Rua Luis 

Seraphico Junior e Rua Laguna. 

As vias transversais aos traçados do prolongamento da avenida deverão ser 

ocupadas pelas frentes de obra em seus trechos integrantes ou próximos à ADA. 

Entre estas, compõem o sistema viário principal da AID: Rua Joerg Bruder, Rua 
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Engenheiro Mesquita Sampaio, Rua Américo Brasiliense, Rua Alexandre Dumas, Rua 

Verbo Divino, Avenida João Carlos da Silva Borges / Avenida Alfredo Egídio de Souza 

Aranha, Rua Bragança Paulista e Avenida João Dias. 

A ocupação de área em uma determinada via por obras causa diminuição de sua 

respectiva capacidade de escoamento do tráfego e o sintomático deslocamento de 

parte deste tráfego para outras vias. Portanto, em escala mais ampla, ocorre uma 

piora nos níveis de serviço operacionais do sistema viário. 

Deve-se observar, ainda, que a piora nos níveis de serviço das vias da AID afetará 

usuários de transporte individual e usuários de transporte público (ônibus). Como a 

mobilidade e flexibilidade destes últimos é menor do que as dos primeiros - 

passageiros de ônibus não podem dispor de rotas alternativas ou de fuga -, sua 

vulnerabilidade aos incômodos associados a congestionamentos é naturalmente 

maior. 

Medidas recomendadas: 

 Definir o Planejamento das Obras de forma que a ocupação de áreas do 

sistema viário seja feita por etapas, e de forma a manter, num mesmo 

período, a maior somatória de capacidade de escoamento de tráfego possível 

num conjunto de vias do mesmo setor.  

 Em complemento, projetos deverão ser elaborados e implantados, para cada 

etapa das obras, viabilizando rotas viárias alternativas ou de desvio para o 

tráfego, no âmbito do Plano de Gestão do Tráfego, que definirá também as 

obstruções e os desvios provisórios a serem implantados pela CET, assim como 

os horários de trabalho e de entrada e saída de veículos a serviço das 

empreiteiras, e a sinalização de advertência segurança para veículos e 

pedestres; 

 Informar a população em geral e, especialmente, aquela que reside ou 

desempenha suas atividades na AID, acerca dos prazos e horários das obras e 

dos possíveis incômodos que elas poderão causar, além dos benefícios 

permanentes, por meio do Programa de Comunicação Ambiental. 

Estas medidas mitigadoras deverão reduzir os impactos que serão causados pelas 

obras, tendo em vista que os níveis de serviço operacionais atuais do sistema viário 
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principal, em seu conjunto, demonstram existir ainda uma certa ociosidade. Ressalta-

se, também, o caráter temporário e reversível do impacto. 

Considera-se, portanto, que o impacto será negativo e de média magnitude, de 

manifestação imediata ao início das obras, com espacialização dispersa no âmbito da 

AID. Sua relevância no contexto do empreendimento é média, pelos incômodos e 

prejuízos que o impacto sobre o tráfego poderá causar. 

O Quadro a seguir sintetiza os atributos do impacto após a execução das medidas. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo 

Incidência Direta 

Ocorrência Certa 

Prazo Imediato 

Espacialidade Disperso 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Média 

Localização AID 

Grau de relevância Médio 

 
 
 

10.2.6. Vegetação e Fauna  

10.2.6.1. Supressão da cobertura vegetal dos elementos de 

arborização urbana 

O prolongamento da av. Chucri Zaidan implicará na remoção da cobertura vegetal 

existente nas vias que sofrerão interferência, que consiste no conjunto formado por 

elementos da arborização urbana (passeio público, canteiros, e praças). A partir de 

vistoria in loco contabilizou-se 332 indivíduos arbóreos, objeto dessa supressão. Tal 

medida acarretará em diminuição da cobertura vegetal por habitante nos bairros 

afetados. 

Medidas recomendadas: 

 Plantio de mudas, de preferência de espécies nativas, na região afetada. 
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O quadro a seguir apresenta a avaliação deste impacto. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo 

Incidência Direta 

Ocorrência Certa 

Prazo Imediato 

Espacialidade Localizado 

Duração Permanente 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Pequena 

Localização ADA 

Grau de relevância Médio 

 

10.2.6.2. Supressão de cobertura vegetal em área adjacente ao 

Parque Burle Marx 

A construção da alça de acesso da ponte sobre o rio Pinheiros implicará em remoção 

de parte da cobertura vegetal do estacionamento do Parque Burle Max que consiste 

num trecho de árvores isoladas, onde foram levantados e plaqueados os “indivíduos 

notáveis” (53 indivíduos arbóreos com DAP maior do que 25 cm), e campo antrópico. 

Outro trecho de vegetação que sofrerá intervenção, por ocasião da construção da 

alça de acesso consiste em área de vegetação contínua degradada. Pelo traçado da 

alça haverá interferência em vegetação alagada/áreas brejosas que constituem APPs.  

Além disso há que se considerar a interferência em APP do rio Pinheiros onde 

ocorrem campos antrópicos e indivíduos arbóreos implantados. 

Medidas recomendadas: 

 Sugere-se o transplante dos indivíduos arbóreos “notáveis” para área próxima 

e o plantio de mudas de espécies nativas em outro Parque Municipal próximo. 

EM01/2009     10-50 



GEOTEC                                                       EMURB 

O quadro a seguir apresenta a avaliação deste impacto. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo 

Incidência Direta 

Ocorrência Certa 

Prazo Imediato 

Espacialidade Localizado 

Duração Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Magnitude Média 

Localização ADA 

Grau de relevância Médio 

 

10.2.6.3. Implantação de cobertura vegetal (Projeto paisagístico 

em torno das alças de acesso da Ponte Burle Marx). 

O Projeto de construção da Ponte Burle Max prevê a implantação de projeto 

paisagístico em torno das alças de acesso da Ponte Burle Max nos dois lados do rio 

Pinheiros. O local deverá receber mudas de espécies típicas da Mata Atlântica e 

ornamentais, o que contribuirá para o aumento de áreas verdes e de lazer no local. 

Se tratando de um impacto positivo não cabem medidas, mesmo potencializadoras. 

O quadro a seguir apresenta a avaliação deste impacto. 

Atributo Avaliação 

Natureza Positivo 

Incidência Direta 

Ocorrência Certa 

Prazo Curto Prazo 

Espacialidade Localizado 

Duração Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Magnitude Média 

Localização ADA 

Grau de relevância Médio 
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10.2.6.4. Perturbação da fauna pelo aumento do nível do ruído 

A fauna de vertebrados caracteriza-se por possuir um sistema nervoso desenvolvido, 

especialmente em aves e mamíferos esse desenvolvimento se expressa, entre 

outros, através dos órgãos dos sentidos. A visão, o olfato e a audição têm papel 

fundamental para sua sobrevivência. Assim, agressões sob forma de estímulos 

intensos afetam a fauna levando Oe indivíduos a uma condição de estresse que altera 

seu comportamento e seu desempenho na execução das atividades diárias. Em 

termos das populações isso pode representar a fuga do local onde ocorre a agressão 

ou a uma mudança de comportamento que pode diminuir sua densidade alterando a 

reprodução, por exemplo. O aumento do nível de ruído, principalmente durante a 

fase de implantação, caracteriza-se por ser um desses tipos de agressão. 

Medidas recomendadas 

 Recomenda-se para a mitigação desse impacto o monitoramento e controle da 

geração de ruído, juntamente à implantação do projeto no menor tempo 

possível para diminuir o tempo dos efeitos de estresse do sistema nervoso que 

o aumento de ruídos produz sobre a fauna. É importante destacar que devido 

às características apresentadas no diagnóstico de fauna, as espécies que serão 

afetadas já estão adaptadas fisiologicamente a situações de estresse nervoso 

por ruído uma vez que são remanescentes do processo de ocupação intensa 

que vem ocorrendo. 

O quadro a seguir apresenta a avaliação deste impacto. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo 

Incidência Direta 

Ocorrência Certa 

Prazo Imediato 

Espacialidade Localizado 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Média 

Localização ADA e AID 

Grau de relevância Baixo 
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10.2.6.5. Perturbação da avifauna pela redução de refúgios e 

recursos alimentares 

Como conseqüência direta da implantação do empreendimento, desapropriação e 

eliminação de moradias residenciais, ocorrerá a supressão da vegetação de jardins 

privados. Nessas áreas, embora pequenas, diversas espécies encontram refúgio e 

recursos alimentares espalhados ao longo do trajeto. Esses jardins, em seu conjunto 

na AID e ADA, constituem-se em importante elemento para a manutenção das 

populações da avifauna fornecendo recursos dispersos na paisagem urbana. Sua 

eliminação para a implantação da obra viária reduzirá a oferta de recursos podendo 

gerar competições intraespecíficas nas populações de aves que atingirão até mesmo 

parte da AII reduzindo seu número. 

Medidas recomendadas 

 Recomenda-se para a mitigação desse impacto um estudo de número desses 

jardins ao longo do traçado da obra viária, para subsidiar um possível cálculo 

de capacidade de suporte e norteie o projeto paisagístico do complexo viário, 

mantendo-o mais próximo da oferta de recursos que ocorre atualmente e 

mantém as populações de aves estáveis. 

O quadro a seguir apresenta a avaliação deste impacto. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativa 

Incidência Direta 

Ocorrência Certa 

Prazo Imediato 

Espacialidade Localizado 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Média 

Localização ADA E AID 

Grau de relevância Médio 
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10.2.6.6. Perturbação à fauna no Parque Burle Marx 

A implantação das alças da ponte sobre o rio Pinheiros no limite da entrada do 

Parque Burle Max levará à remoção de parte da vegetação da área que atualmente 

tem um efeito de barreira contra o ruído e o vento. Ao ser removida essa barreira o 

efeito de borda começará a atingir áreas mais internas do Parque podendo levar à 

perda de espécies vegetais significativas e conseqüentemente alterar a dinâmica 

florestal presente. Essa alteração, por sua vez, poderá modificar o fluxo de energia 

no ecossistema alterando a disponibilidade de recursos para toda a fauna em um 

efeito de propagação em rede que pode resultar em empobrecimento de espécies. 

Com a aproximação das vias o efeito de borda poderá ser tornar permanente durante 

a fase de operação. 

Medidas recomendadas 

 Recomenda-se para a mitigação desse impacto o planejamento e implantação 

de uma barreira vegetal adequada para atenuar, ou até mesmo eliminar o 

efeito de borda. Caso esta medida seja adotada o efeito de borda deixa de ser 

um impacto ser considerado na fase de operação, por já estar mitigado. 

O quadro a seguir apresenta a avaliação deste impacto. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativa 

Incidência Direta 

Ocorrência Certa 

Prazo Imediato 

Espacialidade Localizado 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Média 

Localização ADA E AID 

Grau de relevância Médio 
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10.2.7. Aspectos Físicos 

10.2.7.1. Emissões de Poluentes Atmosféricos 

A fase de implantação dos trechos de prolongamento da Avenida Chucri Zaidan 

resultará em emissões de poluentes atmosféricos decorrentes das atividades de 

implantação do projeto e das movimentações de veículos automotores. As áreas 

lindeiras do traçado do sistema receberão as contribuições das emissões atmosféricas 

principalmente de material particulado (MP), monóxido de carbono (CO) e dióxido de 

nitrogênio (NO2). 

As fontes de emissões de poluentes atmosféricos do projeto consistirão de demolição, 

movimentação de terra, construção de pavimentação, movimentação de veículos 

pesados em vias não pavimentadas, escapamento de veículos automotores 

envolvidos nas obras. 

Também haverá emissão dos veículos automotores decorrentes da diminuição da 

capacidade de escoamento do tráfego da região devido a restrição de deslocamento 

nas vias lindeiras do projeto. 

Medidas recomendadas 

 Como medida mitigadora dos impactos recomenda-se a umidificação de vias 

não pavimentadas em operações de movimentações de terras para redução de 

emissões de material particulado, sendo que as referencias bibliográficas 

estimam a redução de 10 a 90% para a referida medida. Para emissão de 

veículos automotores recomenda-se o planejamento de rotas alternativas para 

redução de congestionamentos de veículos. 
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O quadro a seguir apresenta a avaliação deste impacto. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Ocorrência Certa 

Prazo Imediato 

Espacialidade Disperso 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Médio 

Localização AID 

Grau de relevância Médio 

 
 

10.2.7.2. Alterações dos níveis de Ruído e Vibrações 

Na fase de implantação do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan prevê-se 

alterações dos níveis de ruído e vibrações na área de influência, tanto pela ação 

direta das obras, quanto pelas alterações no sistema viário da região, em decorrência 

das obras. 

Conforme já apresentado na avaliação de impactos no sistema viário, deverá ocorrer 

uma alteração significativa do tráfego em diversas vias, com a implantação de 

desvios e rotas alternativas. 

As vias que terão trechos ocupados pelas obras do empreendimento são as 

integrantes do traçado do prolongamento da avenida ou transversais a estas. 

Como já apresentado, as vias integrantes dos traçados do prolongamento da avenida 

deverão ser ocupadas pelas obras para viabilizar os alargamentos e outras melhorias 

viárias propostas. Entre estas, as integrantes do sistema viário principal da AID são: 

Rua Henry Dunant, Rua José Guerra, Rua Professor Manoelito de Ornelas, Rua Luis 

Seraphico Junior e Rua Laguna. 

As vias transversais aos traçados do prolongamento da avenida e das vias parque 

deverão ser ocupadas pelas obras em seus trechos integrantes das respectivas áreas. 

Entre estas, as integrantes do sistema viário principal da AID são: Rua Joerg Bruder, 

Rua Engenheiro Mesquita Sampaio, Rua Américo Brasiliense, Rua Alexandre Dumas, 
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Rua Verbo Divino, Avenida João Carlos da Silva Borges / Avenida Alfredo Egídio de 

Souza Aranha, Rua Bragança Paulista e Avenida João Dias. 

Portanto, nestas vias, enquanto estiverem ocorrendo as obras, haverá uma redução 

do tráfego de veículos, ou mesmo a sua completa interrupção em alguns trechos, por 

certos períodos, cessando assim totalmente o ruído de tráfego.  No entanto, este 

impacto “positivo” é total ou parcialmente revertido pelo ruído direto da obra, pelos 

equipamentos e veículos de serviço, que será analisado adiante. 

Por outro lado, se ocorrerão interdições de trechos de 

vias, o tráfego atual será desviado para outras, que 

sofrerão um aumento de fluxo e o conseqüente aumento 

do nível de ruído e potencial de vibrações, no caso de 

passagem intensa de veículos pesados. 

Já o efeito direto das obras consiste no ruído de máquinas 

de escavação, transporte de material e de construção, 

variando muito em função da condição de operação das 

mesmas.   

Como valor máximo, pode-se considerar com base em 

experiências anteriores com equipamentos similares, que 

estes não emitirão ruído em níveis acima de 90 dB(A), medidos a 7 metros da fonte. 

Distância Nivel de Ruído
(m) (dB(A))
7 90
10 87
20 81
30 77
40 75
50 73

100 67
150 63
200 61
300 57
400 55
500 53
750 49
1000 47
1250 45
1500 43

Aplicando-se a curva de decaimento logarítmico a este nível máximo, obtém-se o 

resultado apresentado no quadro adiante, que indica o nível sonoro previsto, em 

função da distância das obras.  

Em áreas mistas com vocação comercial, considera-se como máximo admissível um 

ruído de 60 dB(A) durante o dia e 55 dB(A) à noite. Logo, pelos dados da tabela 

observa-se que até uma distância de 200 m, durante o dia, e 400 m à noite, a 

operação de máquinas e equipamentos na obra viria a prejudicar as condições de 

conforto acústico.  

Essas distâncias são válidas para condições de campo livre, sem obstáculos como 

morros, edificações, etc., representando, portanto, a máxima distância em que 

poderá haver quebra de conforto acústico em zonas com ocupação similar à da área 

de influência do empreendimento. 

EM01/2009     10-57 



GEOTEC                                                       EMURB 

EM01/2009     10-58 

Uma das características da poluição sonora é o seu imediatismo.  Da mesma maneira 

que se inicia tão logo comecem as atividades ruidosas, também cessa no instante 

que estas terminarem.  Logo, a reversibilidade do impacto ambiental é total e 

imediata.    

Trata-se, portanto, de impacto de média magnitude, no caso de obras no período 

noturno, a menos de 400 m de residências.  Caso contrário (obras somente diurnas, 

até as 22:00 h, ou distante de residências) o impacto pode ser considerado 

irrelevante. 

Já o efeito das vibrações na fase de obras do empreendimento irá depender 

diretamente das atividades realizadas a cada momento.     

As medições realizadas indicaram níveis de vibração atual aceitáveis, pouco acima do 

limiar de percepção, mesmo em pontos próximos às vias de tráfego mais intenso.  

Isto indica que, por características locais do solo, a transmissão de vibrações é 

bastante limitada o que, sem dúvida, deverá contribuir para atenuar 

significativamente estas vibrações durante a fase de obras.   

Já na área próxima ao trecho subterrâneo, caso seja necessário o uso de explosivos 

para desmonte de rochas, haverá o potencial de vibrações no solo, que dependerá 

diretamente das características do solo e do processo de escavação. 

Finalmente, não somente as obras como um todo mas, particularmente, as 

atividades com potencial de gerar vibrações, terão uma duração razoavelmente 

curta, tratando-se de impacto totalmente reversível, assim que terminarem as obras. 

Medidas recomendadas: 

 Para mitigação do aumento dos níveis de ruído, recomenda-se que as obras 

sejam realizadas preferencialmente no período diurno, não se estendendo 

além das 22:00 h, e que os canteiros de obras e instalações mais ruidosas 

sejam instaladas a mais de 400 m de áreas com residências. 

 Com relação às vibrações, recomenda-se como medida de verificação, que seja 

realizado monitoramento de vibrações em locais sobre o túnel, com medições 

nos instantes das explosões, além de cuidadoso cadastro das condições dos 

imóveis da região, com registro fotográfico de rachaduras pré-existentes. 
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O quadro a seguir apresenta a avaliação deste impacto. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo 

Incidência Direto  

Ocorrência Certa  (vibrações: potencial) 

Prazo Imediato 

Espacialidade Disperso 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Média (vias que servirão com desvios 

alternativos de tráfego e áreas com 

obras noturnas);  

Pequena (demais vias e no caso de 

obras somente diurnas) 

Localização ADA e AID 

Grau de relevância Médio a baixo, conforme o local. 

 

10.2.7.3. Alteração na Qualidade do Solo 

Trata-se de um impacto associado ao aumento do fluxo de caminhões e 

equipamentos em função da implantação do empreendimento. 

Muitos dos equipamentos a serem utilizados têm mobilidade restrita aos locais e às 

proximidades das obras (tais como motoniveladoras, tratores de esteira, pás 

carregadeiras etc.). 

Por serem equipamentos de menor mobilidade do que caminhões basculantes e com 

outras carrocerias e funções (os quais podem se deslocar facilmente até postos de 

abastecimento), estes devem ser abastecidos e lubrificados próximo às frentes de 

trabalho, por meio de caminhões específicos para tais fins. 

Não se imagina ser necessário dotar os canteiros de obras de depósitos de 

combustíveis dedicados, o que deverá reduzir muito o risco de vazamentos. Ainda 

assim, quando do abastecimento nas frentes de trabalho e da lubrificação dos 

equipamentos, poderão ocorrer alguns despejos de pequena monta dos mesmos no 

solo. 
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Medidas recomendadas 

 Implantação do Programa de Gestão e Controle Ambiental das Obras, 

contemplando vistorias periódicas nos veículos automotores evitando possíveis 

vazamentos de substâncias poluidoras. Ainda deverá ser construída uma área 

impermeável para abastecimento e lubrificação dos veículos automotores.  

Será um impacto negativo, direto, provável e em curto prazo. Seus efeitos serão 

localizados, temporários e reversíveis. Sua magnitude será pequena e sua ocorrência 

limitada à área do empreendimento. 

O quadro a seguir resume a avaliação deste impacto. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativa 

Incidência Direto 

Ocorrência Provável 

Prazo Curto Prazo 

Espacialidade Localizado 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Média 

Localização ADA 

Grau de relevância Média 

 

10.2.7.4. Dinamização dos Processos Erosivos 

Os processos erosivos aqui considerados são predominantemente causados pela 

água, devido a sua maior importância relativa em termos de ocorrência com relação 

a outros agentes erosivos, como por exemplo, o vento. Mais especificamente, foram 

considerados os processos erosivos pluviais, envolvendo a desagregação, a remoção 

e o transporte das partículas de material terroso pela ação das águas de chuva e seu 

escoamento em superfície e subsuperfície. 

Os serviços de terraplenagem, remoção da cobertura vegetal, mudança da geometria 

dos terrenos – expondo os horizontes de solos alterados ou residuais jovens mais 

suscetíveis à erosão – e as mudanças dos regimes de escoamento superficial e 
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subsuperficial favorecem e intensificam os processos erosivos pela água, podendo 

gerar impactos se não forem adotadas práticas de controle, como drenagem 

provisória e revegetação, por exemplo. 

Medidas recomendadas: 

 Implantação do Programa de Gestão e Controle Ambiental das Obras, 

especialmente as medidas que contemplam o controle dos processos erosivos.  

 Implantação de sistema de drenagem superficial durante a implantação do 

empreendimento. 

 Ainda deverão ser realizadas vistorias periódicas, durante a implantação do 

empreendimento, para monitoramento de erosão e assoreamento. 

Este impacto será de natureza negativa, direto e certo. Com relação ao prazo de 

ocorrência, ele ocorrerá em curto prazo, restrito à fase de implantação. 

Espacialmente, ele será disperso, mas fisicamente limitado à área do 

empreendimento. Será um impacto temporário, reversível e apresentará média 

magnitude relativa.  

O quadro a seguir resume a avaliação deste impacto. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativa 

Incidência Direto 

Ocorrência Certa 

Prazo Curto Prazo 

Espacialidade Disperso 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Média 

Localização ADA 

Grau de relevância Médio 
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10.2.7.5. Assoreamento dos corpos d’água 

A movimentação de terra para escavação de valas, nivelamento do terreno, 

construção de aterros para encontros de pontes, poderá carrear sedimentos e 

resíduos sólidos para a rede de drenagem pluvial, obstruindo galerias e canais. 

Medidas recomendadas: 

 Implantação do Programa de Gestão e Controle Ambiental das Obras, 

especialmente as medidas que contemplam o controle de erosão e do 

carreamento de sedimentos por ocasião das chuvas. 

O quadro a seguir resume a avaliação deste impacto. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo 

Incidência Direta 

Ocorrência Provável 

Prazo Curto Prazo 

Espacialidade Disperso 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Média 

Localização AID 

Grau de relevância Médio 

 

10.2.7.6. Poluição dos corpos d’água 

A movimentação de máquinas e o aumento da circulação de operários na área das 

obras pode lançar: 

− Óleos e graxas provenientes da circulação manutenção e abastecimento de 

veículos, máquinas e equipamentos; 

− Matéria orgânica proveniente do lançamento de efluentes sanitários dos 

canteiros de obras, resíduos orgânicos provenientes do consumo e preparo de 

alimentos; 

− Produtos químicos utilizados na construção civil e lançados no solo de onde 

podem alcançar a drenagem em eventos chuvosos; e 
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− Entulhos de construção, resultantes das obras de demolição e restos de 

materiais de construção. 

Medidas recomendadas 

 Implantação do Programa de Gestão e Controle Ambiental das Obras, 

especialmente as medidas que contemplam o controle dos canteiros de obra. 

 Implantação de sistema de coleta de efluentes sanitários e seu 

encaminhamento à disposição final adequada. 

O quadro a seguir resume a avaliação deste impacto. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo 

Incidência Direta 

Ocorrência Provável 

Prazo Curto Prazo 

Espacialidade Disperso 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Média 

Localização AID 

Grau de relevância Médio 
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10.3. Impactos na Etapa de Operação  

10.3.1. Dinâmica Populacional e Condições de Vida 

10.3.1.1. Aumento gradativo dos incômodos de vizinhança na fase 

de operação 

Após a conclusão das obras, iniciará o ciclo de vida operacional do empreendimento, 

que envolverá a utilização do sistema viário implantado (túnel, vias em nível 

superficial e nova ponte). Indiretamente, o impulso à valorização imobiliária 

contribuirá para o gradativo adensamento populacional e da massa edificada na AID. 

Assim, na fase de operação do empreendimento, ocorrerá certamente um aumento 

gradativo da circulação de veículos e pessoas na AID, o que tende a aumentar 

também os incômodos de vizinhança típicos, como o aumento do trânsito, do ruído e 

da poluição do ar, e os efeitos da verticalização nas condições de insolação e 

ventilação do espaço urbano, sobretudo em áreas residenciais horizontais de classe 

média a alta, relativamente tranqüilas atualmente. É o caso dos bairros de Vila S. 

Francisco, Chácara Japonesa, Jd. Heliomar e Vila do Cruzeiro, de algumas quadras na 

Chácara Sto. Antonio, e das vizinhanças residenciais do Parque Burle Marx (em que 

pese estas áreas já serem fortemente verticalizadas).  

Também haverá um aumento gradativo do volume de tráfego no trecho existente do 

corredor Berrini – Chucri Zaidan, após o início da operação do prolongamento e da 

nova ponte sobre o rio Pinheiros, ainda que a fluidez do trânsito possa melhorar por 

um certo período de tempo. Com isso, os incômodos de vizinhança também tendem 

a aumentar. Não se trata, porém, de receptores sensíveis aos incômodos associados 

a ruído ou à qualidade do ar, pois ao longo do corredor predominam 

estabelecimentos comerciais. 

Conforme já destacado na avaliação do impacto “reanimação de predisposições e 

movimentos sociais”, é possível que associações de moradores ao longo do 

prolongamento projetado, sobretudo onde reside uma população de renda média a 

alta (Vila São Francisco, J. Cedro do Líbano Chácara Japonesa e Vila do Cruzeiro) 

venham a manifestar preocupação em relação às desapropriações e aos possíveis 

incômodos de vizinhança advindos da sua implantação e operação, mobilizando-se 

em defesa de seus direitos.  
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Medidas recomendadas: 

 Elaborar um Plano de Gestão do Tráfego para a fase de operação, que defina 

previamente as obstruções de acessos a serem implantadas na nova via, para 

preservar a tranqüilidade dos bolsões residenciais do trânsito de passagem; 

 Elaborar um Plano Urbanístico para o entorno da ADA, dentro do perímetro da 

OUCAE, onde deverão ser estabelecidos, entre outros aspectos, os usos 

permitidos, os gabaritos máximos das edificações nas quadras ao longo do 

prolongamento, as vias a interromper e as vias a conectar à nova avenida, 

entre outros aspectos de interesse para mitigar os impactos de vizinhança nos 

bairros existentes. Este Plano poderá ser desenvolvido dentro do Programa de 

Inserção Urbana. 

O impacto em questão será de natureza negativa, por causa do risco de piora da 

qualidade de vida de uma parte da população residente nas imediações do projeto, e 

de incidência direta, no âmbito da AID, manifestando-se em curto, médio ou longo 

prazo, e de forma localizada. Trata-se de um impacto de natureza permanente e 

irreversível, diante das transformações que serão induzidas.  

Considera-se, no entanto, que a aplicação das medidas indicadas possibilitará que o 

aumento gradativo dos incômodos de vizinhança na fase de operação seja um 

impacto negativo, porém, de pequena magnitude. O impacto é altamente relevante 

do ponto de vista da qualidade de vida dos antigos moradores da região. 

O Quadro a seguir sintetiza os atributos do impacto após a execução das medidas. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Ocorrência Certa 

Prazo Curto a Longo Prazo 

Espacialidade Localizado 

Duração Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Magnitude Pequena 

Localização AID 

Grau de relevância Alto 
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10.3.2. Estrutura Produtiva e de Serviços 

10.3.2.1. Aumento da atratividade do eixo da Av. Dr. Chucri 

Zaidan p/ comércio e serviços e empreendimentos imobiliários 

De acordo com estudos recentes (ver item 9.2.7.4), os estoques de área construída 

adicional nos Setores Berrini e Marginal Pinheiros tendem a se esgotar mais 

rapidamente. Em curto prazo, o painel da SECOVI junto aos seus associados indica 

que existem demandas nos setores Brooklin, Chucri Zaidan e Marginal Pinheiros, de 

cerca de 30%, 23% e 22% dos respectivos estoques de áreas adicionais disponíveis, 

comprovando-se como “as forças dominantes no mercado de CEPAC na OUC-AE”. 

Os investimentos na expansão do sistema viário, a fim de comportar a ampliação do 

uso do automóvel e o adensamento vertical, têm sido condicionantes de processos de 

valorização imobiliária e elitização de bairros de classe média, para o que as 

operações urbanas Faria Lima e Água Espraiada têm particularmente contribuído. 

Assim, as tendências mais evidentes das intervenções previstas na AID, 

particularmente no distrito de Santo Amaro, são: (i) a substituição dos usos 

industriais existentes na várzea do rio Pinheiros por condomínios verticais comerciais 

e residenciais de alto padrão, como expansão natural dos usos existentes no corredor 

Berrini-Chucri Zaidan; (ii) a transformação de áreas residenciais horizontais 

tradicionais, de padrão médio, devido ao aumento da verticalização residencial e à 

substituição por estabelecimentos de comércio e serviços voltados às demandas de 

consumo da população empregada nas empresas ou das novas famílias de classe 

média e alta. 

O aumento da acessibilidade intra-urbana para os usuários de automóvel na região 

de Santo Amaro, decorrente do prolongamento e da nova ponte, atrairá para a 

avenida Chucri Zaidan fluxos de tráfego anteriormente destinados à Marginal 

Pinheiros (sentido Guarapiranga) e à avenida Santo Amaro. Do ponto de vista do 

transporte público, a nova via será aproveitada para a implantação do “corredor 

Berrini” de ônibus, previsto no PDE e no PRE da Subprefeitura Santo Amaro (ver 

itens 5.2.1 e 5.5). Tais melhorias na acessibilidade tendem a induzir novas 

localizações comerciais. 

Do ponto de vista dos efeitos sobre a economia, pode-se afirmar que este aumento 

de atratividade gerará novos empregos e massa salarial e a ampliação e 

diversificação das atividades terciárias, afetando de forma positiva a estrutura 
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produtiva e de serviços na AID, sobretudo no distrito de Santo Amaro. O uso 

industrial, conforme a tendência geral observada na cidade de São Paulo, tende a se 

deslocar para áreas mais periféricas da RMSP. 

Há que se atentar, porém, para os possíveis efeitos negativos indiretos deste 

impacto, e que estão relacionados à tendência de valorização imobiliária e às 

alterações nos padrões de uso e ocupação do solo induzidas pelo aumento da 

acessibilidade (ver as avaliações desses impactos na seqüência). 

Medidas recomendadas: 

 Elaborar um Plano Urbanístico para o entorno da ADA, dentro do perímetro da 

OUCAE, onde deverão ser estabelecidos os setores onde serão permitidos os 

usos industriais e de comércio e serviços, considerando pólos geradores de 

tráfego e fatores geradores de incômodo, a fim de evitar impactos de 

vizinhança e maximizar os efeitos econômicos positivos do empreendimento. 

Como supramencionado, este Plano poderá ser desenvolvido dentro do 

Programa de Inserção Urbana. 

O impacto terá incidência direta, influenciando a estrutura produtiva e de serviços no 

âmbito da AID, de forma localizada. Trata-se de impacto de ocorrência certa e 

irreversível em médio prazo, e que começará a se manifestar logo após o início da 

operação das obras viárias.   

Considera-se que o impacto será positivo e de grande magnitude. Sua relevância 

também será alta, em função das transformações, tanto positivas quanto negativas, 

que poderão advir deste impacto. 
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O Quadro a seguir sintetiza os atributos do impacto após a execução das medidas. 

Atributo Avaliação 

Natureza Positivo 

Incidência Direto  

Ocorrência Certa 

Prazo Médio Prazo 

Espacialidade Localizado 

Duração Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Magnitude Grande 

Localização AID 

Grau de relevância Alto 

 

10.3.3. Sistema viário, tráfego e transportes 

10.3.3.1. Aumento da acessibilidade intra-urbana na fase de 

operação 

A implantação do empreendimento, ao incrementar o sistema viário estrutural da AID 

com a extensão do corredor das avenidas Eng. Luis Carlos Berrini e Dr. Chucri Zaidan 

e uma nova transposição do rio Pinheiros, implicará a criação de uma nova ligação 

alternativa e de apoio à Marginal Pinheiros, aumentando a acessibilidade intra-urbana 

da região sul do MSP em relação às regiões oeste e sul do município e da RMSP. 

Do ponto de vista da circulação intra-urbana, o prolongamento da avenida Chucri 

Zaidan, representando a, promoverá a reestruturação do esquema de circulação do 

tráfego na AID (Santo Amaro), integrando-se de forma sinérgica a outras 

intervenções viárias previstas dentro ou fora do âmbito da OUCAE, bem como aos 

sistemas de transporte público previstos para a região sul da capital (ver projetos co-

localizados descritos nos itens 5.1.2 e 5.2). 

A nova ponte sobre o rio Pinheiros, com suas respectivas alças de acesso às avenidas 

marginais, permitirá aliviar o tráfego nas pontes Morumbi e João Dias, sobretudo em 

horários de pico. 
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Medidas recomendadas: 

 Como medida potencializadora deste impacto positivo, sugere-se a elaboração 

de um detalhado Estudo de Tráfego em momento anterior à consolidação do 

projeto executivo do empreendimento (fase de LI), que possibilitará a adoção 

de ajustes no mesmo. 

O impacto é de ocorrência certa na fase de operação, com incidência indireta, 

implicando o aumento imediato da acessibilidade intra-urbana, de forma dispersa no 

âmbito da AII e do MSP. Trata-se de impacto de natureza irreversível e permanente, 

devido ao aumento definitivo da acessibilidade.  

Considera-se que o impacto será positivo e de média magnitude, visto que há 

tendência de piora no nível de serviço nas vias citadas, com o passar do tempo. Sua 

relevância, porém, é alta, em função da necessidade urgente de novas transposições 

sobre o rio Pinheiros, a fim de aliviar o tráfego nas pontes Morumbi e João Dias. 

O Quadro a seguir sintetiza os atributos do impacto após a execução das medidas. 

Atributo Avaliação 

Natureza Positivo 

Incidência Indireto  

Ocorrência Certa 

Prazo Imediato 

Espacialidade Disperso 

Duração Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Magnitude Média 

Localização AII, MSP, RMSP 

Grau de relevância Médio 

 
 

10.3.3.2. Melhora nos níveis de serviço de vias da AII na fase de 

operação 

Quando em operação, o empreendimento prolongará um corredor arterial de apoio a 

Marginal Pinheiros, desde a Ponte Cidade Jardim até a Ponte João Dias, oferecendo 

uma importante alternativa viária na região. Em suma, o empreendimento 
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representa acréscimo de capacidade de escoamento de tráfego para a zona sul do 

MSP. 

Por outro lado, o adensamento urbano que ocorrerá na região, um dos objetivos da 

OUCAE, gerará um significativo acréscimo de tráfego em todo o sistema viário da 

AID, sobretudo no distrito de Santo Amaro. 

Outro aspecto que deve ser considerado é que a implantação do prolongamento 

gerará alterações nas rotas de tráfego atuais da AID, como mudanças de sentido e 

novos cruzamentos semaforizados em nível. 

Conclui-se, portanto, que, com a operação do empreendimento, haverá um conjunto 

de vias que terão decréscimo em seus volumes de tráfego, e um outro conjunto de 

vias que terão acréscimo em seus volumes de tráfego, principalmente na AID (ver 

avaliação do próximo impacto). 

Só é possível avaliar com precisão em quais vias ocorrerão decréscimos ou 

acréscimos de volumes de tráfego mediante a execução de um detalhado estudo de 

tráfego (que não integra o escopo de atividades no presente estudo). Este estudo 

deve tratar da manipulação, através de complexos modelos matemáticos, de um 

substancial conjunto de dados, em sua maioria existentes, tais como origem / 

destino de viagens atuais, volumes de tráfego atuais, perfis sócio-econômicos, 

estatísticas de crescimento setorizadas e estimativas do tráfego a ser gerado pelo 

adensamento urbano promovido pela operação urbana. Com isso, será possível 

estimar cenários futuros do comportamento do tráfego em toda a região afetada pelo 

empreendimento. 

Medidas recomendadas: 

 Elaborar um detalhado Estudo de Tráfego (nos moldes descritos 

anteriormente) em momento anterior à consolidação do projeto executivo do 

empreendimento (fase de LI), que possibilitará a adoção de ajustes no mesmo. 

O impacto é de ocorrência provável na fase de operação, com incidência indireta e 

localizada, implicando a melhora imediata dos níveis de serviço das vias indicadas no 

âmbito da AII. Trata-se, porém, de um impacto de natureza reversível e temporário, 

pois a melhora nos níveis de serviço das vias indicadas poderá ser revertida em 

médio ou longo prazo, devido ao aumento da frota circulante.  

EM01/2009     10-70 



GEOTEC                                                       EMURB 

Considera-se que o impacto será positivo e de média magnitude, visto que a 

tendência é de piora no nível de serviço nas vias da AII, com o passar do tempo. Sua 

relevância, porém, é alta, em função da necessidade de aliviar o tráfego na Marginal 

Pinheiros em horários de pico. 

O Quadro a seguir sintetiza os atributos do impacto após a execução das medidas. 

Atributo Avaliação 

Natureza Positivo 

Incidência Indireto  

Ocorrência Provável 

Prazo Imediato 

Espacialidade Localizado 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Média 

Localização AII 

Grau de relevância Médio 

 

10.3.3.3. Melhora nos níveis de serviço de vias da AID na fase de 

operação 

Apesar da ausência de dados técnicos quanto ao comportamento do tráfego futuro, é 

possível prognosticar em quais vias da AID deverá ocorrer melhora nos níveis de 

serviço operacionais com a implantação do empreendimento. As vias mais prováveis 

deste fato ocorrer são aquelas que cumprem atualmente alguma função similar às 

que serão cumpridas por alguma das intervenções propostas, quais sejam: Marginal 

Pinheiros, em ambos os sentidos, Ponte do Morumbi, Ponte João Dias, Rua 

Engenheiro Mesquita Sampaio, Rua José Vicente Cavalheiro, Rua da Paz e Rua 

Fernandes Moreira. 

Medidas recomendadas: 

 Elaborar um detalhado Estudo de Tráfego (nos moldes já descritos 

anteriormente) em momento anterior à consolidação do projeto executivo do 

empreendimento (fase de LI), que possibilitará avaliar com precisão em quais 

vias ocorrerão decréscimos ou acréscimos de volumes de tráfego. 
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O impacto é de ocorrência provável na fase de operação, com incidência direta e 

caráter localizado, implicando a melhora imediata dos níveis de serviço das vias 

indicadas no âmbito da AID. Trata-se, porém, de um impacto de natureza reversível 

e temporário, pois a melhora nos níveis de serviço dessas vias poderá ser revertida 

em médio ou longo prazo, devido ao aumento da frota circulante e ao adensamento 

populacional na área da OUCAE.  

Considera-se que o impacto será positivo e de média magnitude e relevância, visto 

que a tendência é de piora gradativa no nível de serviço das vias citadas. 

O Quadro a seguir sintetiza os atributos do impacto após a execução das medidas. 

Atributo Avaliação 

Natureza Positivo 

Incidência Direto  

Ocorrência Provável 

Prazo Imediato 

Espacialidade Localizado 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Média 

Localização AID 

Grau de relevância Médio 

 

 

10.3.3.4. Piora nos níveis de serviço de vias da AID na fase de 

operação 

Apesar da ausência de dados técnicos quanto ao comportamento do tráfego futuro, é 

possível prognosticar em quais vias da AID deverá ocorrer piora nos níveis de serviço 

operacionais com a implantação do empreendimento. As vias mais prováveis deste 

fato ocorrer são aquelas que interceptarão o prolongamento da Avenida Chucri 

Zaidan, quais sejam: Rua Antonio de Oliveira, Rua Américo Brasiliense, Rua 

Alexandre Dumas, Rua Verbo Divino, Avenida João Carlos da Silva Borges / Avenida 

Alfredo Egídio de Souza Aranha, Avenida Professor Alceu Maynard Araújo e Rua 

Bragança Paulista. 
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Além destas vias, o trecho existente do corredor Berrini-Chucri Zaidan também terá 

um acréscimo gradativo de volume de tráfego, prevendo-se a conseqüente piora de 

seus níveis de serviço operacionais, pois este trecho também absorverá o tráfego 

atraído pelo seu prolongamento. 

Medidas recomendadas: 

 Elaborar um detalhado Estudo de Tráfego (nos moldes já descritos 

anteriormente) em momento anterior à consolidação do projeto executivo do 

empreendimento (fase de LI), que possibilitará avaliar com precisão em quais 

vias ocorrerão decréscimos ou acréscimos de volumes de tráfego e propor 

ajustes. 

Adotando-se a medida indicada em tempo hábil de revisão do projeto executivo, 

considera-se que o impacto é de ocorrência provável e de incidência direta e 

localizada no âmbito da AID, e que se manifestará imediatamente ao início da 

operação das intervenções implantadas. O impacto de piora será gradativo, mas terá 

caráter permanente até que ocorram novas melhorias de nível de serviço. No 

entanto, é de natureza reversível, se houver, justamente, novas ampliações do 

sistema viário da AID no futuro. 

Considera-se, portanto, que o impacto será negativo e de média magnitude e 

relevância no contexto do empreendimento. 

O Quadro a seguir sintetiza os atributos do impacto após a execução das medidas. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Ocorrência Provável 

Prazo Imediato 

Espacialidade Localizado 

Duração Permanente 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Média 

Localização AID 

Grau de relevância Médio 
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10.3.3.5. Oportunidades de melhoria do transporte por ônibus e de 

integração intermodal  

O prolongamento da avenida Dr. Chucri Zaidan criará condições para a implantação 

da diretriz do “Corredor Berrini” de ônibus, estabelecida no PRE da Subprefeitura 

Santo Amaro para o horizonte de 2016, além de possibilidades de integração com 

outros corredores previstos. 

A implantação do corredor de ônibus promoverá a intermodalidade dos transportes, 

pois este se articulará ao sistema da CPTM (Linha 9) e aos demais corredores de 

ônibus existentes (Santo Amaro, Ver. José Diniz) e projetados - Corredor Brooklin-

Diadema e Corredor Água Espraiada -, integrando-se por meio da instalação do 

Terminal Água Espraiada da SPTrans, junto à ponte estaiada (2012), e de estações 

de transferência (ver projetos co-localizados no item 5.2.1). 

Além dessas diretrizes, a implantação de uma nova transposição sobre o rio Pinheiros 

criará a possibilidade de novas rotas para linhas de ônibus, que liguem áreas 

residenciais de baixa renda, como Campo Limpo e Paraisópolis, aos pólos de 

empregos dos corredores Berrini-Chucri Zaidan e Marginal Pinheiros. 

As intervenções previstas, no entanto, demandarão a reorganização dos trajetos das 

linhas existentes. As principais vias por onde circulam linhas de ônibus na AID são: 

Marginal Pinheiros, R. José Guerra, R. Prof. Manoellito de Ornelas, R. Alexandre 

Dumas, R. Verbo Divino, R. Américo Brasiliense, R. da Paz, R. Luis Seraphico Jr., Av. 

João Carlos da Silva Borges e R. Bragança Paulista. 

Medidas recomendadas: 

 Elaborar o Projeto do Corredor Berrini em nível executivo, durante a fase de 

LI, juntamente com o Projeto Paisagístico, para definição dos necessários 

ajustes do projeto, com vistas à sua adaptação conjunta às necessidades de 

integração intermodal, imprescindível à eficiência do transporte público. 

O impacto é de ocorrência provável na fase de operação, com incidência direta e 

indireta, dado o alcance da intermodalidade, e caráter localizado, implicando a 

melhora imediata dos níveis de acessibilidade e segurança para usuários de 

transporte público no âmbito da AID. Trata-se de um impacto de natureza 

irreversível e permanente, desde que o corredor e as facilidades conexas sejam 

implantados após a execução do empreendimento.  
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Considera-se, deste modo, que o impacto será positivo e de grande magnitude, 

devido à importância da expansão dos sistemas de transporte público e da 

intermodalidade. Será um impacto de alta relevância, considerada a urgência de 

soluções integradas para as questões relacionadas ao trânsito na cidade de São 

Paulo. 

O Quadro a seguir sintetiza os atributos do impacto após a execução das medidas. 

Atributo Avaliação 

Natureza Positivo 

Incidência Direto e Indireto 

Ocorrência Provável 

Prazo Curto Prazo 

Espacialidade Localizado 

Duração Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Magnitude Grande 

Localização ADA, AID, AII, MSP 

Grau de relevância Alto 

 

10.3.4. Paisagem Urbana e Patrimônio Edificado 

10.3.4.1. Alterações na paisagem urbana e na percepção 

ambiental na AID 

Conforme descrito nas avaliações do impacto anterior e do impacto do item 10.2.4 

(“valorização imobiliária...”), o empreendimento resultará em alterações diretas nos 

padrões de uso e ocupação do solo, como a substituição de áreas industriais, 

comerciais e residenciais por novos leitos viários, e também em alterações indiretas, 

decorrentes da tendência de valorização imobiliária na AID, como a substituição de 

usos industriais residenciais por comerciais e a verticalização residencial em bairro de 

ocupação predominantemente horizontal. 

Tais alterações implicarão, por sua vez, em mudanças na paisagem urbana e na sua 

percepção, algumas imediatas, outras gradativas. Novos elementos construídos serão 

introduzidos na paisagem (espaços livres, vias, edificações, equipamentos e 

mobiliário urbanos), alterando o seu funcionamento e o espaço visual, e, com isso, as 
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relações das pessoas com o ambiente construído onde vivem cotidianamente. Assim, 

mudanças de caráter objetivo – alterações na paisagem – tendem a gerar mudanças 

de caráter subjetivo – alterações na percepção das pessoas acerca de tais mudanças. 

Deve-se lembrar, nesse sentido, que o próprio conceito de paisagem, em urbanismo, 

pressupõe a percepção do espaço visual da cidade e a sua idealização. 

As transformações poderão ser benéficas ou adversas do ponto de vista da percepção 

ambiental, que é sempre subjetiva e implica juízos de valor. Quanto maior o nível de 

instrução da pessoa, maior tende a ser a sua capacidade de perceber as alterações 

na percepção do ambiente construído e estabelecer uma idéia crítica sobre elas.  

Novos estabelecimentos comerciais surgirão, trazendo empregos e facilidades de 

consumo e serviços até então só disponíveis a distâncias maiores. Uma nova ponte 

sobre o rio Pinheiros aumentará a acessibilidade para a população residente em 

Santo Amaro, oferecendo também acesso facilitado ao Parque Burle Marx. 

Por outro lado, a substituição gradativa de usos residenciais por comerciais e a 

verticalização podem gerar percepções negativas acerca das transformações 

ambientais (incômodos), sobretudo junto a moradores mais tradicionais e antigos 

dos bairros diretamente afetados, que tendem ser naturalmente mais resistentes às 

mudanças. 

As demolições e ampliações poderão deixar “cicatrizes” na paisagem urbana, como é 

o caso notório da extensão da Av. Brig. Faria Lima em Pinheiros. Tais situações mal 

resolvidas em termos de desenho urbano tendem a marcar a paisagem, dando-lhe 

um caráter provisório. Na prática, novos remembramentos de lotes ocorrerão para a 

implantação de outros usos, reorganizando a estrutura e a paisagem urbana. 

Conclui-se, portanto, que as alterações na paisagem urbana da AID e na percepção 

ambiental de seus habitantes terão importantes interfaces com impactos sobre as 

condições de vida, realimentando a geração de expectativas sobre o projeto e a 

reanimação de predisposições e movimentos sociais, podendo ser percebidas como 

positivas ou negativas, dependendo das condições do sujeito a ser afetado pelas 

transformações. 

Medidas recomendadas: 

 Elaborar um Plano de Gestão do Tráfego para a fase de operação, que defina 

previamente as obstruções de acessos a serem implantadas no prologamento, 
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para preservar a tranqüilidade das ruas locais residenciais do trânsito de 

passagem; 

 Elaborar um Plano Urbanístico para o entorno da ADA, dentro do perímetro da 

OUCAE, onde deverão ser estabelecidos os setores onde serão permitidos os 

usos industriais e de comércio e serviços, os gabaritos máximos das 

edificações nas quadras ao longo do prolongamento, as vias a interromper e as 

vias a conectar à nova via, e outros aspectos de interesse para mitigar os 

impactos de vizinhança nos bairros existentes. 

Tanto o vetor positivo quanto o negativo serão de ocorrência certa e imediata, a 

partir do término das obras, prolongando-se pela fase de operação, com incidência 

localizada no âmbito da AID. Trata-se de efeitos opostos e simultâneos, de natureza 

permanente e irreversível.  

Considera-se que ambos efeitos serão de grande magnitude, diante das 

transformações que serão induzidas, mas de média relevância, diante do caráter 

subjetivo da percepção sobre as transformações da paisagem urbana. 

O Quadro a seguir sintetiza os atributos do impacto após a execução das medidas. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo Positivo 

Incidência Direto Direto 

Ocorrência Certa Certa 

Prazo Imediato Imediato 

Espacialidade Localizado Localizado 

Duração Permanente Permanente 

Reversibilidade Irreversível Irreversível 

Magnitude Grande Grande 

Localização AID AID 

Grau de relevância Médio Médio 
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10.3.4.2. Risco de interferências com bens tombados 

Conforme descrito no item 9.2.6, existem vários imóveis na AID que estão tombados 

ou com processo de tombamento aberto pelo CONPRESP, por seu valor arquitetônico 

e/ou urbanístico.  

Os imóveis mais próximos do traçado do prolongamento são: 

(i) Chácara Tangará, no distrito de Vila Andrade, incluindo o Parque Burle 

Marx; 

(ii) Prédio do Centro de Processamento de Dados do Banco do Brasil (Av. 

Marginal Pinheiros x R. Verbo Divino), no distrito de Santo Amaro; 

(iii) Edifício Birman (Rua Verbo Divino x Rua Booker Pittman), no distrito de 

Santo Amaro; 

(iv) Edifício Gessy Lever (Rua Paul Valery x Av. João Carlos da Silva Borges - 

Praça Emb. Cyro de Freitas Valle), no distrito de Santo Amaro; 

(v) e o Centro Empresarial Transatlântico (Rua Verbo Divino), também em 

Santo Amaro. 

 

O Centro Histórico de Santo Amaro e o Edifício do antigo Mercado Municipal de Santo 

Amaro estão tombados, mas estão relativamente afastados do projeto. 

Não se esperam interferências significativas com os imóveis tombados ou em 

processo de tombamento, durante as obras. No entanto, indiretamente, as alterações 

de uso e ocupação do solo, notadamente a verticalização, poderão gerar 

interferências na paisagem das áreas circundantes a estes imóveis. É possível, 

também, que o aumento da demanda por visitação ao Parque Burle Marx implique 

aumento dos custos de manutenção e segurança. 

Medidas recomendadas: 

 Verificar junto ao CONPRESP se há restrições incidentes em áreas circundantes 

aos imóveis tombados. 

 Elaborar um Plano Urbanístico para o entorno da ADA, dentro do perímetro da 

OUCAE, onde deverão ser estabelecidos os setores onde serão permitidos os 

usos industriais e de comércio e serviços, os gabaritos máximos das 
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edificações nas quadras ao longo do prolongamento, as vias a interromper e as 

vias a conectar à nova via, e outros aspectos de interesse para mitigar os 

impactos de vizinhança nos bairros existentes. 

Tanto o vetor positivo quanto o negativo serão de ocorrência pouco provável e de 

prazo curto a longo, a partir do término das obras, prolongando-se pela fase de 

operação, com incidência direta e localizada no âmbito da AID. Trata-se de efeito de 

natureza permanente e irreversível.  

Considera-se que o impacto será de pequena magnitude, diante do baixo risco de 

interferências com o patrimônio tombado. 

O Quadro a seguir sintetiza os atributos do impacto após a execução das medidas. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo 

Incidência Direto  

Ocorrência Provável  

Prazo Curto a Longo Prazo 

Espacialidade Localizado 

Duração Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Magnitude Pequena 

Localização AID 

Grau de relevância Baixo 

 

10.3.5. Vegetação e Fauna  

10.3.5.1. Perturbação da fauna pelo aumento do nível do ruído 

O aumento do nível de ruído de forma permanente durante a fase de operação gera 

uma pressão seletiva do meio que favorece as espécies da fauna capazes de suportar 

o aumento dos níveis de estresse. Essas espécies, por apresentarem amplo espectro 

de nicho para suportar condições extremas são, geralmente, as espécies mais 

comuns e conspícuas no ambiente. Portanto a longo prazo pode ocorrer uma perda 

de riqueza local que aumente o processo de faunação. 
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Medidas recomendadas: 

 Recomenda-se para a mitigação desse impacto a implantação de um projeto 

paisagístico que leve em consideração a diversidade de vegetação em termos 

de espécies, estratos, idades e densidade, permitindo criar uma superfície de 

absorção do ruído, diminuindo seu impacto. 

O quadro a seguir apresenta a avaliação deste impacto. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativa 

Incidência Direta 

Ocorrência Certa 

Prazo Imediato 

Espacialidade Localizado 

Duração Permanente 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Média 

Localização ADA E AID 

Grau de relevância Baixo 

 

10.3.6. Aspectos Físicos  

10.3.6.1. Emissões de Poluentes Atmosféricos 

A fase de operação do empreendimento resultará na migração de parte de 

movimentos de veículos das Avenidas Marginal Pinheiros e João Dias distribuindo o 

fluxo de veículos e consequentemente acréscimo na capacidade de escoamento do 

tráfego na região. Este aumento resultará em acréscimo nas emissões de poluentes 

atmosféricos de material particulado (MP), monóxido de carbono (CO) e dióxido de 

nitrogênio (NO2) considerando os atuais Fatores Médios de Emissão de Veículos. 

Considerando que a legislação ambiental vem estabelecendo para veículos novos 

(leves e pesados) os limites máximos de emissões atmosféricas dos escapamentos 

cada vez mais restritivos, pode-se inferir que as emissões globais dos veículos na 

região não resultará em aumentos significativos para o cenário futuro de operação do 

empreendimento. 
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Medidas recomendadas:  

 Como medida mitigadora deste impacto, sugere-se a elaboração de um 

detalhado estudo de tráfego (nos moldes já descritos anteriormente) em 

momento anterior à consolidação do projeto executivo do empreendimento, 

que contemple soluções de tráfego também para a fase de implantação, 

voltado a diluir qualquer acréscimo de emissões atmosféricas através da 

distribuição do tráfego. 

O quadro a seguir apresenta a avaliação deste impacto. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Ocorrência Certa 

Prazo Imediato 

Espacialidade Disperso 

Duração Permanente 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Médio 

Localização AID 

Grau de relevância Médio 

 

10.3.6.2. Alterações nos Níveis de Ruído e Vibrações 

Como já discorrido na análise de impactos sobre o tráfego, o empreendimento, 

quando implantado, prolongará um corredor arterial de apoio a Marginal Pinheiros, 

desde a Ponte Cidade Jardim até a Ponte João Dias, oferecendo uma importante 

alternativa viária na região. Em suma, o empreendimento representa acréscimo de 

capacidade de escoamento de tráfego para a zona sul do município trazendo, por 

outro lado, o adensamento urbano, que gerará um significativo acréscimo de tráfego 

em todo o sistema viário da região. 

Outro aspecto que deve ser considerado é que de todas as vias que cruzam o futuro 

traçado do prolongamento da avenida, com seu tráfego circulando livremente, com a 
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implantação, somente parte destas vias interceptarão a avenida, o que gerará 

alterações nas rotas de tráfego atuais da AID.   

Com isso, haverá uma redução do tráfego – e do nível de ruído e vibrações – nas 

vias que serão interrompidas, e o conseqüente aumento destes nas vias que servirão 

como rotas de cruzamento do futuro corredor viário.  A exatidão e possibilidade de 

quantificação destas alterações de ruído e vibrações só será possível com a execução 

de um detalhado estudo de tráfego (que não integra o escopo de atividades no 

presente estudo). 

Conforme já apresentado no estudo de tráfego, as vias mais prováveis de sofrerem 

uma redução do volume de veículos são: Marginal Pinheiros em ambos os sentidos, 

Ponte do Morumbi, Ponte João Dias, Rua Engenheiro Mesquita Sampaio, Rua José 

Vicente Cavalheiro, Rua da Paz e Rua Fernandes Moreira.  Logo, nestas vias, a 

melhoria da fluidez nas mesmas e redução do fluxo total de veículos teriam o 

potencial de reduzir os níveis de ruído e vibrações.  Por outro lado, há também um 

potencial aumento da velocidade média de tráfego, que traria o efeito inverso, de 

aumento de emissão sonora, contrabalançando o efeito positivo. 

Portanto, nestas vias há um potencial de redução do ruído atual de tráfego, mas a se 

confirmar futuramente com novas avaliações locais. 

Já na região lindeira ao empreendimento, há duas condições distintas. 

Uma é de vias onde deverá haver uma maior concentração de tráfego, pois passarão 

a atuar como as transposições ao futuro corredor, concentrando nelas o tráfego 

atualmente disperso em um maior número de vias. 

Como já apresentado no estudo de tráfego, as vias mais prováveis deste fato 

ocorrer, aquelas que interceptarão o prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, são: 

Rua Antonio de Oliveira, Rua Américo Brasiliense, Rua Alexandre Dumas, Rua Verbo 

Divino, Avenida João Carlos da Silva Borges / Avenida Alfredo Egídio de Souza 

Aranha, Avenida Professor Alceu Maynard Araújo e Rua Bragança Paulista. 

Além destas vias, o trecho existente da avenida Dr. Chucri Zaidan e da Avenida Dona 

Helena Pereira de Moraes também terão acréscimo de volume de tráfego, e a 

conseqüente piora de seus níveis de serviço operacionais, pois estes trechos também 

absorverão o tráfego atraído pelas intervenções do empreendimento. 
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O outro efeito é o tráfego do prolongamento de via, propriamente dito, que passará 

por áreas onde este representará um aumento sensível, com o conseqüente 

incremento no nível de ruído e vibrações.  

Medidas recomendadas: 

 Como medida de verificação e quantificação deste impacto, recomenda-se a 

realização de uma campanha de medição de níveis de ruído e vibração após a 

entrada em operação da nova via, comparando-se os resultados obtidos com 

os padrões legais e aqueles apurados no diagnóstico, determinando-se assim 

se haverá a necessidade de implantação futura de medidas de controle. 

 Além disso, visto que a reestruturação viária de fato irá alterar a vocação de 

uso de determinadas áreas, recomenda-se que, como medida mitigadora do 

impacto, seja revista a legislação de zoneamento da área de influência, 

permitindo o uso comercial em áreas localizadas a até 100 m do futuro 

corredor viário, bem como ao longo deste. Embora esta medida não reduza o 

nível de ruído e vibrações, modifica a sensibilidade dos potenciais receptores, 

tornando assim o seu efeito menos sensível. 

O quadro a seguir apresenta a avaliação deste impacto. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo 

Incidência Direto 

Ocorrência Provável 

Prazo Imediato 

Espacialidade Disperso 

Duração Permanente 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Média (Alta em áreas lindeiras à 

avenida) 

Localização AID e ADA 

Grau de relevância Médio (Alto em áreas lindeiras à 

avenida) 
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10.3.6.3. Contaminação do solo e água subterrânea 

A investigação de eventual passivo ambiental em termos de solos contaminados, 

prévia ao início da obra, permitirá estabelecer com antecedência a classificação do 

solo a ser escavado, planejar as operações de manejo e disposição desse material, 

agilizar os procedimentos executivos, minimizar surpresas e os riscos de causar 

algum dano ambiental.  

Mesmo em áreas não remanescentes de atividades industriais as escavações a serem 

realizadas podem apresentar potencial de contaminação, o que deverá ser 

identificado, durante a execução dos serviços. Nos casos de suspeita de 

contaminação, os procedimentos legais deverão ser implementados, com a separação 

e armazenamento temporário do material suspeito, determinando o grau de 

contaminação, classificação dos resíduos e destinação para aterro adequado, com a 

devida autorização legal. 

Medidas recomendadas 

Controle 

 Recomenda-se a investigação prévia do solo para a avaliação da eventual 

existência de passivo ambiental, especialmente nas áreas oriundas de antigo 

uso industrial, para a análise dos níveis de contaminação, e a sua 

admissibilidade e adequação para a nova atividade  

 Nas áreas onde haverá remoção de terras, principalmente na área onde será 

implantado o túnel, recomenda-se a adoção de um programa de controle do 

material escavado, cuidados adicionais na escavação de áreas contaminadas, 

utilizando equipamentos, adequados e procedimentos específicos: medidas de 

proteção à saúde e segurança dos trabalhadores da obra.  

Compensatória 

 Adequação das instalações de obras em termos de manejo de solos e águas 

subterrâneas contaminadas, incluindo locais na obra para disposição 

temporária de solo contaminado e identificação dos locais de disposição final 

dos resíduos sólidos perigosos, para atender o volume máximo de solos 

contaminados escavados.  
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Mitigadora 

 Programa de Recuperação de Áreas Contaminadas 

Monitoramento 

 Programa de monitoramento das Áreas em Recuperação 

O impacto foi considerado de média magnitude, pois apesar de reversível, os danos 

já causados pela contaminação não pode ser alterado. Apenas a área contaminada 

pode ser reabilitada e os danos futuros danos interrompidos, porém toda a perda 

ambiental decorrente da contaminação já se concretizou.  

O quadro a seguir apresenta a avaliação deste impacto. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo 

Incidência Direta 

Ocorrência Certa 

Prazo Médio Prazo 

Espacialidade Localizado 

Duração Temporário 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Média 

Localização ADA 

Grau de relevância Médio 

 

10.3.6.4. Aumento da impermeabilização 

O aumento do potencial construtivo poderá aumentar a impermeabilização da bacia 

de contribuição, aumentando os picos de vazão de enchentes e diminuindo o tempo 

para o pico. No presente caso a maior parte da bacia de contribuição está 

impermeabilizada e os estudos de drenagem já prevêem esta situação, neste sentido, 

o impacto desta impermeabilização não irá resultar em aumento das situações de 

alagamento e inundação. 

Medidas recomendadas: 

 Sugere-se adotar medidas no sentido de impedir que a verticalização e o 

aproveitamento dos terrenos ainda desocupados aumentem a 
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impermeabilização, diminuído a infiltração através de implantação de 

pequenos reservatórios de armazenamento provisório (cisternas), adoção de 

pavimentos permeáveis em estacionamentos e calçadas, utilização de jardins 

suspensos em lugar de telhados planos. 

O quadro a seguir apresenta a avaliação deste impacto. 

Atributo Avaliação 

Natureza Negativo 

Incidência Direta 

Ocorrência Provável 

Prazo Médio Prazo 

Espacialidade Disperso 

Duração Permanente 

Reversibilidade Reversível 

Magnitude Média 

Localização ADA 

Grau de relevância Médio 
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10.4. Considerações 

Como inicialmente contextualizado, a área de inserção do objeto de análise desse 

Estudo é altamente urbanizada, destacando-se assim que, dentre os diversos 

impactos analisados, os componentes do meio socioeconômico podem ser aqui 

destacados como de maior importância, especialmente pelo reduzido impacto sobre 

vegetação e fauna identificado. 

Em uma avaliação de impactos de projetos urbanos ou urbanísticos, geralmente 

destacam-se entre os mais significativos aqueles ligados ao meio antrópico, uma vez 

que os elementos físicos e bióticos já se encontram radicalmente alterados no espaço 

urbano. 

Assim, com base na avaliação dos impactos potenciais sobre o meio socioeconômico, 

identificados no âmbito do projeto em tela, devem ser feitas algumas considerações. 

A implantação e a operação do empreendimento, incluindo todos os seus 

subcomponentes (túnel, ampliações em nível, nova ponte sobre o rio Pinheiros e 

respectivos dispositivos de acesso à Marginal Pinheiros), gerarão, ao todo 22, 

impactos considerados significativos sobre o meio socioeconômico ou antrópico, 

sendo: 7 impactos sobre a dinâmica populacional e as condições de vida; 3 impactos 

sobre a infraestrutura urbana e os equipamentos sociais; 3 impactos sobre a 

estrutura produtiva e de serviços; 1 impacto sobre a estrutura urbana; 6 impactos 

sobre o sistema viário, o tráfego e os transportes; e 2 impactos sobre a paisagem e o 

patrimônio edificado. Foram identificados 9 impactos positivos, 11 impactos 

negativos e 2 impactos com vetores opostos simultâneos (negativo e positivo).  

Os impactos exclusivamente negativos gerados durante o período de obras (6 

impactos), como as expectativas sociais sobre o projeto, os riscos às construções e à 

saúde pública, os incômodos à vizinhança, a geração de resíduos sólidos e a piora 

dos níveis de serviços de vias da AID, serão todos de natureza temporária e 

reversível, e mitigáveis pelas medidas indicadas, principalmente pelo Programa de 

Gestão e Controle Ambiental das Obras, pelo Plano de Gestão de Tráfego e pelos 

planos de Ação Emergencial / Contingências. 

Dentre os impactos exclusivamente negativos na fase de operação, os mais 

importantes são o aumento gradativo dos incômodos de vizinhança e a piora nos 

níveis de serviço de vias da AID. Outros impactos não exclusivamente negativos 

poderão, no entanto, produzir efeitos negativos na fase de operação, como o impacto 
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de valorização imobiliária e alterações nos padrões de uso e ocupação do solo na AID 

e as alterações na paisagem urbana e na percepção ambiental na AID, que serão 

deflagrados desde a divulgação do projeto e continuarão se manifestando na fase de 

operação. 

Tais efeitos negativos poderão ser mitigados por: um Estudo de Tráfego, que permita 

prever quais e como as vias da AID serão afetadas pelo empreendimento; um Plano 

de Gestão do Tráfego para a fase de operação, que defina previamente as obstruções 

de acessos a serem implantadas no prolongamento, para preservar a tranqüilidade 

das ruas locais residenciais do trânsito de passagem; e por um Plano Urbanístico 

para o entorno da ADA, dentro do perímetro da OUCAE, que estabeleça, entre outros 

aspectos, os usos permitidos, os gabaritos máximos das edificações nas quadras ao 

longo do projeto, as vias a interromper e as vias a conectar à nova via. 

Os impactos positivos sobre o sistema viário, o tráfego e os transportes, como o 

aumento da acessibilidade intra-urbana e a melhora nos níveis de serviço de vias da 

AII e da AID, são de alta relevância diante do problema crescente dos 

congestionamentos na cidade.  

A geração de empregos e a dinamização da economia urbana durante as obras 

constituem impactos positivos de alta magnitude e relevância, visto a quantidade de 

mão de obra, matérias-primas e serviços diversos necessários à execução das obras, 

e o aumento das receitas fiscais, sobretudo decorrente do recolhimento de ISSQN por 

parte da PMSP. O aumento da atratividade do eixo da Av. Chucri Zaidan para 

comércio e serviços e empreendimentos imobiliários, relacionado ao impacto de 

valorização e alterações no uso e ocupação do solo, contribuirá para dinamizar a 

economia urbana da AID, na fase de operação. 

Deve-se considerar sempre que, na avaliação de impactos, há sempre uma carga de 

subjetividade, o que pode, eventualmente, gerar discordâncias do ponto de vista 

técnico. De qualquer modo, procurou-se avaliar os impactos sobre os componentes 

socioeconômicos, físicos e bióticos da forma mais objetiva possível, utilizando-se 

como princípios norteadores as evidências técnicas existentes e as premissas de 

isenção, razoabilidade e prudência. 
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10.5. Recomendações 

Diante das conclusões apresentadas, recomenda-se que o empreendedor – a PMSP, 

por meio da EMURB e de outras secretarias envolvidas - atente para as seguintes 

recomendações, no âmbito da implantação do projeto: 

 Elaborar Estudo de Tráfego na fase de projeto executivo (LI), para o adequado 

dimensionamento dos impactos do empreendimento sobre o tráfego na AID e 

na AII; 

 Garantir condições para que as populações afetadas sejam ouvidas e atendidas 

em seus questionamentos desde o início do processo de desapropriação. Os 

programas de comunicação e integração social, propostos no âmbito dos 

programas de gestão ambiental do empreendimento, devem servir como 

canais de diálogo entre o Poder Público, a população afetada e as entidades da 

sociedade civil (representações comunitárias, ONGs, universidades e outras 

instituições) que eventualmente venham se envolver no processo de consulta 

pública do projeto e do EIA/RIMA. 

 Harmonizar a política indutora ou potencializadora de investimentos privados, 

que vem caracterizando as ações na OUCAE, a uma visão mais urbanística da 

cidade, por meio da elaboração planos e projetos complementares em nível 

executivo, no âmbito das intervenções pretendidas, como:  

 o Plano Urbanístico para o entorno do projeto, tendo em vista 

harmonizar os interesses na transformação e requalificação urbanística 

do distrito de Santo Amaro aos interesses das pessoas que ali vivem, 

como a preservação do caráter tranqüilo de zonas residenciais;  

 o Projeto do Corredor Berrini, para definição dos necessários ajustes do 

projeto, com vistas à sua adaptação conjunta às necessidades de 

circulação de ônibus segregada e integração intermodal com linhas de 

transporte sobre trilhos, imprescindível à eficiência e segurança dos 

respectivos sistemas;  

 e o Projeto Paisagístico para a nova via e sua interligação com a nova 

ponte, de modo a garantir acessibilidade e mobilidade urbana e 

segurança pública. 
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11. PLANOS E PROGRAMAS DE AÇÃO AMBIENTAL 

O presente capítulo tem por finalidade identificar e detalhar um conjunto de planos e 

programas que abrangem as ações de controle e monitoramento dos aspectos 

ambientais e de mitigação dos impactos ambientais associados às fases de 

planejamento, construção e operação do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan 

até a Avenida João Dias, empreendimento componente da Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada – OUCAE. 

Ainda neste contexto, inserem-se as ações de potencialização dos impactos 

ambientais positivos. 

11.1. Plano de Ação Ambiental 

O Plano de Ação Ambiental será apresentado por ocasião da solicitação da Licença 

Ambiental de Instalação e constará do Plano Básico Ambiental, PBA. O Plano terá 

como objetivo principal fornecer as diretrizes e informações necessárias para a 

composição de procedimentos técnicos e administrativos a serem adotados em casos 

de emergência envolvendo riscos ou impactos ambientais que poderão ocorrer 

durante as obras. 

O Plano de Ação Ambiental deverá garantir o pronto atendimento a toda e qualquer 

situação de emergência, priorizando a segurança dos trabalhadores e terceiros assim 

como do meio ambiente. 

Farão parte do Plano de Ação Ambiental o Plano de Emergência em Caso de Acidente 

e o Plano de Contingência em Caso de Acidente e sua estrutura contará com os 

seguintes itens: 

 Objetivos: definição dos objetivos principais e específicos de cada plano. 

 Identificação de situações emergenciais: deverão ser consideradas, no mínimo 

as seguintes prováveis situações: 

o Escorregamentos de encostas com conseqüente assoreamento de corpos 

de água. 

o Vazamento de produtos perigosos em solo e em corpos de água. 

o Acidentes de transporte. 

o Acidentes com uso de explosivos. 
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o Incêndios. 

 Medidas e ações a serem implantadas: deverão ser consideradas, no mínimo, 

as seguintes medidas: 

o Classificação do acidente de acordo com a severidade. 

o Seqüência de acionamento envolvendo as formas de comunicação do 

acidente, mobilização de recursos materiais e humanos. 

o Ações de controle e estabilização do acidente. 

o Recuperação / Remediação dos danos. 

o Monitoramento da eficiência da medida de remediação e recuperação 

adotadas. 

 Órgãos e instituições a serem mobilizados 

 Responsabilidades 

11.2. Programas de Ação Ambiental 

Para a elaboração e proposição dos Programas de Ação Ambiental foram 

consideradas as características do empreendimento, o diagnóstico ambiental de suas 

áreas de influência, a avaliação dos impactos ambientais gerados em função das 

atividades de planejamento, construção e operação do empreendimento, bem como 

as diretrizes fornecidas pelo Termo de Referência emitido pelo DECONT.  

O detalhamento das medidas aqui propostas será apresentado no Plano Básico 

Ambiental, PBA, que será encaminhando juntamente com o pedido da Licença 

Ambiental de Instalação, anteriormente ao início das obras. A implementação dos 

programas ambientais componentes do PBA terá como objetivo assegurar que os 

processos e tarefas das diferentes etapas do empreendimento atendam à legislação e 

às normas técnicas aplicáveis, propiciem a melhoria contínua do desempenho 

ambiental do empreendimento, a prevenção e minimização de impactos ambientais 

negativos e a potencialização dos impactos ambientais positivos. 

Assim sendo, foram estabelecidos os seguintes programas ambientais: 

 Programa de Compensação Ambiental 

 Programa de Desapropriação 

 Programa de Comunicação Ambiental Durante as Obras  
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 Programa de Gestão e Controle Ambiental das Obras: este programa é 

composto pelos seguintes subprogramas: 

o Sub-Programa de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores 

o Sub-Programa Ambiental de Controle da Poluição nas Frentes de 

Trabalho 

o Sub-Programa de Controle de Processos Erosivos e de Assoreamento 

dos Corpos d’Água 

o Sub-Programa Ambiental de Controle da Supressão Vegetal 

o Sub-Programa Ambiental de Controle das Obras no Viário 

o Sub-Programa Ambiental de Controle das Áreas de Apoio 

o Sub-Programa Ambiental de Controle de Desativação e Recuperação das 

Frentes de Trabalho 

 Programa de Supervisão Ambiental das Obras 

 Programa de Recuperação de Áreas Contaminadas 

 Programa de Monitoramento de Níveis de Pressão Sonora e Vibrações 

 Programa de Inserção Urbana 

O conteúdo de cada um dos programas ambientais listados acima será descrito a 

partir da seguinte itemização:  

 Objetivos 

 Justificativa 

 Ações Propostas e Embasamento Técnico 

 Responsabilidade pela Execução 

 Cronograma 

 Estimativa de custos 

 

Aspectos de gestão 

Será constituída uma Gerência Ambiental, que terá como principal atribuição garantir 

o cumprimento de todos os compromissos, procedimentos técnicos e medidas de 
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controle ambiental, preconizados pelos Planos de Ação e Programas Ambientais e 

exigidos pelos órgãos ambientais licenciadores, por parte das empresas contratadas e 

de toda a mão-de-obra envolvida nos trabalhos de planejamento, implantação e 

operação do empreendimento, a fim de proporcionar a adequada aplicação de ações 

corretivas em casos de necessidade. 

Prevê-se ainda como atribuições da Gerência Ambiental as seguintes atividades: 

a) Elaboração das diretrizes de trabalho: esta atividade consistirá do preparo de 

documentações contendo as diretrizes técnicas e procedimentos de gestão 

necessários a implementação de todas as atividades ambientais associadas a 

construção e operação do empreendimento. 

b) Acompanhamento do licenciamento ambiental: os trabalhos serão iniciados 

somente após a emissão das devidas licenças ambientais. A Gerência Ambiental 

deverá organizar todos os documentos relativos às licenças e autorizações 

ambientais, bem como providenciar as devidas solicitações de tais licenças e 

autorizações quando necessário. 

c) Auxiliar e assessorar as construtoras na adequação dos métodos construtivos com 

as medidas preconizadas pelos programas ambientais, identificando as áreas com 

maiores fragilidades ambientais, sejam elas físicas, bióticas ou socioeconômicas, 

buscando métodos construtivos que adotem os cuidados específicos que as áreas 

demandam, ou ainda no atendimento às exigências e condicionantes das licenças 

ambientais. 

d) Documentar todas as ações implementadas, resultados de monitoramento, não-

conformidades e quaisquer ocorrências pertinentes. 

e) Interagir de forma contínua e permanente com os órgãos ambientais 

competentes. 

f) Elaborar relatórios mensais com apresentação de todos os resultados relativos aos 

Planos de Ação e Programas Ambientais implementados, avaliando o desempenho 

de cada um a partir da criação de indicadores específicos, relatando as 

ocorrências não desejáveis e as devidas ações de controle e correção aplicadas. 

g) Atualizar, sempre que necessário, o conteúdo dos planos de ação e programas 

ambientais, em função do surgimento de novas demandas e/ou não-

conformidades. 
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A Gerência Ambiental será composta por uma equipe a ser contrata pela EMURB e 

será responsável por todas as interfaces do processo de licenciamento ambiental e de 

construção e operação do empreendimento. 
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11.2.1. Programa de Compensação Ambiental 

11.2.1.1. Objetivos 

O Programa de Compensação Ambiental tem por objetivo principal implementar as 

ações e medidas compensatórias pelos impactos ambientais gerados pela fase de 

construção do empreendimento, em atendimento à legislação vigente. 

11.2.1.2. Justificativa 

De acordo com os resultados apresentados no capítulo 9 - Diagnóstico Ambiental, e 

capítulo 10 – Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais, as obras de 

construção do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias, 

causarão a supressão de 1,96 ha de vegetação, e estão envolvidos no projeto 1,74 

ha em Áreas de Preservação Permanente – APP.  

Tendo-se em vista que todas as atividades de supressão vegetal e ocupação e 

intervenções em áreas de preservação permanente estão sujeitas a autorização dos 

órgãos ambientais e são regulamentadas pela legislação federal, estadual e 

municipal, faz-se necessária a compensação ambiental através de medidas de plantio 

e recuperação de áreas. 

11.2.1.3. Ações propostas e embasamento técnico 

A compensação da supressão vegetal associada ao empreendimento deverá ser 

realizada nos termos da Portaria 26/SVMA 2008, com prévia autorização da Divisão 

Técnica de Proteção e Avaliação Ambiental (DPAA) da SVMA. Esta Portaria disciplina 

os critérios e procedimentos de compensação ambiental pelo manejo por corte, 

transplante, ou qualquer outra intervenção, de caráter excepcional, para a 

viabilização de: I - projeto de edificação; II - parcelamento do solo; III - obras de 

infra-estrutura; e IV - obras utilidade pública e/ou interesse social. Estabelece ainda 

que a compensação ambiental seja exigida para todos os casos de manejo de 

vegetação arbórea previstos nesta Portaria e destina-se a compensar o impacto 

ambiental negativo não passível de ser evitado, objetivando garantir a manutenção, 

ampliação e melhoria da cobertura vegetal. 

Assim, as ações desse Programa voltam especialmente à compensação ambiental 

pela Supressão de Vegetação, principal interferência ambiental do empreendimento. 

A Compensação Ambiental pela Supressão de Vegetação atenderá a Portaria 

26/SVMA 2008, cujos critérios para o cálculo de compensação pelo manejo de 
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vegetação, podendo ser corte ou transplante, estabelece que o valor final é definido 

em função do número, porte e características dos espécimes afetados, com 

agravante de os espécimes se localizarem em áreas de Vegetação Significativa ou em 

Áreas de Preservação Permanente. 

Segundo a Portaria 26/SVMA 2008 a compensação poderá ser realizada através 

plantio de mudas com DAP de 3 a 7 cm em locais autorizados pelo DEPAVE 

(Departamento de Parques e Áreas Verdes), ou através do plantio de 50% do total 

das mudas obtidas no cálculo com implementação de medidas de recuperação de 

parques, praças e outras áreas equivalendo aos 50% do valor obtido com o cálculo. 

A implantação da Ponte Burle Marx prevê uma adequação urbanística do entorno de 

suas alças à margem direita do rio Pinheiros, onde é projetada a construção de uma 

área verde de lazer e recreação, que deverá receber o plantio de espécies arbóreas, 

arbustivas e forrageiras. Na margem oposta, junto ao Parque Burle Marx, haverá 

também áreas remanescentes das alças da Ponte que receberão vegetação e projeto 

paisagístico. Propõe-se então que, após a elaboração do Projeto Paisagístico destas 

áreas, com posterior apresentação e solicitação de autorização ao DEPAVE, o mesmo 

seja considerado como possível área de destino das medidas de compensação 

ambiental do empreendimento. Outra área potencial a receber compensações do 

empreendimento, caso a área proposta não seja suficiente ou recomendada, são as 

áreas do futuro Parque Linear previsto por esta mesma OUCAE junto ao córrego Água 

Espraiada, objeto de outro estudo e projeto de intervenção. Nesse caso, as 

atividades de plantio deverão seguir as medidas e ações descritas no Projeto 

Paisagístico do Parque Linear após sua aprovação pelo DEPAVE. 

A definição das quantidades e espécies a serem consideradas na compensação 

ocorrerá pelos órgãos ambientais responsáveis, anteriormente mencionados. 

11.2.1.4. Responsabilidade pela Execução 

A responsabilidade pela execução das medidas propostas pelo Programa de 

Compensação Ambiental será da EMURB. 

11.2.1.5. Cronograma 

O programa deverá ser implementado a partir da obtenção da licença ambiental de 

instalação e deverá ser concluído após o término da fase de monitoramento pós-

plantio ou ainda até a emissão da licença ambiental de operação. 
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11.2.1.6. Estimativa de custos 

Os custos da implementação do Programa de Compensação Ambiental serão 

detalhados por ocasião da elaboração e entrega do Plano Básico Ambiental. Estima-

se que o PBA terá um custo aproximado de 1% do valor total do empreendimento. 

 

11.2.2. Programa de Desapropriação  

11.2.2.1. Objetivos 

O Programa de Desapropriação tem como objetivo principal liberar os territórios 

requeridos para a implantação do empreendimento, através do gerenciamento das 

atividades relativas às desapropriações, de acordo com os procedimentos técnicos 

estabelecidos pelo empreendedor, a legislação vigente, e visando atender ao 

cronograma de obras. 

11.2.2.2. Justificativa 

Para garantir a liberação da instalação das frentes de obras de acordo com o 

planejamento geral do projeto e cronograma de obras, é fundamental proceder com 

as devidas desapropriações e indenizações das propriedades presentes na faixa de 

domínio do empreendimento. 

De acordo com o Capítulo 9 – Diagnóstico Ambiental, e o Capítulo 10 – Identificação 

e Avaliação de Impactos Ambientais, serão afetados, numa hipótese assumidamente 

conservadora, 117 imóveis utilizados como moradia e 400 moradores 

(aparentemente, as moradias são unifamiliares, o que leva ao número de famílias 

semelhante ao dos imóveis), aproximadamente. 

Serão atingidos, ainda, 64 imóveis exclusivamente comerciais ou industriais, além de 

4 instituições de caráter público e 1 de caráter privado. 

No caso do empreendimento sob estudo e da população diretamente afetada, não se 

verificou a necessidade de qualquer medida adicional visando a tutela da população 

em questão, o que restringirá o presente programa as ações relativas apenas as 

desapropriações e indenizações. 

Os instrumentos previstos pela legislação incidente quanto à desapropriação de 

imóveis para fins de utilidade pública poderão ser plenamente empregados, salvo 
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casos em que possam ocorrer situações de irregularidade ou conflitos dominiais, que 

demandarão providências específicas. 

11.2.2.3. Ações propostas e embasamento técnico 

A principal medida do programa, no caso da área estudada será a realização da 

Indenização em Dinheiro. A indenização em dinheiro é uma modalidade de 

pagamento a imóveis desapropriados. De forma simplificada, desapropriação é uma 

venda compulsória ao poder público ou a seus concessionários, em face de um 

interesse público, no caso o empreendimento objeto de Licença Ambiental Prévia. 

Trata-se de um Instituto do Direito necessário à administração pública para o 

exercício de suas funções e implemento de seus projetos. A desapropriação pode ser 

de diversas modalidades e a mais comum é a desapropriação por utilidade pública 

cuja finalidade é a construção de obras públicas tais como aqueles componentes do 

empreendimento objeto do presente EIA. 

A desapropriação de um bem implica no pagamento do bem compulsoriamente 

vendido ao poder público e tal pagamento tem sido batizado, nas propostas para 

tratamento do tema, como Indenização em Dinheiro. A expressão, longe de ser uma 

redundância do próprio entendimento da lei, é usada de forma a deixar claro que 

outras modalidades de pagamento, como por exemplo, pagamento de indenizações 

em precatórios ou outros títulos de dívida pública, pagamento de indenizações em 

CEPAc, e similares, não fazem parte do entendimento operacional concebido para 

aplicação da solução em planos e programas tal qual o proposto neste documento. 

A alternativa Indenização em Dinheiro é aplicável preferencialmente aos casos de 

imóveis formais e para tal estão previstas as seguintes ações: 

a) Elaboração e publicação do Decreto de Utilidade Pública, divulgando o 

empreendimento e as desapropriações necessárias a sua implantação, a partir da 

consolidação da poligonal de desapropriação. 

b) Realização do cadastro físico de propriedades. 

c) Realização do laudo de avaliação dos imóveis: o cadastro deverá conter todas as 

benfeitorias a serem desapropriadas e propor um valor indenizatório tecnicamente 

justificado e com base nos valores de mercado.  

d) Estabelecer o cronograma de desapropriações. 
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e) Negociação dos valores com os proprietários, sustentada pela proposição de 

oferta justificada. 

f) Abertura dos processos judiciais para imissão de posse. 

g) Gerenciamento dos pagamentos de indenizações. 

h) Trâmites legais: obtenção da posse e adjudicação das áreas com posterior 

registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

Como previsto na avaliação de impactos, caso sejam identificadas famílias em 

situação de fragilidade, prevê-se a estruturação de um Sub-Programa de 

Monitoramento Socioeconômico para o acompanhamento desses casos. 

11.2.2.4. Responsabilidade pela execução 

A responsabilidade pela execução das medidas propostas pelo Programa de 

Desapropriação e Reassentamento será da EMURB. 

11.2.2.5. Cronograma 

O programa deverá ser implementado ainda na fase de planejamento, para que 

possa compatibilizar seu andamento com o cronograma de obras, a instalação das 

frentes de trabalho e o cumprimento de todos os compromissos de compensação 

ambiental assumidos durante o processo de licenciamento e deverá ser finalizado até 

a emissão da licença ambiental de operação. 

11.2.2.6. Estimativa de custos 

Os custos da implementação do Programa de Desapropriação serão detalhados por 

ocasião da elaboração e entrega do Plano Básico Ambiental. Estima-se que o PBA 

terá um custo aproximado de 1% do valor total do empreendimento. 

 

 



GEOTEC                  EMURB 

EM01/2009                                                          11-11 

11.2.3. Programa de Comunicação Ambiental Durante as Obras 

11.2.3.1. Objetivos 

O Programa de Comunicação Ambiental Durante as Obras tem como objetivos: 

 Promover uma comunicação direta com a população afetada pelo 

empreendimento, bem como com a população interessada no processo de 

implantação e operação do mesmo. 

 Informar a população afetada, administrar conflitos, solucionar as eventuais 

ocorrências não desejáveis e não previstas durante todas as etapas do 

empreendimento, ou seja, desde a fase de planejamento, construção, até a 

fase de operação do empreendimento, através dos meios de comunicação 

disponíveis e do contato direto com as comunidades. 

 Promover as ações de integração social, através, inclusive, da possibilidade de 

inserção da mão-de-obra local nos postos de trabalho gerados pelo 

empreendimento. 

11.2.3.2. Justificativa 

A construção do prolongamento da prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a 

Avenida João Dias demandará a adoção de inúmeras medidas mitigadoras, dentre 

elas a interação e comunicação com a comunidade lindeira e os usuários das vias 

afetadas pela implantação do empreendimento. 

Para garantir a boa convivência entre a comunidade lindeira e as atividades de 

construção do empreendimento, será necessário divulgar corretamente as 

informações sobre o processo de concepção e implantação do empreendimento, 

como o cronograma de obras, os impactos ambientais identificados e esperados, as 

medidas mitigadoras, de compensação e programas ambientais a serem 

implementados, assim com os benefícios que serão gerados pelo empreendimento. 

Além disso, é esperado que o empreendimento gere expectativas diferentes entre a 

população afetada e seus futuros usuários. Para que as informações sejam uniformes 

e coerentes, cabe ao Programa de Comunicação Ambiental Durante as Obras reunir 

tais informações e divulgá-las de forma organizada, transparente e objetiva, 

atendendo às exigências e condicionantes constantes das licenças ambientais. 

11.2.3.3. Ações propostas e embasamento técnico 
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As primeiras ações deverão ser executadas antes do início das obras, a fim de se 

estabelecer um canal de comunicação direta com as comunidades que serão afetadas 

pelas obras. 

Para a fase de planejamento estão previstas as seguintes atividades: 

a) Planejar as ações de comunicação e consulta pública de forma integrada na fase 

de planejamento do empreendimento, de modo a atender às expectativas das 

comunidades afetadas, fornecendo informações claras, precisas e objetivas. 

b) Identificar previamente todas as partes interessadas no empreendimento, com 

especial foco nas comunidades afetadas, através de consultas feitas às 

populações, organizações sociais e lideranças locais. 

c) Definir previamente os agentes de comunicação, para evitar conflitos de 

informações prestadas às partes interessadas. 

d) Divulgação das características do empreendimento e do processo de licenciamento 

ambiental a que está sujeito através de reuniões e encontros promovidos pelo 

empreendedor entre os agentes de comunicação e as partes interessadas. 

e) Divulgação de informações gerais sobre o empreendimento através dos meios de 

comunicação de massa, como jornais, TV e rádio. 

f) Implementar processos de Educação Ambiental junto à população. 

g) Elaboração de um Plano de Contratação de Mão de Obra Local, voltado a 

buscar maior ocupação da população local. 

Para a fase de construção, estão previstas as seguintes ações: 

a) Estabelecimento de um sistema de informações permanentes através da criação 

de canais de comunicação com as populações afetadas e partes interessadas, que 

servirá para a divulgação do andamento das obras, assim como para registro e 

atendimento às queixas e reclamações recebidas. 

b) Buscar soluções adequadas aos problemas e reclamações registradas, prestando 

informações de cada caso aos reclamantes até a solução do problema. 

c) Realizar reuniões periódicas com as populações afetadas, organizações sociais e 

lideranças locais, a fim de transmitir informações sobre o andamento dos 

trabalhos, resolução de problemas, oportunizando a manifestação de críticas, 

sugestões e queixas. 
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d) Elaboração de material informativo sobre o empreendimento e disponibilização do 

mesmo nos escritórios ou postos de apoio às frentes de trabalho. 

e) Preparar os usuários e população lindeira para as alterações necessárias nas vias 

de tráfego. 

f) Informar a população antecipadamente sobre as possíveis interrupções de 

fornecimento de água, energia elétrica, gás, telefonia e outros serviços públicos. 

g) Informar a população antecipadamente sobre o uso de explosivos, divulgando 

locais e horários dos trabalhos. 

h) Manter equipe de agentes de comunicação e assistentes sociais para os trabalhos 

específicos junto as populações que serão desapropriadas e/ou reassentadas. 

i) Elaboração de relatórios consolidando as atividades desenvolvidas, o resumo das 

reuniões e encontros promovidos entre os agentes comunicadores e as partes 

interessadas, as queixas e reclamações recebidas e as devidas soluções 

encontradas e executadas, relato das ocorrências não desejáveis e/ou não 

previstas e as devidas ações de controle aplicadas. 

Todas as formas de comunicação, sejam elas através de veículos de comunicação de 

massa, panfletos, ou através de reuniões, deverão ter sua linguagem adequada à sua 

população alvo, a fim de garantir o sucesso e os bons resultados esperados pela 

implementação deste programa. 

11.2.3.4. Responsabilidade pela execução 

A responsabilidade pela execução das medidas propostas pelo Programa de 

Comunicação Ambiental Durante as Obras será da EMURB. 

11.2.3.5. Cronograma 

O Programa de Comunicação Ambiental Durante as Obras poderá ter início ainda na 

fase de planejamento, estendendo-se por toda a fase de construção, desativação e 

início da operação do empreendimento. 

11.2.3.6. Estimativa de custos 

Como recursos humanos e materiais para a implementação do Programa de 

Comunicação Ambiental Durante as Obras prevê-se ao menos: 

 Três agentes comunicadores,  
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 Divulgação de informações através da mídia e meios de comunicação de 

massa, como rádio, TV e jornais. 

 Divulgação de informações através de materiais impressos. 

Os custos da implementação do Programa de Comunicação Ambiental Durante as 

Obras serão detalhados por ocasião da elaboração e entrega do Plano Básico 

Ambiental. Estima-se que o PBA terá um custo aproximado de 1% do valor total do 

empreendimento.



GEOTEC                  EMURB 

EM01/2009                                                          11-15 

11.2.4. Programa de Gestão e Controle Ambiental das Obras 

11.2.4.1. Objetivos 

O Programa de Gestão e Controle Ambiental das Obras tem como objetivo assegurar 

que as práticas preventivas de conservação ambiental e outras ações de controle 

sejam implantadas de forma adequada durante a construção do prolongamento da 

Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias. 

Este programa apresentará os métodos e procedimentos de trabalho ambientalmente 

adequados para as obras em questão, abordando os mecanismos de gestão, as 

formas de registro e as responsabilidades, visando a prevenção e o controle de não-

conformidades ambientais que possam vir a ocorrer.  

Para assegurar sua eficácia e garantir o bom andamento dos trabalhos na fase de 

construção, está prevista a implementação deste programa em todos os seguimentos 

de intervenção e apoio às obras, ou seja, a área diretamente afetada e seu entorno, 

bem como os canteiros de obras, áreas de empréstimo e bota-fora e as vias de 

acesso a serem utilizadas por caminhões no transporte de mão-de-obra, insumos, 

materiais e equipamentos pesados. 

11.2.4.2. Justificativa 

Sabe-se que obras de infra-estrutura são responsáveis pela geração de vários 

aspectos ambientais, que por sua vez resultam na ocorrência de impactos 

ambientais. No caso do empreendimento sob licenciamento, foram identificados 

vários aspectos ambientais, advindos das tarefas construtivas, que 

consequentemente irão gerar impactos ambientais como alteração na qualidade do 

solo, alteração em processos de assoreamento, emissões de poluentes atmosféricos, 

alteração dos níveis de ruído e vibrações, entre outros. 

Para garantir a prevenção e o controle de tais impactos, faz-se necessária a 

implementação do Programa de Gestão e Controle Ambiental das Obras, visto que as 

atividades de construção do empreendimento deverão ser executadas de forma a 

garantir o máximo de segurança e conforto ambiental às populações moradoras, 

usurários e transeuntes das áreas diretamente afetadas pelas intervenções e de seu 

entorno imediato.  

A implementação do Programa promoverá a mitigação, o controle e a prevenção dos 

impactos ambientais listados acima e será de vital importância, uma vez que as 
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obras serão realizadas em áreas urbanas densamente ocupadas e com intenso fluxo 

de pessoas e veículos. 

O Programa de Gestão e Controle Ambiental das Obras deverá abranger todos os 

envolvidos no processo de construção do empreendimento, ou seja, os funcionários e 

executores diretos e as empresas construtoras contratadas. 

Conforme dito anteriormente, o Programa consiste na adoção e implementação de 

procedimentos técnicos e métodos de trabalho que visam a prevenção e o controle 

de não-conformidades ambientais que possam vir a ocorrer durante a fase de 

construção do empreendimento e ainda, que tem por finalidade garantir a segurança 

e conforto ambiental das áreas e populações afetadas diretamente pelas atividades 

em diferentes fases da obra. 

11.2.4.3. Ações propostas e embasamento técnico 

A implementação do programa está prevista para ocorrer ainda na fase de 

planejamento, visto que a execução de algumas medidas é necessária antes do início 

das obras propriamente dito.  

A análise dos resultados do estudo de impacto ambiental, com especial atenção aos 

impactos ambientais negativos identificados, ao longo deste estudo, por parte das 

construtoras contratadas, será necessária para a elaboração de um planejamento 

ambiental estratégico das obras. Esse planejamento deverá considerar os impactos 

ambientais negativos identificados no EIA, as medidas mitigadoras propostas, bem 

como as diretrizes estabelecidas nas licenças ambientais, para a definição da 

localização dos canteiros de obras, áreas de apoio, áreas de empréstimo e bota-fora, 

além das melhores opções de acesso viário para caminhões de transporte de mão-

de-obra, insumos, materiais e equipamentos pesados. 

Para melhor estruturar as ações propostas e necessárias em decorrência da 

implementação do Programa de Gestão e Controle Ambiental das Obras, as mesmas 

foram agrupadas em sub-programas, sendo: 

 Sub-Programa de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores 

 Sub-Programa Ambiental de Controle da Poluição nas Frentes de Trabalho 

 Sub-Programa de Controle de Processos Erosivos e de Assoreamento dos 

Corpos d’Água 

 Sub-Programa Ambiental de Controle da Supressão Vegetal 
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 Sub-Programa Ambiental de Controle das Obras no Viário 

 Sub-Programa Ambiental de Controle das Áreas de Apoio 

 Sub-Programa Ambiental de Controle de Desativação e Recuperação das 

Frentes de Trabalho 

Os sub-programas serão apresentados a seguir. 

 

Sub-Programa de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores 

O principal objetivo deste sub-programa é o de conscientizar os trabalhadores da 

importância do respeito ao meio ambiente e fornecer-lhes subsídios para que 

realizem suas atividades de acordo com os preceitos do Programa de Gestão e 

Controle Ambiental das Obras, ou seja, visando sempre garantir a segurança e 

conforto ambiental das áreas e comunidades afetadas pelas obras. 

Como conteúdo mínimo, o Treinamento Ambiental dos Trabalhadores deverá abordar 

tópicos correspondentes aos princípios e conceitos de um Programa de Gestão e 

Controle Ambiental de Obra, como: 

 Os aspectos legais envolvidos nas atividades de implantação e operação do 

empreendimento; 

 Controle ambiental da geração de poluição nas frentes de trabalho: 

o identificação dos tipos de atividades e tarefas poluidoras nas frentes de 

obra, áreas de apoio, canteiros de obras, áreas de empréstimo e bota-

fora; 

o tipos de produtos poluidores e/ou contaminantes; 

o impactos ambientais provenientes da geração de resíduos poluentes 

e/ou contaminantes;  

o procedimentos técnicos para o armazenamento de resíduos sólidos; 

o cuidados na separação, armazenamento e disposição dos resíduos 

perigosos; 

o reciclagem e aproveitamento de materiais. 

 Cuidados com a fauna e a flora; 
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 Possíveis impactos decorrentes das atividades de instalação do 

empreendimento e medidas para sua minimização; 

 Necessidade da implementação do Programa de Gestão e Controle Ambiental 

das Obras. 

O treinamento ambiental será oferecido a todos os trabalhadores envolvidos na fase 

de construção do empreendimento, abrangendo todos os níveis hierárquicos 

contratados e diretos e será ministrado através de palestras, com apoio de material 

áudio-visual e debates interativos.  

Os trabalhadores serão divididos em grupos conforme a estrutura disponível para 

realização das atividades de treinamento, que por sua vez serão documentadas em 

registros contendo as listas de presença dos participantes, promovendo o controle da 

devida aplicação do treinamento. 

Sub-Programa Ambiental de Controle da Poluição nas Frentes de Trabalho 

Durante as atividades de construção do empreendimento serão gerados, nas frentes 

de trabalho, resíduos com diferentes características. 

Os objetivos deste programa são: 

 Controlar a geração de poluição nas áreas de trabalho, considerando-se a área de 

intervenção ou diretamente afetada pelo empreendimento, as áreas de apoio, os 

canteiros de obras, as áreas de empréstimo e bota-fora. 

 Atender aos requisitos legais, protegendo o meio ambiente, a empresa, a força de 

trabalho e a comunidade presente nas áreas de influência do empreendimento; 

 Estabelecer procedimentos para identificação, classificação, segregação, coleta, 

acondicionamento, transporte, armazenamento, tratamento e disposição final dos 

resíduos sólidos gerados nas fases de construção do empreendimento; 

 Atender as questões relativas à proteção à saúde pública e segurança ocupacional 

do pessoal envolvido nas etapas do gerenciamento de resíduos, em observância 

aos requisitos legais e às diretrizes e instruções corporativas do empreendedor e 

suas contratadas. 

O Sub-Programa Ambiental de Controle da Poluição nas Frentes de Trabalho 

permitirá a sistematização do controle dos resíduos gerados na fase de construção do 

empreendimento, até a sua destinação final. Esse sub-programa prevê ações que 
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promoverão a redução na fonte, a identificação, a classificação, a segregação, a 

coleta, o tratamento, a disposição final e também o treinamento das partes 

envolvidas nos processos geradores e processadores dos resíduos. 

As atividades previstas para este sub-programa são: 

a) Treinamento Ambiental 

Inicialmente, todos os trabalhadores envolvidos na etapa de construção do 

empreendimento deverão participar do Sub-programa de Treinamento Ambiental, 

que por sua vez terá abordado os seguintes tópicos ligados ao tema: 

 identificação dos tipos de atividades e tarefas poluidoras nas frentes de obra, 

áreas de apoio, canteiros de obras, áreas de empréstimo e bota-fora; 

 tipos de produtos poluidores e/ou contaminantes; 

 impactos ambientais provenientes da geração de resíduos poluentes e/ou 

contaminantes;  

 procedimentos técnicos para o armazenamento de resíduos sólidos; 

 cuidados na separação, armazenamento e disposição dos resíduos perigosos; 

 reciclagem e aproveitamento de materiais. 

b) Identificação das atividades geradoras de resíduos e das fontes poluidoras 

Uma equipe previamente designada deverá proceder com a identificação das 

atividades geradoras de resíduos e das fontes poluidoras nas diferentes frentes de 

trabalho. 

Essa etapa levará em conta o tipo de tarefa desenvolvida na construção do 

empreendimento, seus insumos, equipamentos, maquinários e materiais utilizados. 

c) Classificação dos resíduos sólidos 

Após a etapa de identificação das fontes geradoras de resíduos e das fontes 

poluidoras será realizada a classificação dos resíduos de acordo com a norma ABNT 

NBR 10.004. Assim, todos os resíduos gerados nas atividades de construção deverão 

ser classificados com base nos critérios apresentados a seguir: 

 Resíduos perigosos ou classe I – todos aqueles resíduos caracterizados como: 

reativos, corrosivos, tóxicos, patogênicos, radioativos e inflamáveis. São exemplos 

de resíduos sólidos classe I: resíduos de óleos e graxas minerais, borras oleosas, 
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resíduos de tintas, vernizes, solventes, resíduos de agrotóxicos contendo metais 

pesados, resíduos de serviços de saúde (ambulatórios, hospitais, clínicas, entre 

outros), resíduos ácidos ou alcalinos, dentre outros; 

 Resíduos não perigosos ou classe II: 

- Não Inertes ou classe II A – todos aqueles que não se enquadram nas 

classificações de resíduos classe I – Perigosos ou de resíduos classe II B - 

Inertes, nos termos da ABNT NBR 10.004. Os resíduos classe II A – Não 

Inertes podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água. São exemplos de resíduos classe II 

A: restos de alimentos, lodos das ETES e das fossas sépticas, resíduos 

sanitários em geral, resíduos das podas de árvores, dentre outros; 

- Inertes ou classe II B – quaisquer resíduos que, quando amostrados de forma 

representativa, segundo a NBR 10.007, e submetidos a um contato estático e 

dinâmico com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, 

conforme ABNT NBR 10.006, não tiverem nenhum de seus constituintes 

solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, 

excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. São exemplos de 

resíduos classe II B: rochas, tijolos, vidros, plásticos e borrachas, papel, 

papelão, tecidos, dentre outros. 

d) Separação, armazenamento e disposição dos resíduos 

Inicialmente, os resíduos gerados serão coletados nos pontos de geração e 

transportados até o Depósito Temporário, onde serão separados por tipo e 

armazenados até o momento de sua destinação final, conforme suas características.  

Os resíduos perigosos coletados nas frentes de trabalho (sobras de combustíveis, 

tintas, vernizes, solventes, óleo lubrificante, graxa, filtro de óleo, borracha, espuma, 

isopor e outros) serão devidamente coletados, acondicionados e descartados, 

atendendo aos procedimentos legais vigentes. 

As atividades de preparação dos materiais utilizados na construção das vias e de 

manutenção de veículos e equipamentos deverão ocorrer em áreas 

impermeabilizadas para evitar o espalhamento, vazamento e infiltração de 

substâncias como óleos e graxas no terreno. Essas áreas deverão ser providas de um 

sistema de drenagem pluvial e caixa separadora de água e óleos. 
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O transporte dos resíduos deverá ser realizado por veículos apropriados que não 

provoquem o espalhamento ou o despejo de resíduos pelas vias de rodagem. 

e) Reciclagem e aproveitamento dos materiais 

No caso dos resíduos passíveis de reciclagem, estes serão encaminhados para locais 

de comercialização. As sobras de madeiras, ferragens e peças metálicas também 

serão devidamente separadas para reaproveitamento na obra ou possível reciclagem. 

f) Documentação das atividades e resultados obtidos 

Todas as atividades desenvolvidas no Sub-Programa Ambiental de Controle da 

Poluição nas Frentes de Trabalho deverão ser documentadas em planilhas através de 

um acompanhamento sistemático e periódico, abrangendo os registros dos seguintes 

itens: 

 identificação do ponto de geração do resíduo,  

 classificação e quantidade dos resíduos gerados, 

 tipo de coleta realizado, 

 tipo de armazenamento, 

 tipo de transporte interno e externo, 

 local de armazenamento temporário, 

 tipos de tratamento, reutilização, reciclagem, recuperação e disposição final 

dos resíduos. 

Por fim, o Sub-Programa Ambiental de Controle da Poluição nas Frentes de Trabalho 

deverá ser atualizado sempre que ocorram modificações operacionais que resultem 

na ocorrência de novos resíduos ou na eliminação destes, e deverá ter parâmetros de 

avaliação visando ao seu aperfeiçoamento contínuo. 

g) Acompanhamento dos processos de solicitação de autorização de descarte e 

transporte junto aos órgãos competentes. 

h) Atualização constante do cadastro de empresas que estejam tecnicamente e 

legalmente habilitadas a receber para tratamento, reciclagem e/ ou disposição final 

resíduos classes I, IIA e IIB. 

i) Definição e monitoramento do uso dos equipamentos de proteção individual (EPI) 

adequados para o manuseio seguro dos resíduos. 
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j) Acompanhamento do processo de transporte e descarte dos resíduos, 

certificando-se que os mesmos chegaram ao destino determinado e tiveram a 

destinação final adequada; 

k) Manutenção sistemática de inspeção e/ou auditorias para assegurar a eficácia no 

gerenciamento dos riscos pertinentes aos processos que envolvam a gestão de 

resíduos durante toda a fase de construção. 

Sub-Programa de Controle de Processos Erosivos e de Assoreamento dos 

Corpos d’Água 

O Programa de Controle da Erosão e Assoreamento dos Corpos d’Água tem por 

objetivo principal garantir a manutenção da estabilidade da cobertura pedológica e 

minimizar a ocorrência dos impactos gerados nas fases de implantação e operação do 

empreendimento. 

O presente programa tem ainda como objetivo indicar as medidas de controle de 

processos erosivos que, como conseqüência direta, poderão causar a alteração das 

propriedades do solo, perda de solo e assoreamento dos cursos de água. 

As atividades previstas para este sub-programa são: 

a) Realização do desmatamento de forma programada, localizada e restrita às áreas 

em que serão realizadas as obras de terra (escavação ou aterro), seguindo-se as 

recomendações do Sub-programa Ambiental de Controle da Supressão Vegetal; 

b) Execução das obras de terra, preferencialmente fora de períodos chuvosos, a fim 

de reduzir a possibilidade de ocorrências erosivas;  

c) Remoção e armazenamento da camada de serrapilheira e horizontes superficiais 

do solo, ou o Horizonte A, em profundidade de cerca de 20 cm e estocagem, para 

posterior reposição nos locais de corte, aterros, pistas, caixas de empréstimos e 

para proteção superficial do terreno no processo de revegetação, no qual será 

utilizado como cobertura vegetal; 

d) Reaproveitamento da camada superficial de solo removida, com estocagem do 

solo orgânico de maneira adequada no terreno, ou seja, fora do curso preferencial 

de águas pluviais com cercamento por sistema de drenagem superficial e barreira 

física de contenção de sedimentos. 
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e) Implantação de um sistema de drenagem pluvial provisório durante as obras, 

principalmente na fase de movimentação de terra, zelando pelos limites dos 

cursos de água; 

f) Monitoramento e minimização do período de exposição das áreas sem cobertura 

vegetal; 

g) Supervisão e acompanhamento ambiental das obras com o objetivo de limitá-la 

estritamente ao local das mesmas;  

h) Manutenção de leiras, escadas ou outros dispositivos provisórios em terra, 

destinados a reduzir a velocidade de escoamento das águas nos pontos críticos; 

i) Verificação constante do caimento e dos pontos baixos do sistema de drenagem e 

da conformidade em relação ao previsto no projeto; 

j) Limpeza constante dos dispositivos de drenagem provisória e de retenção de 

sedimentos (solos perdidos por erosão). 

k) Elaboração de relatórios de acompanhamento com a finalidade de garantir a 

implementação das medidas, sua eficácia, e promover a correção e re-elaboração 

das medidas adotadas. 

Sub-Programa Ambiental de Controle da Supressão Vegetal 

Para a construção do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João 

Dias haverá a necessidade de supressão de vegetação em estágios variados de 

regeneração. 

O objetivo do Sub-Programa Ambiental de Controle da Supressão Vegetal será o de 

garantir que os limites corretos da área de supressão de vegetação sejam 

respeitados, a fim de não extrapolar a medida autorizada. 

Além disso, sendo esta uma tarefa que irá gerar resíduos sólidos, este sub-programa 

está relacionado diretamente com o Sub-Programa de Controle da Poluição nas 

Frentes de Trabalho, devendo seguir as mesmas premissas adotadas para tal 

programa. 

Dentre as atividades necessárias para a adequada implementação deste Sub-

Programa, temos: 

a) Antes do início dos trabalhos de supressão serão executadas buscas de 

propágulos, epífitas, mudas, plântulas e outros materiais de interesse que possam 
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ser usados nas atividades de plantios previstas pelo Programa de Compensação 

Ambiental.  

b) Piqueteamento e demarcação de área de supressão da vegetação local para 

garantir que o desmatamento respeite os limites de intervenção autorizados pelos 

órgãos ambientais licenciadores. 

c) Instalação de sinalização com fita plástica zebrada a fim de identificar em campo 

as áreas sujeitas à supressão vegetal. 

d) Direcionamento da queda das árvores na direção das áreas limpas sem vegetação 

sempre que possível; 

e) Identificação da presença de cipós, trepadeiras e outras plantas antes das 

atividades de desmatamento para não ocasionar a queda de outras árvores; 

f) Limpeza do terreno e estocagem da madeira aproveitável (se aplicável). A 

galhada proveniente do corte deverá ser disposta o mais rápido possível para 

evitar a formação de abrigo para animais, bem como prevenir a ocorrência de 

fogo no material seco. 

g) Reaproveitamento da camada orgânica do solo e serapilheira para posterior 

recobrimento de áreas terraplanadas ou para enriquecimento das áreas de plantio 

previstas pelo Programa de Compensação Ambiental. 

h) Elaboração de relatórios de acompanhamento com a finalidade de garantir a 

implementação das medidas, sua eficácia, e promover a correção e re-elaboração 

das medidas adotadas. 

Sub-Programa Ambiental de Controle das Obras no Viário 

Este sub-programa tem como objetivo estabelecer os procedimentos técnicos 

adequados para garantir a prevenção de acidentes e a minimização de impactos e 

eventuais transtornos que possam ser gerados pela construção do empreendimento 

aos trabalhadores, população de entorno e demais usuários das vias de acesso onde 

serão executadas as obras. 

As ações previstas neste sub-programa terão início na fase de planejamento e se 

estenderão até o final da fase de construção do empreendimento. 

a) Comunicação social prévia ao início das obras. Esta ação deverá seguir as 

premissas do Programa de Comunicação Ambiental Durante as Obras. 
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b) Elaboração de um Plano de Gestão do Tráfego; 

c) Instalação das sinalizações: serão instaladas sinalizações para cada etapa de 

serviços, nas diferentes frentes de obra, incluindo-se: 

 Sinalização de áreas restritas 

 Sinalização de frentes de obra (placa de obra, segurança do trabalho e 

indicação de direção) 

 Sinalização de tráfego (desvios necessários com indicação de rotas 

alternativas) 

 Sinalização de áreas de riscos 

 Sinalização de áreas protegidas  

 Sinalização indicativa do início das obras. 

d) Instalação de tapumes nas praças de trabalho para promover o isolamento das 

atividades de obras. 

e) Implementação das demais medidas e condicionantes exigidos pelos órgãos 

ambientais constantes das licenças ambientais. 

f) Monitoramento periódico de eventuais danos causados aos imóveis lindeiros. 

g) Monitoramento da entrada e saída de veículos e equipamentos nos setores das 

obras. 

h) Manutenção das condições de segurança das vias de circulação no entorno das 

obras para pedestres e veículos. 

i) Elaboração de relatórios de acompanhamento com a finalidade de garantir a 

implementação das medidas, sua eficácia, e promover a correção e re-elaboração 

das medidas adotadas. 

Sub-Programa Ambiental de Controle das Áreas de Apoio 

Este sub-programa tem como objetivo principal estabelecer as diretrizes para a 

escolha da localização das áreas de apoio às obras, bem como determinar as 

medidas de gestão e controle ambiental para a adequada operação de tais áreas, 

sendo elas: os canteiros de obras, as áreas de empréstimo e as áreas de bota-fora. 

 Canteiros de obras 
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Os canteiros de obras constituem a infra-estrutura básica que abriga os escritórios, 

alojamentos, depósitos e almoxarifado, cozinha, refeitório, vestiário, sanitários, 

oficinas, pátio de manobra e estacionamento, entre outros. 

Sua localização deverá ser determinada estrategicamente ao longo da obra para 

atender as usas demandas e necessidades, mas sobretudo, atendendo as exigências 

e condicionantes das licenças ambientais a que está sujeita.  

A localização, implantação e operação dos canteiros de obras deverão considerar 

vários aspectos e seguir os seguintes critérios: 

a) Identificar previamente as características físicas do local escolhido a fim de 

prevenir, controlar e minimizar os possíveis impactos provenientes de sua 

implantação e operação. 

b) Priorizar a implantação dos canteiros em áreas menos residenciais. 

c) Priorizar áreas já alteradas, sem cobertura vegetal. Caso haja necessidade de 

supressão, esta atividade só será realizada mediante a obtenção de autorização 

emitida pelo órgão ambiental competente e deverá seguir as medidas 

preconizadas pelo Sub-programa de Controle da Supressão Vegetal. 

d) Priorizar as áreas já providas de infra-estrutura básica como energia elétrica, 

abastecimento de água, coleta de esgoto e de resíduos sólidos, etc. 

e) Priorizar áreas onde as vias de acesso de caminhões e equipamentos pesados 

interfiram o mínimo possível no tráfego local. 

f) Proceder com as medidas preconizadas pelo Sub-programa de Controle Ambiental 

da Poluição nas Frentes de Trabalho, no que diz respeito a geração de resíduos 

sólidos. 

g) Na ausência de serviços de tratamento de esgotos, deverão ser instaladas fossas 

sépticas, de acordo com a legislação vigente. Os efluentes industriais (águas 

residuais da lavagem de máquinas e equipamentos contendo óleos e graxas) 

deverão atender a legislação vigente antes de serem lançadas na rede coletora. 

 Áreas de empréstimo 

A escolha das áreas que fornecerão as jazidas de solos utilizados nas obras deverá 

atender as exigências e condicionantes das licenças ambientais. No caso da 
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construção utilizar materiais fornecidos por terceiros, deverão ser exigidas as 

autorizações legais para comprovação da regularização do fornecedor. 

A implantação e operação das áreas de empréstimo deverão ser realizadas de modo 

a minimizar, controlar e prevenir os impactos ambientais provenientes de tal 

atividade, considerando-se os seguintes critérios: 

a) Priorizar áreas já alteradas, sem cobertura vegetal. Caso haja necessidade de 

supressão, esta atividade só será realizada mediante a obtenção de autorização 

emitida pelo órgão ambiental competente. As atividades de supressão deverão 

seguir as medidas preconizadas pelo Sub-Programa Ambiental de Controle da 

Supressão Vegetal. 

b) As áreas de escavação deverão ser sinalizadas e permanecer isoladas para evitar 

acidentes com pessoas e animais. 

c) Para a prevenção de eventos erosivos e de assoreamento de corpos d’água, 

deverão ser seguidas as medidas preconizadas pelo Programa de Controle de 

Processos Erosivos e Assoreamento dos Corpos d’Água. 

 Áreas de bota-fora 

A escolha de áreas onde serão depositados os materiais inertes resultantes das 

atividades e tarefas construtivas, como solos, entulhos de desmonte, sobras de 

materiais como madeira, ferro, arames, etc., deverá atender as exigências e 

condicionantes das licenças ambientais. 

As áreas de bota-fora poderão armazenar os entulhos temporariamente ou de forma 

permanente. A implantação e operação das áreas de bota-fora deverão ser realizadas 

de modo a minimizar, controlar e prevenir os impactos ambientais provenientes de 

tal atividade, considerando-se os seguintes critérios: 

a) Priorizar áreas já alteradas, sem cobertura vegetal. Caso haja necessidade de 

supressão, esta atividade só será realizada mediante a obtenção de autorização 

emitida pelo órgão ambiental competente. As atividades de supressão deverão 

seguir as medidas preconizadas pelo Sub-Programa Ambiental de Controle da 

Supressão Vegetal. 

b) As áreas de bota-fora deverão ser sinalizadas e permanecer isoladas para evitar 

acidentes com pessoas e animais. 
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c) Para a prevenção de eventos erosivos e assoreamento de corpos d’água, deverão 

ser seguidas as medidas preconizadas pelo Programa de Controle de Processos 

Erosivos e Assoreamento dos Corpos d’Água.  

Sub-Programa Ambiental de Controle de Desativação e Recuperação das 

Frentes de Trabalho 

O principal objetivo do Sub-Programa Ambiental de Controle de Desativação e 

Recuperação das Frentes de Trabalho é o de garantir que, após o encerramento dos 

trabalhos da fase de construção do empreendimento, as áreas afetadas pelos 

canteiros de obras, acessos, caminhos, áreas de empréstimo e bota-fora e demais 

áreas de apoio, ou sejam recuperadas de forma a retornar às suas condições 

anteriores, ou sejam restauradas e revitalizadas a partir da promoção de novos usos 

para as mesmas. 

Ao final da fase construtiva do empreendimento, dar-se-á início as atividades de 

desativação com posterior recuperação/revitalização/restauração das áreas 

diretamente afetadas pelas obras, sendo: 

a) Recuperação das feições morfológicas dos terrenos afetados: todas as áreas que 

tiverem sofrido processos erosivos deverão ser retaludadas, reaterradas ou ainda 

receber bermas intermediárias a fim de se recuperar a feição morfológica do local. 

b) Proteção superficial dos solos através do espalhamento de serapilheira, 

semeadura de gramíneas rústicas, hidrossemeadura ou colocação de gramas em 

placas, dependo das necessidades locais. Essa atividade deverá considerar as 

medidas preconizadas pelo Programa de Compensação Ambiental. 

c) Remoção dos componentes de drenagem provisória previstos pelo Programa de 

Controle de Processos Erosivos e Assoreamento dos Corpos d’Água. 

d) Desassoreamento da drenagem através de técnicas mecânicas ou manuais. 

e) Limpeza geral de todas as áreas afetadas com remoção das sobras de materiais 

através da triagem de materiais recicláveis, transporte e destinação final. 

f) Recuperação das áreas de operação dos sistemas de tratamento de efluentes. 

g) Remoção de toda a sinalização relativa a obra. 
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h) Recuperação de vias de acesso, calçadas, pavimentos, sinalizações, sistemas de 

drenagem e de todos os equipamentos urbanos que tiverem sido afetados pelas 

obras. 

i) Atendimento às exigências e condicionantes das licenças ambientais relativas a 

fase de desativação das frentes de trabalho. 

11.2.4.4. Responsabilidade pela execução 

A responsabilidade pela implementação do Programa de Gestão e Controle Ambiental 

das Obras será das empresas contratadas para execução das atividades e tarefas 

construtivas. 

11.2.4.5. Cronograma 

O Programa de Controle Ambiental das Obras terá início na fase de planejamento, 

prosseguindo por toda a fase de construção até a desativação das frentes de 

trabalho, que poderá se dar já na fase de operação do empreendimento. 

Durante todas as etapas de implantação do empreendimento e implementação dos 

sub-programas, as medidas de controle ambiental deverão ser constantemente 

atualizadas, de acordo com as necessidades encontradas no cotidiano dos trabalhos, 

que por sua vez, deverão gerar novas medidas e procedimentos técnicos que 

promoverão ainda mais o aprimoramento do programa. 

11.2.4.6. Estimativa de Custos 

Os custos da implementação do Programa de Gestão e Controle Ambiental das Obras 

serão detalhados por ocasião da elaboração e entrega do Plano Básico Ambiental. 

Estima-se que o PBA terá um custo aproximado de 1% do valor total do 

empreendimento. 
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11.2.5. Programa de Supervisão Ambiental das Obras 

11.2.5.1. Objetivos 

O Programa de Supervisão Ambiental das Obras tem como objetivo principal garantir 

o cumprimento de todos os compromissos, procedimentos técnicos e medidas de 

controle ambiental, preconizados pelos Programas Ambientais e exigidos pelos 

órgãos ambientais licenciadores, por parte das empresas contratadas e de toda a 

mão-de-obra envolvida nos trabalhos de construção do empreendimento, a fim de 

proporcionar a adequada aplicação de ações corretivas em casos de necessidade. 

Além disso, a implementação do programa terá como meta a garantia da melhoria 

contínua dos processos de trabalho. 

11.2.5.2. Justificativa  

A implantação de obras de infra-estrutura abrange inúmeros processos e tarefas 

construtivas, que por sua vez geram impactos aos meios físico, biótico e 

socioeconômico.  

O licenciamento ambiental e os instrumentos de avaliação de impactos ambientais 

são necessários para o estabelecimento de medidas que orientam os 

empreendedores na execução de projetos de forma adequada, respeitando a 

legislação ambiental, o meio ambiente e a população. 

O Programa de Supervisão Ambiental das Obras integra o conjunto de Programas 

Ambientais que deverão ser implementados para garantir a qualidade ambiental das 

áreas afetadas pelas obras de intervenção e representa a sistematização das ações 

de gestão ambiental necessárias para o bom andamento dos trabalhos nas frentes de 

obra. 

11.2.5.3. Ações propostas e embasamento técnico 

Para a fase de construção estão previstas as seguintes atividades: 

a) Acompanhar os estudos para a localização das áreas de apoio, como os canteiros 

de obra, áreas de bota-fora e empréstimo, a fim de garantir o atendimento às 

exigências e condicionantes das licenças ambientais. 

b) Monitorar e gerenciar os impactos ambientais previstos e identificados pelo Estudo 

de Impacto Ambiental, assim como os não previstos, através da implementação 
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dos Programas Ambientais, medidas de controle, prevenção e mitigação aqui 

propostas. 

c) Criar ferramentas e instrumentos de monitoramento adequados para cada tipo de 

programa e medidas de controle. 

d) Documentar todas as ações implementadas, resultados de monitoramento, não-

conformidades e quaisquer ocorrências pertinentes. 

e) Agir com prontidão na resolução de problemas e não-conformidades não previstos 

acionando os mecanismos e/ou órgãos/instituições adequados. 

f) Elaborar relatórios mensais com apresentação de todos os resultados relativos aos 

Programas Ambientais relacionados a fase de construção, avaliando o 

desempenho de cada um a partir da criação de indicadores específicos, relatando 

as ocorrências não desejáveis e as devidas ações de controle e correção 

aplicadas. 

Para a fase de desativação das frentes de trabalho estão previstas as seguintes 

atividades: 

a) Acompanhar, monitorar e documentar os trabalhos de desativação das frentes de 

trabalho e instalações de apoio às obras, assim como a recuperação das áreas 

afetadas. 

b) Elaborar o Relatório Ambiental de Encerramento das Obras após o cumprimento 

de todas as medidas e requisitos do projeto. Este documento irá compor o 

Relatório Técnico de solicitação da Licença Ambiental de Operação. 

11.2.5.4. Responsabilidade pela execução 

A responsabilidade pela execução do Programa de Supervisão Ambiental das Obras 

será da EMURB. 

11.2.5.5. Cronograma de execução 

O cronograma previsto para a construção do empreendimento é de 24 meses. No 

entanto, o Programa de Supervisão Ambiental das Obras deverá estender-se por toda 

a fase de construção, desativação e início da operação do empreendimento. 

11.2.5.6. Estimativa de custos 

Como recursos humanos e materiais para a implementação do Programa de 

Supervisão Ambiental das Obras prevê-se ao menos: 
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 1 Supervisor – coordenador geral 

 1 Supervisor auxiliar 

 3 Consultores (um para meio físico, um para meio biótico e um para meio 

socioeconômico) 

 3 fornecedores de resultados de análises laboratoriais (ar, água e ruídos). 

Os custos da implementação do Programa de Supervisão Ambiental das Obras serão 

detalhados por ocasião da elaboração e entrega do Plano Básico Ambiental. Estima-

se que o PBA terá um custo aproximado de 1% do valor total do empreendimento. 
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11.2.6. Programa de Recuperação de Áreas Contaminadas 

11.2.6.1. Objetivos 

O Programa de Recuperação de Áreas Contaminadas tem como objetivo assegurar 

que as práticas preventivas de conservação ambiental e outras ações de controle 

sejam implantadas de forma adequada durante a construção do prolongamento da 

Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias. 

Este programa apresentará os métodos e as medidas de recuperação das áreas 

contaminadas identificadas. 

11.2.6.2. Justificativa 

Segundo a CETESB, uma área contaminada pode ser definida como uma área, local 

ou terreno onde há comprovadamente poluição ou contaminação, causada pela 

introdução de quaisquer substâncias ou resíduos que nela tenham sido depositados, 

acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental 

ou até mesmo natural (CETESB, 2009). 

A origem das áreas contaminadas está relacionada tanto ao desconhecimento, em 

épocas passadas, de procedimentos seguros para o manejo de substâncias perigosas, 

como ao desrespeito aos procedimentos seguros ou ainda à ocorrência de acidentes 

ou vazamentos durante o desenvolvimento dos processos produtivos, de transporte 

ou de armazenamento de matérias primas e produtos (CETESB, 2007). 

De acordo com os resultados apresentados no capítulo 9 Diagnóstico Ambiental, 

foram identificadas na ADA do empreendimento três áreas comprovadamente 

contaminadas e constantes do cadastro de áreas contaminadas da Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, 2007, e 

outras sete áreas potencialmente contaminadas identificadas através do 

levantamento de campo e com base no Decreto Municipal 42.319 de 21 de agosto de 

2002, que as define como “áreas onde estão sendo ou foram desenvolvidas 

atividades potencialmente contaminadoras, isto é, onde ocorre ou ocorreu o manejo 

de substâncias cujas características físico-químicas, biológicas e toxicológicas podem 

causar danos e/ou riscos aos bens a proteger”. 

Por essa razão, faz-se necessária a implementação de um Programa de Recuperação 

de Áreas Contaminadas. 

11.2.6.3. Ações propostas e embasamento técnico 
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a) Identificação das áreas de recuperação: Conforme apresentado no capítulo 9 

Diagnóstico Ambiental, após a realização de nova avaliação de risco para as 

áreas comprovadamente contaminadas e da avaliação preliminar com 

investigação confirmatória de contaminantes nas áreas potencialmente 

contaminadas, serão determinadas as áreas que serão alvo dos trabalhos de 

recuperação. 

b) Coleta e análise de amostras de solos e águas subterrâneas: essa medida é 

fundamental para o estabelecimento de classificação dos solos e águas 

subterrâneas e determinar o grau de sua contaminação. 

c) Determinação das medidas de recuperação a partir dos resultados das análises 

laboratoriais. 

d) Determinação dos procedimentos de trabalho adequados durante as obras de 

construção do empreendimento para o manejo de material e áreas 

contaminadas, considerando o uso de EPI’s apropriados, medidas de proteção 

á saúde e segurança dos trabalhadores, procedimentos específicos para as 

atividades de escavação e manuseio de solos e outros materiais contaminados, 

seguindo-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas da CETESB, 2001. 

e) Retirada do material contaminado mediante obtenção do CADRI (Certificado de 

Aprovação para Destinação de Resíduos Industriais) de cada área 

contaminada, para a destinação adequada do material escavado. 

f) Monitoramento das áreas recuperadas através do estabelecimento dos pontos 

de coleta de dados, parâmetros analisados, freqüência de amostragem e 

limites ou padrões definidos como objetivos a serem atingidos pela 

recuperação. 

g) Elaboração de um Plano de Contingência, para o caso de serem encontradas 

novas áreas contaminadas ou potencialmente contaminadas não previstas pelo 

projeto. O Plano de Contingência deverá prever, ao menos, as seguintes 

ações: paralisação temporária da frente de trabalho, execução de investigação 

confirmatória, manejo e disposição adequados dos solos já escavados, uso de 

EPI’s adequados. 

11.2.6.4. Responsabilidade pela execução 
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A responsabilidade pela execução do Programa de Recuperação de Áreas 

Contaminadas será das empreiteiras contratadas. 

11.2.6.5. Cronograma de execução 

O programa deverá ser implementado ainda na fase de planejamento do 

empreendimento, a fim de estabelecer as medidas de recuperação necessárias antes 

do início das obras e deverá ser concluído após a anuência do órgão ambiental 

competente quando os níveis de recuperação estabelecidos pelo programa forem 

atingidos. 

11.2.6.6. Estimativa de custos 

Como recursos humanos e materiais para a implementação do Programa prevê-se ao 

menos: 

 Um consultor especializado 

 Dois fornecedores de resultados de análises laboratoriais 

Os custos da implementação do Programa de Recuperação de Áreas Contaminadas 

serão detalhados por ocasião da elaboração e entrega do Plano Básico Ambiental. 

Estima-se que o PBA terá um custo aproximado de 1% do valor total do 

empreendimento. 
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11.2.7. Programa de Inserção Urbana 

11.2.7.1. Objetivos 

O Programa de Inserção Urbana tem como objetivo principal assegurar o 

cumprimento das exigências e condicionantes da Licença Ambiental Prévia LAP 

17/SVMA.G/2003, emitida pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente do Município de 

São Paulo em 16 de dezembro de 2003, por ocasião entrega e análise do EIA/RIMA 

da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. 

11.2.7.2. Justificativa 

A Operação Urbana Água Consorciada Espraiada faz parte de um conjunto de 

medidas coordenadas pelo Município de São Paulo, medidas essas que visam à 

promoção do desenvolvimento urbano através de parcerias entre o poder público e a 

iniciativa privada. Cada área, objeto da Operação Urbana, possui uma lei específica 

estabelecendo as metas a serem cumpridas, bem como os mecanismos de incentivos 

e benefícios. 

A Operação Urbana Consorciada Água Espraiada estabeleceu alterações urbanísticas 

para a área de influência do córrego Água Espraiada e compreende seis setores, 

sendo: setor Americanópolis, setor Jabaquara, setor Brooklin, setor Chucri Zaidan, 

setor Marginal Pinheiros e setor Berrini. 

Em 28 de dezembro de 2001 foi aprovada a Operação Urbana Consorciada Água 

Espraiada, através da Lei 13.260, que estabelecia diretrizes urbanísticas para a área 

de influência, incentivos por meio de instrumento de política urbana e realocação das 

famílias faveladas para as áreas situadas dentro do perímetro da Operação.  

Em 2003, foi protocolizado na Secretaria do Verde Meio Ambiente um novo Estudo de 

Impacto Ambiental1, no qual visava o licenciamento ambiental para a construção do 

segundo trecho da Avenida Água Espraiada, atualmente denomina Avenida Jornalista 

Roberto Marinho, até a Rodovia dos Imigrantes, implantação do Parque Linear, 

prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias, dentre outros 

aspectos. 

Esse Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA) foram elaborados pela empresa TECNOSAN Engenharia S/C Ltda., e 

                                                 
1
 Vide item 1.6 Histórico do Empreendimento para ver o histórico completo. 
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aprovados pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

– CADES.  

Em 11 de dezembro de 2003 foi emitido o parecer técnico do CADES nº 81, que 

estabeleceu 15 exigências técnicas e recomendações para a implantação da 

Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que por sua vez deverão ser 

atendidas, de acordo com o Termo de Referência emitido pela SVMA para elaboração 

deste EIA/RIMA. 

11.2.7.3. Ações propostas e embasamento técnico 

Dentre as quinze exigências constantes do CADES e do Alvará de Licença Ambiental 

Prévia 17/SVMA.G/2003, aplicam-se ao empreendimento sob estudo três, além de 

seus respectivos sub-itens.  

Além de tais exigências, o Edital de Pré-qualificação n° 002/2008, Anexo 1 – Termo 

de Referência da Obra (Chucri Zaidan), EMURB, 2008, solicita ainda: “Uma vez 

estabelecida a continuidade da Avenida Chucri Zaidan será necessário rever a 

configuração do Largo Los Andes para a compatibilização da circulação na área, uma 

vez que envolve o corredor de tráfego Berrini / Chucri Zaidan e Avenida Roque 

Petrone Junior / acesso à Marginal Pinheiros, além dos Shoppings Centers Morumbi e 

Market Place.” 

O atendimento a tais exigências dar-se-á de várias formas, ora através da 

estruturação e desenvolvimento de estudos específicos, ora através da 

implementação dos Programas Ambientais aqui já propostos. 

No caso das exigências aplicáveis ao prolongamento da Avenida Zaidan até a Avenida 

João Dias, algumas delas já foram parcialmente atendidas, a partir da incorporação 

das mesmas no projeto básico do empreendimento. O pleno atendimento será dado 

no momento da elaboração do projeto executivo e do Plano Básico Ambiental, que 

apresentará o detalhamento dos Programas Ambientais aqui propostos. 

O quadro 11.2.7.3-1 apresentará a lista de exigências correspondentes ao 

prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e suas respectivas 

medidas de atendimento. 

Este Programa deverá contemplar ainda a elaboração de um Plano de Realocação 

de Interferências, para as interferências durante as obras, e um Plano 
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Urbanístico, voltado aos usos e características urbanas da área na fase de 

ocupação. 

Quadro 11.2.7.3-1: Exigências do Parecer CADES n° 81 aplicadas ao prolongamento da 

Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e respectivas medidas de atendimento. 

Exigência Ação / Medida Prevista Observações 

2-a) Construção de uma ponte entre 

as pontes do Morumbi e João Dias, 

em localização tal que permita 

acessar o interior dos bairros 

adjacentes a oeste da Marginal 

Pinheiros, de modo a possibilitar a 

redução de veículos na ponte 

Morumbi 

Consideração da exigência 

na elaboração do projeto 

básico e projeto executivo da 

Ponte Burle Marx. 

O descritivo do projeto básico 

pode ser visto no capítulo 2 

Caracterização dos 

Empreendimentos. 

O projeto executivo será 

apresentado no momento da 

solicitação da Licença Ambiental 

de Instalação. 

2-f) Entroncamento do 

prolongamento da Avenida Chucri 

Zaidan com a Avenida João Dias: 

 que impossibilite a sua conexão 

em nível; 

 e considere a sua diretriz de 

prolongamento até a Avenida 

Interlagos. 

Consideração da exigência 

na elaboração do projeto 

básico e projeto executivo do 

prolongamento da Avenida 

Chucri Zaidan até a Avenida 

João Dias. 

O descritivo do projeto básico 

pode ser visto no capítulo 2 

Caracterização dos 

Empreendimentos. 

O projeto executivo será 

apresentado no momento da 

solicitação da Licença Ambiental 

de Instalação. 

9) No setor Chucri Zaidan, caso não 

haja nenhuma via pública num raio 

de 100m (cem metros) dos 

empreendimentos a serem 

implantados, que possibilite a 

circulação de pedestres para a face 

oposta da quadra, deverão ser 

exigidas medidas – quando da 

aprovação do projeto – para garantir 

a microacessibilidade. 

Consideração da exigência 

na elaboração do projeto 

básico e projeto executivo do 

prolongamento da Avenida 

Chucri Zaidan até a Avenida 

João Dias. 

O descritivo do projeto básico 

pode ser visto no capítulo 2 

Caracterização dos 

Empreendimentos. 

O projeto executivo será 

apresentado no momento da 

solicitação da Licença Ambiental 

de Instalação. 

10) Estudo de circulação de tráfego 

de veículos e de transporte coletivo 

com vistas a avaliar a conexão das 

transposições propostas com as vias 

existentes de modo a cumprir função 

coletora 

Elaboração de estudo de 

Sistema Viário Regional e 

Transporte e Sistema Viário 

Principal. 

O estudo de Sistema Viário 

Regional e Transporte e Sistema 

Viário Principal pode ser visto no 

capítulo 9 Diagnóstico 

Ambiental. 

“Uma vez estabelecida a 

continuidade da Avenida Chucri 

Zaidan será necessário rever a 

configuração do Largo Los Andes 

Consideração da exigência 

na elaboração do projeto 

básico e projeto executivo do 

prolongamento da Avenida 

O descritivo do projeto básico 

pode ser visto no capítulo 2 

Caracterização dos 

Empreendimentos. O projeto 
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Exigência Ação / Medida Prevista Observações 

para a compatibilização da circulação 

na área, uma vez que envolve o 

corredor de tráfego Berrini / Chucri 

Zaidan e Avenida Roque Petrone 

Junior / acesso à Marginal Pinheiros, 

além dos Shoppings Centers 

Morumbi e Market Place.” 

Chucri Zaidan até a Avenida 

João Dias. 

executivo será apresentado no 

momento da solicitação da 

Licença Ambiental de Instalação. 

 

11.2.7.4. Responsabilidade pela execução 

A responsabilidade pela execução do Programa de Inserção Urbana será da EMURB. 

11.2.7.5. Cronograma de execução 

O programa deverá ser implementado ainda na fase de planejamento do 

empreendimento, a fim de incorporar as devidas alterações/complementações ao 

projeto inicial, e deverá ser concluído após a anuência do órgão ambiental 

competente quanto ao cumprimento satisfatório das exigências da Licença Ambiental 

Prévia. 

11.2.7.6. Estimativa de custos 

Os custos da implementação do Programa de Inserção Urbana serão melhor 

detalhados por ocasião da elaboração e entrega do Plano Básico Ambiental. Estima-

se que o PBA terá um custo aproximado de 1% do valor total do empreendimento. 
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12. MONITORAMENTO 

12.1 Programa de Monitoramento de Níveis de Pressão Sonora e Vibrações 

12.1.1 Objetivos 

O principal objetivo do Programa de Monitoramento de Níveis de Pressão Sonora e 

Vibrações será o de avaliar o nível de ruído e vibrações nas áreas lindeiras à via a ser 

implantada, determinando os pontos mais críticos e os níveis de ruído e vibrações 

correspondentes, avaliando-se então a relevância do impacto ambiental nestes 

receptores. 

Deverão ser avaliados, tanto os pontos localizados na própria via a ser construída, 

quanto em vias transversais a esta, até uma distância de 100 m. 

12.1.2 Justificativa 

A entrada em operação da nova via de tráfego, deverá alterar significativamente as 

condições viárias na área de influência do empreendimento, com a consequente 

variação das emissões de ruído e vibrações no solo, decorrentes do fluxo de veículos. 

Há duas condições distintas a serem consideradas: uma das vias que deverão ter o 

tráfego aliviado em função da nova avenida, onde se houver alguma variação 

mensurável do nível de ruído, será uma redução; e o outro caso, da região lindeira 

ao futuro corredor de tráfego, onde há o potencial de acréscimo, em níveis variáveis, 

do nível de ruído e vibrações, onde deverá ser o foco do programa proposto. 

O programa, portanto, prevê medições dos níveis de ruído e vibrações e verificação 

da relevância dos impactos relacionados à operação da via de tráfego. 

A partir da conclusão desse Programa, será possível a proposição de medidas 

mitigadoras do impacto, se necessário. 

12.1.3 Ações propostas e embasamento técnico 

a) Seleção dos Pontos de Medição 

Os pontos para a realização das medições de ruído devem ser localizados ao longo da 

avenida a ser implantada e na primeira quadra das vias transversais a esta. 

Preferencialmente, devem ser avaliados os mesmos pontos já medidos no diagnóstico 

ambiental constante do EIA, sendo válido acrescentar novos locais ou remanejar 

estes, em função do efetivo traçado de implantação da via. 
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Os pontos de medição deverão ser localizados sempre junto a pontos receptores 

sensíveis: residências, escolas, hospitais, etc. 

b) Realização das Medições 

Deverá proceder-se a medições de nível de ruído, com indicação de Leq, L10 e L90, 

registro gráfico da leitura (a intervalos de 1 segundo) e identificação do local exato 

de medição (fotos e coordenadas GPS). 

Para as medições de ruído deve ser utilizado medidor de nível sonoro de tipo I, com 

análise estatística de dados e integrador, e com respectivo certificado de calibração 

em laboratório credenciado pelo INMETRO, pertencente à RBC. 

As medições de ruído deverão ser realizadas conforme o procedimento descrito na 

NBR 10151, sendo que o tempo de amostragem deverá ser o suficiente para, em 

cada ponto, avaliar o ruído por um período mínimo de 10 minutos, desde que a 

diferença entre o Leq acumulado no quinto minuto e no décimo minuto não apresente 

variação de mais de 0,5 dB(A), devendo-se estender a medição até que a variação 

nos últimos 5 minutos não ultrapasse 0,5 dB(A). 

As medições de vibrações deverão apresentar a aceleração (RMS) e velocidade (pico 

e RMS), com registro gráfico a intervalos de 1 segundo, em amostragens mínimas de 

5 minutos. 

12.1.4 Responsabilidade pela execução 

A responsabilidade pela execução do Programa de Monitoramento de Níveis de 

Pressão Sonora e Vibrações será da EMURB. 

12.1.5 Cronograma de execução 

Essas ações serão realizadas no início da operação. Trata-se de campanha única de 

avaliação do ruído e vibrações, a ser realizada quando a via de tráfego estiver em 

operação normal. 

Caso os resultados indiquem níveis acima dos recomendáveis, ou aumento de mais 

de 5 dB(A) em relação aos níveis apurados no diagnóstico ambiental, deverão ser 

adotadas medidas recomendáveis de controle e, então, realizada nova campanha de 

medição. 

Eventualmente, caso não haja condições técnicas de implantação de medidas 

eficazes de controle acústico, a alternativa viável consistirá em uma revisão do mapa 
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de zoneamento urbano, criando áreas de uso comercial na faixa de até 100 m da 

avenida. 

12.1.6 Estimativa de custos 

Como recursos humanos para a implementação do Programa de Monitoramento de 

Níveis de Pressão Sonora e Vibrações se prevê ao menos um consultor especialista. 

Os custos da implementação do Programa de Monitoramento de Níveis de Pressão 

Sonora e Vibrações serão detalhados por ocasião da elaboração e entrega do Plano 

Básico Ambiental. Estima-se que o PBA terá um custo aproximado de 1% do valor 

total do empreendimento. 



GEOTEC                      EMURB 

EM01/2009   13- 1 

13. CONCLUSÕES 

O Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – 

RIMA, apresentam a caracterização do empreendimento, que consiste no prolongamento 

da avenida Chucri Zaidan até a avenida João Dias, adequações viárias decorrentes, e 

implantação da Ponte Burle Marx, para transposição do rio Pinheiros e suas marginais, 

expressas e locais. 

A alternativa adotada buscou reduzir as necessidades de desapropriações e conflitos 

com usos consolidados, como trechos com verticalização acentuada, onde foram 

propostas sobreposições de vias, de forma a viabilizar a ligação viária expressa do 

trecho, sem comprometer o acesso ao tráfego local. 

A implantação da Ponte Burle Marx, para transposição do rio Pinheiros e marginais, 

adotou solução que não viesse a comprometer o acesso e a vegetação existente do 

Parque Burle Marx, além de contemplar a implantação de uma área verde junto ao 

bairro Chácara Santo Antônio, com proposição de passeios, projeto paisagístico e 

ciclovia, que segue junto à ponte e realiza a transposição do rio, abrindo uma nova 

possibilidade de acesso ao Parque através do uso de bicicletas. Além disso, há na Ponte 

espaço reservado para pedestres, o que também amplia este tipo de acesso ao Parque, 

hoje bastante limitado à população da margem oposta do rio, restrito à circulação de 

veículos através das demais pontes existentes, todas distantes do acesso ao Parque. 

A obtenção da licença prévia, especificamente destas intervenções - uma vez que a 

Operação Urbana já possui LAP – irá permitir maior avanço nas definições do traçado do 

projeto, sua concepção e avanço no desenvolvimento dos Programas Ambientais 

propostos, dando garantias e definindo as condições de implantação do 

empreendimento. 

O EIA/RIMA desenvolvido permite concluir pela viabilidade ambiental e sustentabilidade 

do projeto de Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan e de implantação da Ponte Burle 

Marx, uma vez consideradas as proposições e compromissos estabelecidos nesse Estudo. 
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14. EQUIPE TÉCNICA 

Este EIA/RIMA foi elaborado pela empresa GEOTEC Consultoria Ambiental Ltda., 

sendo que as responsabilidades da empresa e dos técnicos restringem-se apenas 

à elaboração do relatório. A relação dos profissionais da equipe técnica e seus 

respectivos registros profissionais é apresentada a seguir: 

 

Profissional 

Registro em 

conselho de 

classe/ IBAMA 

Tema 
Atribuição/ item 

executado 

Geólogo Fernando F. 

Kertzman, Dr. 

CREA 

0601488426 
- 

COORDENAÇÃO GERAL 

 

Geólogo Valdir 

Nakazawa 

CREA 

0601323920 
- 

COORDENAÇÃO ADJUNTA 

Arq. Luciano Chalita 
CREA 

5060450269 

- COORDENAÇÃO TÉCNICA 

Informações 

Gerais 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.7. 

Estudo de 

Alternativas 

4. 

Adv. Andreza 

Diaféria Kuhlmann 
OAB/SP 220.855 Aspectos Legais 

6. 

Bióloga Ana Cristina 

Girard 
CRBio 200178 Meio Biótico 

8.2, 9.2.3, 9.3.2, 

10.2.6.1, 10.2.6.2, 

10.2.6.3 
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Registro em 
Atribuição/ item 

Profissional conselho de Tema 
executado 

classe/ IBAMA 

Biólogo Daniel Dario 

Cavana 
CRBio 43506 Meio Biótico 

8.2, 9.2.4, 9.3.7, 

10.2.6.4, 10.2.6.5, 

10.2.6.6, 10.3.5.1. 

Eng. Gisela Coelho 

Nascimento 

CREA 

0600976915 
Meio Físico 

8.1, 9.1.4, 9.2.8, 

10.2.7.6, 10.3.6.4.  

 

Geól. Priscilla 

Padron Armada 

CREA 

5062215010 
Meio Físico 

9.1.1, 9.1.2, 9.3.1, 

10.2.7.3, 10.2.7.4, 

10.2.7.5,  

Eng. Rosana Cesar 

de Lima 
IBAMA 2753696 

Informações 

Gerais 

2.6. 

Meio Físico 9.3.8, 10.2.6.3, 10.3.6.3. 

Eng. Mecânico 

Shigueru Yamagata 
CREA 00964250 Meio Físico 

9.1.3, 9.2.1, 10.2.7.1, 

10.3.6.1 

Eng. Eduardo Murgel CREA 144082-D Meio Físico 
8.1, 9.2.2, 10.2.7.2, 

10.3.6.2 

Eng. Cláudio Ribeiro 

CREA 

05004329885 - 

SP 

Meio 

Socioeconômico 

9.2.6, 10.2.5, 10.3.3.2, 

10.3.3.3, 10.3.3.4, 

10.3.3.5. 
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Registro em 
Atribuição/ item 

Profissional conselho de Tema 
executado 

classe/ IBAMA 

Arq. Iraúna Bonilha 
CREA 

5060432180 

Projetos Co-

localizados 

5. 

Compatibilidade 

com o 

Planejamento 

Urbano 

7. 

Meio 

Socioeconômico 

8.3.1, 9.1.5 a 9.1.9, 

9.2.7.1, 9.2.7.3, 9.2.8, 

10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 

10.2.4, 10.3.1, 10.3.2, 

10.3.3.1, 10.3.4, 10.4 e 

10.5 (execução) 

9.3.4, 9.3.5 e 9.3.6 

(revisão e 

complementação). 

Sociólogo André 

Torres 
MTb. 356 

Meio 

Socioeconômico 

9.3.4, 9.3.5 e 9.3.6. 

Geógrafo Juliano 

Borghi 
IBAMA 727569 

Caracterização do 

Empreendimento 

3 

Meio 

Socioeconômico 

9.3.3 

Geógrafa Silvia 

Zambuzi 
IBAMA 2629831 

Meio 

Socioeconômico 

9.2.5. 
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Profissional 

Registro em 

conselho de 

classe/ IBAMA 

Tema 
Atribuição/ item 

executado 

Geógrafa Giseli 

Fernandes da Costa, 

M. Sc 

CREA: 

5060993516 

Programas 

Ambientais 

11 e 12. 

Jornalista Felipe Gil 

Santos 
Mtb: 48451 

Relatório de 

Impacto 

Ambiental - RIMA 

Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA 

(execução). 
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Resolução n.º  81 /CADES/2003, de 11 de dezembro de 2003. 
 
 

Dispõe sobre a aprovação do Estudo de Impacto 
Ambiental – EIA Operação Urbana Consorciada 
Água Espraiada. 

 
 
 
O Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES, 
usando das atribuições e competências que lhe são conferidas por Lei, 

 

 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º - Aprovar o Estudo de Impacto Ambiental Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada, nos termos propostos pelo Parecer Técnico CADES nº 04/2003, da 

Câmara Técnica III – Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Complexos Urbanos e 

Habitação, com as alterações aprovadas na 58ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 11 de 

dezembro de 2003. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Adriano Diogo 
Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável - CADES 

 
 

Conselheiros Presentes: 

 
NINA ORLOW      ROSANE CRISTINA GOMES 

ANA LÚCIA FAVIERI     ANDRÉ LUIS GONÇALVES PINA 

MARISE RAUEN VIANNA    SANDRA A. DOS SANTOS STAHLHAUER 

HELENA MARIA DE CAMPOS MAGOSO  FRANCISCO FLÓRIO 

SIMONE CRISTINA DE MELO B. MALANDRINO LUIZ ANTONIO DE S. AMARAL 

FRANCISCO CEZAR TIVERON   AUGUSTO MIRANDA 

IVANI LÚCIA LEME     CAMAL ABDON SALOMÃO RAMEH 

EDUARDO DELLA MANNA    MARIA GEMA MARTINS 

PATRIZIA TOMMASINI DE SOUZA COELHO  HEITOR MARZAGÃO TOMMASINI 

ANGELA MOURA BARBARULO   MIRANDA MARTINELLI MAGNOLI 
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Empreendimento: Operação Urbana Consorciada Água Espraiada 
  
Empreendedor: Empresa Municipal de Urbanização - EMURB 

 
 

AANNEEXXOO  DDAA  RREESSOOLLUUÇÇÃÃOO  NNºº  8811//CCAADDEESS//22000033  

PPAARREECCEERR  TTÉÉCCNNIICCOO  CCAADDEESS  nn
oo
  0044//22000033    

mmooddiiffiiccaaddoo  ee  aapprroovvaaddoo  nnaa  5588ªª  RReeuunniiããoo  PPlleennáárriiaa  OOrrddiinnáárriiaa  ddoo  CCAADDEESS  

  

1. INTRODUÇÃO 

 

A Câmara Técnica III de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, 
Complexos Urbanos e Habitação do Conselho Municipal do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – CADES, reuniu-se nesta data para deliberar 
sobre o pleito formulado pela Empresa Municipal de Urbanização - EMURB, 
acerca do empreendimento denominado Operação Urbana Consorciada Água 
Espraiada. Trata-se de avaliação do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo 
Relatório – EIA-RIMA, elaborado pela empresa TECNOSAN Engenharia S/C Ltda, 
apresentado neste Conselho para fins de obtenção da Licença Ambiental 
Prévia – LAP, nos termos da Resolução 61/CADES /2001, de 05/10/2001. 

A Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, instituída pela Lei 
Municipal nº 13.260/01, é um instrumento de intervenção urbanística em que o 
Poder Executivo Municipal fica autorizado a outorgar, de forma onerosa, o 
potencial adicional de construção e a modificação de usos e parâmetros 
urbanísticos, com o fim precípuo de obter recursos para implantar as obras e 
melhorias previstas no Programa de Intervenções. 

A Câmara Técnica reuniu-se regularmente para estudar o citado EIA-
RIMA, bem como com representantes do Empreendedor e com a equipe 
técnica responsável pela elaboração dos estudos ambientais, com o objetivo de 
subsidiar as discussões e fundamentar o parecer final. Quando as informações 
fornecidas não foram consideradas suficientes, foram solicitadas 
complementações, trazidas pelo empreendedor, que possibilitaram a discussão 
de cada uma das intervenções propostas. 

A Câmara Técnica reuniu-se 13 (treze) vezes, respectivamente nos dias: 
13, 20 e 27/março/2003, 03 e 07/abril/2003, 14, 21 e 28/outubro/2003 e 04, 20, 
26, 27 e 28/novembro/2003. 

Ressalta-se que, no dia 31 de março de 2003, foi realizada uma 
Audiência Pública, à Avenida Eng. Armando de Arruda Pereira, 348 – 
Jabaquara. 

A própria Lei nº 13.260/01 que instituiu a Operação Urbana Consorciada 
Água Espraiada, no artigo 26, prevê o atendimento às exigências a serem 
estabelecidas na Licença Ambiental, mediante apresentação e aprovação de 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA/RIMA como condição para sua 
implementação. 
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Dessa forma, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – 
SVMA estabeleceu o Termo de Referência para elaboração do EIA-RIMA ora 
analisado, considerando que o empreendimento é constituído por intervenções 
de naturezas diversas: o incremento de área construída, diversificação de usos 
e a execução das obras previstas no artigo 3º - Programa de Intervenções. 

Desse modo, entendeu-se que caberia à Operação Urbana a expedição 
de uma Licença Ambiental Prévia com condicionantes ambientais que 
cuidassem dos aspectos relativos aos novos parâmetros urbanísticos. 

A Lei nº 13.260/01 prevê, ainda, a instituição do Grupo de Gestão da 
Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, a quem caberá formular e 
acompanhar os planos e projetos urbanísticos previstos, além do controle geral 
e a proposição de revisões do dispositivo legal. 

Dessa maneira, o licenciamento ambiental e especialmente a Licença 
Ambiental Prévia deverão contribuir para subsidiar a tomada de decisões desse 
Grupo de Gestão, bem como definir a necessidade de desenvolvimento de 
ações e estudos setoriais específicos para prevenir a ocorrência de impactos 
indesejáveis indicados neste Parecer. 

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

Em consonância com o disposto no Estatuto da Cidade, a Operação 
Urbana Consorciada Água Espraiada compreende um conjunto de 
intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal que visam 
promover transformações urbanísticas e sociais em sua área de abrangência. 

Nesse sentido, constituem-se como objetivos gerais da Operação 
Urbana, as seguintes ações: 

 Promover a ocupação ordenada da região, segundo diretrizes 
urbanísticas; 

 Desenvolver um programa que garanta o atendimento à população que 
vive em habitações subnormais atingida pelas intervenções urbanísticas 
previstas nesta Lei; 

 Estimular implantação de usos diversificados; 

 Implantar os melhoramentos viários constantes do Programa de 
Intervenções; 

 Incentivar o remembramento de lotes e a criação de áreas de circulação e 
acesso público; 

 Estabelecer um mínimo de espaços por setor destinados à 
Implementação de áreas verdes sob a forma de praças e/ou parques 
lineares; 

 Prever a implantação, em cada nova edificação, de dispositivos de 
drenagem por retenção. 
 

Ainda, em conformidade com o Estatuto da Cidade, a Lei nº 13.260/01 
autoriza o Executivo a emitir 3.750.000 Certificados de Potencial Adicional de 
Construção (CEPAC) para a outorga onerosa de área adicional de construção 
e modificação de uso do solo e demais parâmetros urbanísticos, que deverão 
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ser alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento de 
desapropriações ou obras da operação. 

O Programa de Intervenções que deverá ser implantado, principalmente 
com os recursos auferidos pela Operação Urbana, compreende: 

 Desapropriações para a realização das obras; 

 Conclusão da Avenida Água Espraiada, com os complementos viários 
necessários: 

a. Implantação de viadutos com acessos à nova via na Av. Eng. Luis 
Carlos Berrini, Av. Santo Amaro, Av. Pedro Bueno e Av. George 
Corbusier; 

b. Implantação de conexões às ruas transversais restringindo o 
acesso à nova via; 

c. Implantação de complexo viário com pontes interligando as 
marginais do Rio Pinheiros à nova via; 

d. Implantação de passarelas de transposição; 
e. Implantação de vias locais margeando a nova via. 

  Implantação de unidades de Habitação de Interesse Social – HIS, 
melhoramentos e reurbanização, assegurando-se o reassentamento definitivo 
das famílias atingidas pelas obras e outras intervenções previstas na Lei; 

  Prolongamento da Av. Chucri Zaidan até a Av. João Dias; 

  Implantação de sistema de áreas verdes e de espaços públicos; 

  Alargamento da Av. Washington Luis no trecho compreendido no 
perímetro da Operação Urbana; 

  Implementação de programas públicos de atendimento econômico e 
social para a população de baixa renda diretamente afetada pela Operação; 

  Implantação de outras obras e ações necessárias para consecução dos 
objetivos da Operação. 

O perímetro de abrangência da Operação Urbana encontra-se definido ao 
longo dos eixos da Av. Água Espraiada e seu prolongamento até a Rodovia 
dos Imigrantes, no sentido Oeste-Leste e o formado pela Av. Eng. Luis Carlos 
Berrini, Av. Chucri Zaidan e sua extensão até a Av. João Dias, no sentido 
Norte-Sul. 

Para o estabelecimento das diretrizes urbanísticas específicas 
considerou-se as desigualdades existentes na região no tocante à população, 
às atividades econômicas e sociais, à infra-estrutura e serviços urbanos 
existentes, resultando na divisão do perímetro em Setores de Intervenção 
conforme segue e nos índices e parâmetros de uso e ocupação do solo de 
acordo com quadro anexo.  

Jabaquara: Área destinada à requalificação urbana para a qual se prevê 
o limite de 500.000 m2 de área adicional construída para outorga onerosa, bem 
como a implantação da via expressa, da canalização do córrego e de áreas 
verdes e espaços públicos. 

Brooklin: Área destinada à requalificação urbana com a implantação de 
espaços públicos junto ao córrego e para o qual está previsto o total de 
1.500.000 m2 de área construída adicional. 

Berrini: Área com ocupação consolidada em que se prevê o limite de 
250.000 m2 de área construída adicional e a implantação de complexo viário 
com pontes sobre o Rio Pinheiros interligando a Av. Água Espraiada às 
Marginais. 
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Marginal Pinheiros: Área em processo de consolidação de ocupação 
para o qual está previsto o limite de 600.000 m2 de área construída adicional. 

Chucri Zaidan: Área industrial em processo de alteração de ocupação, 
para a qual está proposta a implantação do prolongamento da Av. Chucri 
Zaidan até a Av. João Dias e previsão de limite de 2.000.000 m2 de área 
construída adicional. 

Americanópolis: Área em que não há previsão de área construída 
adicional, estando mantidos os índices e parâmetros da legislação vigente, e 
que se destina a receber áreas para o reassentamento da população afetada 
pelas obras viárias e canalização. 

ZEIS: Zonas Especiais de Interesse Social em que se objetiva a 
consolidação da famílias moradoras e a produção de Habitações de Interesse 
Social. Tais zonas concentram-se nos Setores Jabaquara e Americanópolis. 

Para o perímetro de abrangência da operação urbana estabeleceu-se o 
limite de 500.000 m2 para o Setor Jabaquara e 3.250.000 m2 para os demais 
Setores.  
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QQuuaaddrroo  iinntteeggrraannttee  aaoo  DDeeccrreettoo  nnºº  4422..889988,,  ddee  2211  ddee  ffeevveerreeiirroo  ddee  22000033  
SETOR Categorias de uso 

admitidas 
Frente 
Mínima 

Lote 
Mínimo 

Recuos TO                                                 
máx CA   

máx 

Observações 

frente fundo Lateral 

Térreo           
térreo+1     

Acima              
térreo+1 

Térreo           
térreo+1     

Acima              
térreo+1 

Térreo           
térreo+1     

Acima              
térreo+1 

Térreo           
térreo+1     

Acima              
térreo+1 

JABAQUARA R1, R2, R3, C2, E2, E3, 
S2, exceto boates e 
casas noturnas 16m 1000 m² 

5m 5m 3m 0,50 4 

Observar a faixa de 
desapropriação 
Doar faixa de 2m para 
alargamento das 
calçadas 

C1, I1, S1 e E1 Legislação vigente 

BROOKLIN R1, R2, R3, C2 (exceto 
boates, casas noturnas e 
C2.3) e S2 (exceto S2.8, 
S2.9, motéis, auto-cines, 
boliches, diversões 
eletrônicas, drive-in, 
jogos, "kart indoor", 
"paintball", salões de 
festas, bailes e "buffets") 

25m 2000 m² 
5m (1) 6m (1) 5m 5m 3m 4,5m 0,5 0,25 4 

Observar a faixa de 
desapropriação 
 
Doar faixa de 4m para 
alargamento das 
calçadas 

C1, S1 e E1 Legislação vigente 

Sub-setor                           
Brooklin 1 

R1, C2 

25m 2000 m² 

5m 5m 3m 0,5 1 

Observar a faixa de 
desapropriação 
Doar faixa de 4m para 
alargamento das 
calçadas 
Acesso aos lotes 

exclusivamente por via 
a ser implantada 

C1, S1, exceto S1.5 e 
S1.6 

Legislação vigente 

Lotes 
lindeiros a 
Z1 do Sub-
setor 
Brooklin2, 
Brooklin3, 
Brooklin 4 e 
Brooklin 5 

R1, R2, R3, C2 (exceto 
boates, casas noturnas e 
C2.3) e S2 (exceto S2.8, 
S2.9, motéis, auto-cines, 
boliches, diversões 
eletrônicas, drive-in, 
jogos, "kart indoor", 
"paintball", salões de 
festas, bailes e "buffets") 

25m 2000 m² 
6m 5m 4,5m 0,25 2 

Gabarito máximo das 
edificações: H ≤ 25 
metros 
Observar a faixa de 
desapropriação 
Doar faixa de 4m para 
alargamento das 
calçadas 

C1, S1 e E1 Legislação vigente 
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SETOR Categorias de uso 
admitidas 

Frente 
Mínima 

Lote 
Mínimo 

Recuos TO                                                 
máx CA   

Máx 

Observações 

frente fundo Lateral 

Térreo           
térreo+1     

Acima              
térreo+1 

Térreo           
térreo+1     

Acima              
térreo+1 

Térreo           
térreo+1     

Acima              
térreo+1 

Térreo           
térreo+1     

Acima              
térreo+1 

BERRINI R1, R2, R3, C2, C3, E2, 
E3, S2 e S3, exceto 
boates e casas noturnas 

16m 1000 m² 

5m 5m 3m 0,50 4 

Observar a faixa de 
desapropriação 
 
Doar faixa de 2m para 
alargamento das 
calçadas 

C1, I1, E1 e S1 

Legislação 
vigente 

Legislação 
vigente 

Sub-setor   
Berrini 1 R1, R2 e R3  

16m 1000 m² 

MARGINAL 
PINHEIROS 

R1, R2, R3, C2, E2, E3, 
S2  

16m 1000 m² 

5m 5m 3m 0,50 4 

Doar faixa de 2m para 
alargamento das 
calçadas C1, E1 e S1 Legislação 

vigente 
Legislação 
vigente 

CHUCRI 
ZAIDAN 

R1, R2, R3, C2, E2, E3, 
S2  

16m 1000 m² 

5m 5m 3m 0,50 4 

Doar faixa de 2m para 
alargamento das 
calçadas C1, E1 e S1 Legislação 

vigente 
Legislação 
vigente 

AMERICANÓ   
POLIS 

Parâmetros e índices da legislação vigente na data de publicação desta lei 

ZEIS Parâmetros e índices do Decreto 31.601/92 e da legislação vigente Observar a faixa de 
desapropriação 
 
Doar faixa de 2m para 
alargamento das 
calçadas 

                 
Nota: 1. Os casos que se localizarem em Zona Z1, a frente mínima do lote a ser considerada na legislação vigente atual é de 10m e a área mínima do lote 
é de 250m   

                 
Observação: Os usos especiais - E4 deverão atender às disposições previstas, para esse uso, na Legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo – 
LPUOS   



 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 

Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

 

 

 
 

3. AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Nos termos da Resolução nº 69/CADES/2002, que dispõe sobre 
exigência e procedimentos de Audiência Pública para fins de licenciamento 
ambiental, realizou-se às 19:00 horas do dia 31 de março de 2003, à Avenida 
Eng. Armando de Arruda Pereira, 348 – Jabaquara, Audiência Pública com o 
intuito de apresentar, debater, esclarecer e colher sugestões acerca da 
Operação Urbana Consorciada Água Espraiada e do respectivo EIA/RIMA.  

Dentre as considerações e questionamentos colocados pelos 
participantes destacamos os seguintes aspectos: 

Sobre o EIA/RIMA: 

 Foi observado que o estudo dá ênfase às questões de engenharia 
(obras) e de urbanismo, em detrimento das questões relativas aos recursos 
naturais (recursos hídricos, avifauna e vegetação); 

 No tocante aos estudos sócio-econômicos, o estudo considerou 
dados e informações do EIA/RIMA elaborado em 1995 pela empresa JNS 
Engenharia, Consultoria e Gerenciamento S/C Ltda, fato questionado em razão 
do lapso de tempo; 

 Do mesmo modo foram questionados os dados relacionados às 
famílias a serem removidas em razão das obras e a quantidade de áreas 
destinadas à construção de habitações de interesse social; 

 Houve questionamentos quanto ao dimensionamento do tráfego de 
veículos e a possibilidade da via expressa vir a ser utilizada como alternativa 
ao trecho Sul do Rodoanel – condição não avaliada no estudo em questão; 

 Foram considerados não avaliados pelo EIA/RIMA os efeitos no 
tráfego veicular e na poluição ambiental a serem ocasionados pelo 
adensamento populacional propiciado pela venda de CEPAC’s, bem como o 
impacto da mudança de uso e verticalização na zona Z1 da Vila Cordeiro. 

Relativamente ao empreendimento: 

 Questionou-se a falta de informações e detalhamento sobre 
cronogramas e prazos relativos às ações e intervenções previstas na Operação 
Urbana; 

 Foi observado que a falta de definição quanto às desapropriações e 
remoções de famílias da área da obra geram insegurança e expectativa de 
perda de qualidade de vida, especialmente para moradores do Brooklin; 

 Considerou-se não adequada a possibilidade de se recorrer a 
assentamentos provisórios para a realocação da população atingida pelas 
obras; 

 Observou-se ainda, que o número de transposições à via expressa 
previsto para o Setor Jabaquara é insuficiente para permitir a circulação 
adequada à região. 
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4. O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

O Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório – EIA/RIMA foram 
elaborados pela TECNOSAN Engenharia S/C Ltda. e são compostos pelos 
seguintes volumes: 

1. Apresentação 

2. Tomo I/II – Diagnóstico dos Meios Físicos e Biótico 

    Tomo II/II – Diagnóstico do Meio Antrópico 

3. Análise e Prospecção 

4. Plantas e Ilustrações 

5. Documentos de Referência 

6. Relatório de Impacto Ambiental – RIMA 

 

Procedimentos Metodológicos:  

Tendo como base a metodologia adotada no EIA apresentado em 1995, 
foi efetuada adequação para a formulação do Termo de Referência para 
elaboração do EIA ora em análise. 

O Termo de Referência apresentado para avaliação de SVMA/DECONT 
culminou com a definição do modelo e das etapas do processo de 
licenciamento ambiental para a Operação Urbana Consorciada Água 
Espraiada, priorizando-se as ações de planejamento urbano e ambiental. 

Foi elaborada uma listagem de controle das ações e dos fatores 
ambientais possivelmente afetados pelas etapas de planejamento e 
implementação da operação urbana. 

A partir da elaboração do Diagnóstico para as áreas de influência 
estabelecidas no Termo de Referência e da definição do conjunto de ações 
impactantes, foi efetuada a avaliação dos impactos ambientais estruturada em 
matrizes de interação segundo critérios para análise quanto à natureza, 
incidência, alcance, duração, reversibilidade, área de incidência, intensidade, 
forma de interferência, ocorrência, sinergia, distribuição dos ônus e relevância 
dos impactos ambientais. 

Em decorrência da identificação e análise dos impactos ambientais 

ocorreu a proposição de medidas mitigadoras e recomendações, bem como de 

medidas de acompanhamento e monitoramento da evolução dos efeitos e 

impactos relevantes. 

 

No estudo foram considerados: 

Áreas de Influência: Foram estabelecidas no Estudo de Impacto 
Ambiental as seguintes áreas de influência: 
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Área Diretamente Afetada - ADA - áreas que serão afetadas de forma 
direta e mais intensa pela implantação e posterior operação do 
empreendimento. 

Área de Influência Direta - AID - áreas sujeitas aos impactos diretos da 
implantação e operação do empreendimento cuja delimitação deverá ser em 
função das características físicas, biológicas e sócio-econômicas dos sistemas 
a serem estudados, nas particularidades do empreendimento proposto. 

Área de Influência Indireta - AII - área real ou potencialmente afetada 
pelos impactos indiretos da implantação e operação do empreendimento, 
referenciando-se principalmente ao sistema socioeconômico que pode ser 
impactado por alterações ocorridas na área de influência direta. 

Área de Influência Estendida - AIE  -  mais extensa que a área de 
influência  indireta, envolve eventuais influências difusas que poderão afetar a 
região Oeste e Sul, e que será analisada quando couber ao aspecto a ser 
avaliado. 

 

Áreas de Influência do MEIO FÍSICO 

a) Aspectos climáticos: é a área de abrangência mais ampla, 
referenciando as características do clima da área de estudo ao clima da cidade 
e do país no Continente: 

ADA Utilizada apenas como referência de situação: perímetro da 
Operação  Urbana Água Espraiada. 

AID Região Sudoeste do Município de São Paulo. 

AII  Região Metropolitana de São Paulo. 

 

b) Aspectos do sistema de macrodrenagem e geológicos, 
referenciada às bacias hidrográficas: 

ADA  Perímetro da Operação Urbana Consorciada Água 
Espraiada. 

AID Limite definido pela bacia hidrográfica do Dreno do 
Brooklin, formada pelas bacias dos córregos da Traição, 
das Águas Espraiadas e do Cordeiro e o limite definido pela 
bacia dos pequenos contribuintes do rio Pinheiros, situados 
na Várzea de Baixo. 

All Inserção do empreendimento no âmbito regional, 
referenciada às bacias hidrográficas dos rios Pinheiros e 
Ipiranga. 

 

c) Interferência quanto à qualidade do ar e aos ruídos: Considerar os 
limites definidos para o sistema viário no meio antrópico. 

 

Áreas de influência do MEIO BIÓTICO 

Os aspectos da cobertura vegetal e da avifauna, segundo o EIA, serão 
diretamente afetados em dois momentos distintos: na implementação do 
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adensamento pelos mecanismos da Operação Urbana e na implantação e 
funcionamento do viário proposto. 

O estudo, referente ao primeiro momento de intervenção, considera 
como área diretamente afetada o perímetro da lei (ADA 1), bem como as 
demais influências consideradas pelas bacias hidrográficas, conforme definido 
nos aspectos do sistema de macrodrenagem. 

O segundo momento de intervenção considerará em sua fase posterior, 
após a definição dos projetos viários a serem executados para obtenção da 
Licença Ambiental de Instalação, como área diretamente afetada (ADA 2), uma 
faixa no entorno das obras viárias a executar, além da faixa de desapropriação 
definida pela lei 13.260/01, com largura variável de 100m a 200m, ou seja, até 
o limite de interferência das obras de arte elencadas na referida lei. 

 

Áreas de Influência do MEIO ANTRÓPICO 

a) Aspectos sócio-econômicos, urbanísticos e de saneamento: 

ADA  Perímetro da Operação Urbana Consorciada Água 
Espraiada. 

AID Distritos de Santo Amaro, Jabaquara, Vila Andrade, Itaim- 
Bibi, Morumbi e Campo Belo nos termos da legislação em 
vigor. 

All Subprefeituras de Santo Amaro, Pinheiros, Jabaquara, 
Campo Limpo e Butantã. 

 

b) Aspectos do sistema viário: 

ADA Perímetro da Operação Urbana Consorciada Água 
Espraiada. 

AID Sistema viário local existente entre os limites dos eixos 
viários da Avenida dos Bandeirantes, Marginal Pinheiros, 
João Dias, Ver. José Diniz, Avenida Professor Vicente Rao, 
continuando pela Avenida Ver. João de Luca e Avenida 
Cupecê até a Rodovia dos Imigrantes. 

All Sistema viário estrutural existente entre a Avenida dos 
Bandeirantes, Marginal Pinheiros, Avenidas João Dias, Ver. 
José Diniz, Prof. Vicente Rao, continuando pela Ver. João 
de Luca e Cupecê até a Rodovia dos Imigrantes. 

AIE O entorno do corredor viário decorrente da formação do 
empreendimento, desde a Marginal do rio Tietê até o 
município de Diadema.  

 

Avaliação de Impacto Ambiental 

O Volume 3 – Avaliação e Prospecção trata da metodologia adotada na 
avaliação de impactos ambientais, bem como discorre sobre os impactos 
ambientais identificados e as medidas mitigadoras ou compensatórias 
correspondentes para os diferentes aspectos analisados. 
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5. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO EIA/RIMA 

 

A apreciação do conteúdo apresentado nos volumes que compõem o 
Estudo em questão levou-nos a tecer as seguintes considerações: 

 Em relação ao Termo de Referência, não foram apresentados na 
íntegra os itens que haviam sido propostos, especialmente os referentes à 
caracterização e diagnóstico das diferentes áreas de influência previstas. 

 Faltou lógica na estrutura do EIA: em que pese apresentação de 
volumes distintos denominados Diagnóstico e Avaliação e Prospecção, os 
assuntos se misturam encontrando-se, ora o Diagnóstico no texto referente à 
Avaliação de Impactos Ambientais - AIA, ora a identificação e avaliação de 
impactos no texto referente ao Diagnóstico; 

 Na caracterização e diagnóstico da Área de Influência Direta - 
Aspectos Urbanísticos não constaram os distritos de Santo Amaro, V. Andrade 
e Morumbi; 

 Não foram apresentados a contento, diagnóstico e caracterização 
das Áreas de Influência Indireta nos diferentes aspectos analisados, bem 
como, da Área de Influência Estendida proposta para aspectos do sistema 
viário, tráfego e transporte; 

 A caracterização e diagnóstico da Área de Influência Direta – 
Aspectos Urbanísticos foi efetuada com base nos bairros e não nos distritos, 
conforme orientação expressa no Termo de Referência; 

 Quanto ao diagnóstico dos aspectos analisados, as informações 
apresentadas não foram considerados plenamente suficientes para caracterizar 
a situação atual das áreas analisadas, especialmente nos Aspectos 
Urbanísticos e do Sistema Viário, Tráfego e Transporte; 

 Quanto à estrutura do diagnóstico, a mesma apresenta-se de forma 
confusa, em que se inserem conclusões afetas à etapa posterior, de avaliação 
dos impactos ambientais sem apresentar a devida fundamentação. 

 Quanto à Avaliação dos Impactos Ambientais, no que se refere aos 
Aspectos Urbanísticos, não foi efetuada a avaliação dos impactos a serem 
ocasionados pelo potencial adicional de construção e a modificação de usos e 
parâmetros urbanísticos; 

 Dentre os aspectos que não foram considerados, citamos como 
exemplo: o impacto que a Operação Urbana pode causar nas zonas 
estritamente residenciais Z-1 (Vila Cordeiro e Brooklin Paulista), bem como, 
medidas de mitigação; o impacto do adensamento na simulação do tráfego; a 
impossibilidade de alargamento da Av. Chucri Zaidan em alguns de seus 
trechos; o impacto da implantação da via expressa no tráfego local, dentre 
outros; 

 No que se refere à identificação e avaliação dos impactos 
ambientais, os mesmos não correspondem plenamente ao que foi 
diagnosticado, não havendo dados no estudo que sustentem as conclusões, 
estando os impactos positivos, por sua vez, superestimados; 
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Da avaliação supracitada resultaram questionamentos que integraram 
documento enviado à EMURB solicitando a apresentação de uma 
complementação do EIA/RIMA, a qual deveria contemplar uma matriz de 
interação de impactos e uma revisão dos capítulos referentes ao Diagnóstico e 
Avaliação dos Impactos Ambientais, considerando os aspectos acima 
relacionados, especialmente o adensamento proposto na área da Operação 
Urbana em questão. 

Dado que o impacto ambiental mais significativo deverá incidir sobre os 
aspectos urbanísticos tornou-se necessário o pedido de apresentação de um 
diagnóstico consistente para sustentar a sua avaliação. 

Tal pedido de complementação foi consubstanciado em 72 questões que 
foram encaminhadas ao empreendedor. 

 

 

6. A AVALIAÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO  

 

A EMURB apresentou adicionalmente o Volume 7 - Complementações e 
Conclusões, datado de Setembro de 2003, objetivando atender às observações 
e questionamentos apresentados pela Câmara Técnica e pelo Decont, 
consubstanciados, respectivamente, no Ofício nº 1388/SVMA.CADES/2003, de 
08.04.03 e no Ofício nº 220/SVMA-G/2003, de 14.03.03, originados no exame 
preliminar do EIA-RIMA em questão. 

Tal volume complementar se faz acompanhar ainda de plantas e 
ilustrações e de volume específico de resposta aos questionamentos 
apresentados pela Câmara Técnica III do CADES. 

O Volume 7 - Complementações e Conclusões, reapresenta itens 
parcialmente modificados por supressões de partes do texto, bem como por 
inclusões de informações adicionais relevantes à avaliação em curso. 

Para realização da análise que se segue, foram utilizados os 
documentos fornecidos pelo empreendedor, inclusive suas complementações, 
e o Parecer Técnico 08/Decont.2/2003. 

 

Caracterização da Área Abrangida pela Operação Urbana Consorciada 
Água Espraiada 

A Operação Urbana Água Espraiada, aprovada pela Lei nº 13.260, de 28 
de dezembro de 2001, apresenta um perímetro que, além da área ao longo do 
Córrego Água Espraiada abrange também uma faixa lindeira à Marginal do Rio 
Pinheiros, contígua, com largura média de 500m, chegando a atingir 1000m em 
seu ponto de maior extensão, e que se estende desde a Avenida dos 
Bandeirantes até a Avenida João Dias. 

O Córrego Água Espraiada é um afluente do Rio Pinheiros e localiza-se 
entre a Avenida dos Bandeirantes e a Avenida Roque Petroni Júnior/Avenida 
Vicente Rao, vias praticamente paralelas ao córrego em questão e assentadas 
também sobre afluentes do Rio Pinheiros: Córrego da Traição e Córrego do 
Cordeiro, respectivamente. 
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Assim, a área abrangida pela Operação Urbana Consorciada Água 
Espraiada é praticamente contígua ao “centro expandido no que se refere à 
faixa ao longo do Córrego Água Espraiada, ao passo que a faixa ao longo da 
Marginal do Rio Pinheiros é uma extensão do “Centro Expandido”, seguindo o 
eixo Faria Lima - Luis Carlos Berrini 

A região da Faria Lima, Luis Carlos Berrini e Marginal do Rio Pinheiros, 
no trecho incluído na Operação Urbana, é uma região que atrai cada vez mais 
o interesse do mercado imobiliário para implantação de atividades terciárias 
ligadas ao setor financeiro e de negócios com a construção de edifícios de 
escritórios, hotéis com infra-estrutura de centros de convenções e de 
conferências e até de edifícios residenciais, tendo sido fator relevante na 
decisão de incluí-la no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água 
Espraiada, já que o suporte financeiro para a efetiva execução das obras 
programadas está vinculado a venda de CEPACs, que é diretamente 
proporcional ao dinamismo e interesse do mercado imobiliário. 

Desta forma, a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada procura 
beneficiar-se da tendência atual de substituição de usos verificado na região, 
que por muitos anos abrigou usos industriais de grande porte e que hoje 
apresenta edificações vazias ou subutilizadas com a desativação das fábricas, 
bem como grandes terrenos, outrora também pertencentes a essas indústrias. 

Devido a essa característica, a região havia sido enquadrada desde 
1972, na zona de uso Z6 , de predominância industrial. Hoje, classifica-se na 
ZIR – Zonas Industriais em Reestruturação, segundo o que dispõe o Plano 
Diretor Estratégico (Lei no 13 430/02), cujo objetivo é a implantação de usos 
diversificados, além da instalação dos usos industriais. 

O perímetro da Operação Urbana contém Zonas Industriais em 
Reestruturação ZIR, Zonas Exclusivamente Residenciais – ZER e Zonas 
Mistas – ZM, destinada à implantação de usos residenciais e não residenciais 
segundo critérios de compatibilidade de incomodo e de qualidade ambiental 

Na ZER, são duas as áreas residenciais afetadas – a Vila Cordeiro e o 
Brooklin Velho -cuja ocupação é bastante consolidada. 

No plano geral, a área da Operação Urbana faz parte da Macroárea de 
Reestruturação e Requalificação Urbana, onde se pretende alcançar 
transformações urbanísticas estruturais para obter melhor aproveitamento das 
privilegiadas condições locacionais e de acessibilidade por meio de: reversão 
do esvaziamento populacional através do estímulo ao uso habitacional de 
interesse social e da intensificação da promoção imobiliária; melhoria da 
qualidade dos espaços públicos e do meio ambiente; estímulo de atividades de 
comércio e serviço; preservação e reabilitação do patrimônio arquitetônico e da 
reorganização da infraestrutura e do transporte coletivo.  

A Macroárea de Reestruturação e Requalificação Urbana integra, por 
sua vez, a Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana (que abrange 
praticamente toda a zona urbana do Município), cuja divisão em Macroáreas 
visou orientar o desenvolvimento urbano e dirigir a aplicação dos instrumentos 
urbanísticos e jurídicos tendo em vista os diferentes graus de consolidação e 
qualificação verificadas na macrozona.  

Há a destacar, também, a Operação Urbana Consorciada Santo Amaro 
que se desenvolve ao longo da avenida de mesmo nome, e a sua proximidade 
com a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, chegando a se 
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sobrepor ao perímetro desta última no trecho em que as duas avenidas se 
cruzam. Entretanto, o Plano Diretor Estratégico apenas definiu o seu perímetro, 
não tendo a mesma sido objeto de lei específica. 

Com relação aos investimentos públicos em transporte na área 
abrangida pela Operação Urbana Água Espraiada, destaca-se o projeto de 
implantação da 2ª Etapa da Linha 5 do Metrô (trecho Largo Treze/Chácara 
Klabin), cujo estudo ambiental encontra-se em análise no âmbito da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente. Trata-se do prolongamento da 1ª Etapa da Linha 
5 que cobre o trecho Capão Redondo/Largo Treze, este já em operação, e que 
tem como diretriz de traçado o eixo da Avenida Santo Amaro até a futura 
estação Campo Belo (entre as Avenidas Água Espraiada e dos Bandeirantes), 
a partir da qual deflete à direita em direção à Avenida Ibirapuera. 

São previstas as integrações desta linha com a Linha 1 – 
Tucuruvi/Jabaquara, na estação Santa Cruz, com a Linha 2 – Vila 
Madalena/Sacomã na futura estação Chácara Klabin e com a Linha C de trens 
metropolitanos na estação Santo Amaro, bem como o início da operação da 2ª 
Etapa para 2007. Com a conclusão, completar-se-á a malha estrutural da 
região sudoeste da RMSP utilizando um sistema de transporte de alta 
capacidade através da articulação metrô - trens metropolitanos. 

Está prevista ainda, a implantação do Corredor de Ônibus Metropolitano 
– Diadema /Brooklin ao longo da Avenida Roque Petroni Júnior/Avenida 
Vicente Rao. 

Na estação Campo Belo, acima referida, haverá a integração inter-modal 
com as linhas existentes que utilizam o Corredor Santo Amaro, como também 
com as novas linhas propostas para atender a região do Aeroporto e a região 
da Avenida Luis Carlos Berrini (estação Berrini de trem metropolitano). 

Trata-se, pois, de uma região com previsão de bom atendimento quanto 
ao transporte coletivo, seja de alta capacidade, seja de média capacidade. 

 

Avaliação Urbanística e Ambiental dos Setores da Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada 

No estudo de avaliação de impacto ambiental de uma Operação Urbana, 
a análise do Aspecto Urbanístico, sobretudo no que se refere ao uso e 
ocupação do solo, sistema viário e de transportes, apresenta-se como 
imprescindível. 

O EIA, no enfoque dessas questões, considera o adensamento como 
meio de otimizar o uso da infra-estrutura existente e por conseqüência, avalia 
que o potencial adicional de construção por Setor configura acréscimo 
compatível com a tendência apresentada. 

A Câmara Técnica III, endossando o Parecer Técnico do DECONT 2 
procedeu à sua avaliação urbanística utilizando os seguintes documentos: 

1. Lei da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (Lei 13.260/01) 

2. TPCL 1991 / 2001 – Cadastro Territorial e Predial de Conservação e 
Limpeza, constante do Diagnóstico – Meio Antrópico – Volume 2 – Tomo 
II/II – Capítulo 12. Avaliação Imobiliária: são apresentados dados fiscais 
do Departamento de Rendas Imobiliárias da Secretaria de Finanças dos 
imóveis que integram o perímetro do empreendimento e que foram 
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organizados de modo a poderem ser utilizados para fins de 
planejamento urbano resultando em indicadores como coeficiente de 
aproveitamento e predominância de área construída por usos e que 
permite analisar a evolução do uso do solo. 

3. Lei de Zoneamento: Atividades admitidas e parâmetros legais de 
parcelamento, uso e ocupação do solo. 

4. Operação Urbana Consorciada Água Espraiada – Estudo de 
Adensamento, constante dos Documentos de Referência – Volume 5:  

• Elaborado pela EMURB com o objetivo de dimensionar as 
transformações propiciadas pela Operação Urbana, a partir da construção de 
cenários prováveis de adesão, de modo a identificar os acréscimos de áreas 
construídas e de população cuja base de dados utilizada foi o TPCL 2001 das 
quadras fiscais contidas no perímetro da Operação Urbana. 

• Critérios adotados: em função dos tipos de usos existentes e dos 
tamanhos dos terrenos foram identificadas as áreas de maior e menor 
probabilidade de transformação e a identificação da provável adesão para cada 
Setor tomando-se como base os benefícios oferecidos e as tendências do 
mercado imobiliário. 

• Como produto obteve-se a indicação das áreas construídas 
computáveis por Setor e para cada zona de uso e a identificação da área 
construída remanescente – propiciada pelos índices legislação de zoneamento 
– a área construída com a utilização dos benefícios da Operação Urbana e 
consequentemente, a parte do estoque consumido em cada Setor. A partir das 
áreas construídas por tipo de atividade – residencial e não residencial – foi 
possível estimar a população envolvida (residente e usuária). 

Tais elementos agregados à fotografia aérea 2000 de SEHAB/RESOLO 
e a elementos físico-territoriais estruturais existentes, permitiu estimar 
potencialidades de adensamento e mudança de uso para cada Setor com o 
intuito de antecipar os impactos ambientais e prever medidas para evitar que 
os mesmos ocorram. 

A partir daí, foram elaborados, para cada setor: 

• Diagnóstico de uso e ocupação do solo, cruzando os elementos 
detectados na fotografia aérea, com o mapa de predominância de uso 
do solo, bem como os dados do estudo de adensamento, e 

• Cenário futuro, na tentativa de espacializar as previsões obtidas no 
estudo de adensamento. 

 

 

SETOR JABAQUARA 

 

Diagnóstico 

 Evolução do Uso e Ocupação do Solo 

De acordo com dados de evolução da ocupação e uso do solo referentes 
ao período 1991/2001 (SEMPLA/2001) anexado ao EIA/RIMA, o Setor 
Jabaquara apresentou no período, um acréscimo de 488.184 m² de área 
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construída total (de 651.645 m² para 1.139.329 m²). A área total de terreno do 
setor é 1.703.493 m².  

Observa-se, ainda, no período, uma pequena diminuição do uso 
residencial horizontal, sendo mesmo assim predominante, correspondendo ao 
dobro do uso de comércio/serviço e indústria, incluindo armazém e depósito, de 
acordo com os dados de 2001. 

O setor, entretanto, apresenta sinais de mudança, que se verificam tanto 
através do surgimento da verticalização do uso de comércio e serviços a partir 
de 2001, quanto da verticalização residencial, sendo este, um fenômeno que 
vem ocorrendo há mais tempo, em função da implantação da Linha Norte-Sul 
do metrô, mais especificamente, da Estação Jabaquara. 

Verificou-se que o processo de mudança de uso vem ocorrendo da área 
do entorno da Estação Jabaquara em direção ao Córrego Água Espraiada, 
seguindo pelas vias principais da região: Av. George Corbusier e a Av. 
Armando de Arruda Pereira. 

A Operação Urbana prevê para este setor um potencial adicional de 
construção igual a 500.000 m², mediante a utilização de coeficiente de 
aproveitamento máximo igual a 4,0 e taxa de ocupação de 0,50, para usos 
diversificados: residencial horizontal e vertical, comércio e serviços, até 
indústrias não poluentes. 

 

 Sistema Viário e de Transportes 

Além das vias citadas, observam-se também a Av. Alba e a R. Atos 
Damascenos que hoje cruzam o Córrego Água Espraiada, bem como, as ruas 
Cidade de Bagdá e José Estevão de Magalhães que funcionam como 
prolongamento da Av. George Corbusier em ambas as direções, no lado 
oposto ao córrego. Julga-se que essas vias tenham importância local, tendo em 
vista que são vias por onde passa o transporte coletivo, que transpõem o atual 
obstáculo representado pelo Córrego Água Espraiada e distribuem o tráfego 
geral em cuja proximidade se verifica ocorrência de verticalização residencial. 

Quanto ao transporte coletivo disponível na região, a característica 
principal é a integração com a linha Norte-Sul do metrô. Assim, os ônibus que 
utilizam a Av. Alba são em geral provenientes da região de Santo Amaro e 
Campo Limpo, e tem como destino a Estação Jabaquara. 

Já, os ônibus que efetuam a ligação da região do Jardim Miriam, 
Pedreira e Eldorado à Estação Conceição utilizam, em geral, as Av. George 
Corbusier e Av. Armando de Arruda Pereira. 

Verificam-se alguns terrenos vazios no Setor Jabaquara, cuja área total 
somam 224.035 m². Parte desse total localiza-se ao longo do Córrego e será 
incorporada ao sistema viário, estando o restante enquadrado como ZEIS. 

A lei da Operação Urbana prevê as seguintes transposições sobre a via 
expressa: Avenidas Pedro Bueno e George Corbusier, com alça de acesso à 
via e sem acesso a via através da Av. Hélio Lobo, R. Vitoriana e R. Franklin 
Magalhães. Esse viário será articulado ao sistema de vias locais que serão 
implantadas ao longo da via expressa. 

Observa-se ainda, que, com exceção da Av. George Corbusier e da R. 
Vitoriana, não estão previstas as demais transposições existentes, havendo 
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inclusive vias em que trafegam linhas de transporte coletivo que não estão 
sendo contempladas. 

 

 Aspectos Físicos 

No aspecto físico a bacia hidrográfica do Água Espraiada apresenta 
duas regiões com características topográficas bastante distintas, cuja transição 
se dá nas imediações do cruzamento com a Av. Washington Luis. Na área 
mais próxima à foz, no Rio Pinheiros, a topografia é mais suave, sendo até 
difícil precisar os limites da bacia. 

 Na área a montante, junto às cabeceiras, correspondente ao Setor 
Jabaquara, a topografia é acidentada, sendo que o desnível final até alcançar a 
Av. Armando de Arruda Pereira é bastante pronunciado, tomando a forma de 
uma grota. A cota aproximada do Córrego na sua foz é de 727 m e o ponto 
mais alto chega à cota 828 m no cruzamento com a Av. Washington Luis o 
córrego está na cota aproximada de 738 m. 

 Na área de topografia acidentada, o córrego se divide em inúmeros 
afluentes e os loteamentos se tornam extremamente irregulares em seu 
traçado. Em sua nascente, junto à grota, há presença de diversos pequenos 
fios d’água acomodados nas cabeceiras de drenagem. Na margem direita seus 
afluentes foram canalizados ou o estão parcialmente, como é o caso do 
Córrego Pinheirinho/Taquaruçu (Av. Hélio Lobo). Na margem esquerda os três 
afluentes não têm qualquer tratamento, tendo o agravante de que aí se 
encontram algumas das favelas existentes no setor. 

Áreas verdes no setor em referência são escassas. 

 

Cenário Futuro 

O Setor Jabaquara propriamente dito, abrange uma área pequena, se 
descontada a faixa destinada à via expressa, disponível para receber os 
empreendimentos através da outorga onerosa do direito de construir prevista 
na Operação Urbana . 

Trata-se de área desvalorizada em decorrência da localização ao longo 
do córrego, cujas margens encontram-se ocupadas por favela, mas que 
apresenta potencial para valorização, não só pela melhoria prevista pela 
abertura da via expressa, mas também pelo fato de seu entorno já estar em 
processo de transformação desencadeado pela implementação do metrô. 

O setor em referência certamente não terá a mesma velocidade de 
ocupação dos demais, porém, vislumbra-se que a implantação da via expressa 
potencializará essa transformação uma vez que tal processo encontra-se 
iniciado. 

Os terrenos vagos e os galpões, que foram citados no estudo de uso e 
ocupação do solo como sendo os mais vulneráveis à mudança de uso já estão 
comprometidos com a implementação de habitação de interesse social. Desse 
modo, a transformação deverá se dar pelo processo de substituição de uso, 
primeiro do residencial horizontal, o que já vem ocorrendo especialmente no 
trecho entre a Av. Pedro Bueno e a Av. George Corbusier. 
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Ao longo da via expressa deverá ocorrer a implantação de usos 
diversificados. 

Observa-se, ainda, que a melhoria viária prevista provocará um impacto 
no uso e ocupação do solo no entorno, extrapolando os limites do próprio Setor 
Jabaquara. 

Conforme disposto no Volume 7 do EIA, tem-se que:  

“Com a retirada de moradores de favelas para a construção de habitações de 
interesse social – HIS, se não houver imediata ocupação da área com início do 
canteiro de obras, poderão ocorrer novas invasões da área; 

Nas alíneas (c) e (e), inciso I, Art. 3º da Lei Municipal 13.260/01 
estão previstas a implantação de passarelas e transposições ao 
longo da avenida Água Espraiada. As que estão previstas em lei 
são as mínimas necessárias. Seria oportuno que, que por 
ocasião do projeto urbanístico, seja analisada a necessidade de 
novas transposições na avenida.” 

 
 
 

SETOR AMERICANÓPOLIS 

 

Diagnóstico 

 Evolução do Uso e Ocupação do Solo:  

Os dados de evolução de uso e ocupação do solo indicam acréscimo de 
área construída total para o Setor Americanópolis da ordem de 45%, no 
período 1991- 2001, que corresponde a 201.111 m² em área total de terreno 
igual a 927.334 m² para o setor. Em 1991, a área construída total era de 
446.281 m² e chegando a 647.392 m² em 2001. 

Analisando-se os dados de área construída por uso, verifica-se 
predominância do uso residencial, embora este venha sofrendo decréscimo, 
especialmente pela diminuição do uso residencial horizontal. Já o uso 
residencial vertical - ainda pouco representativo - apresentou crescimento em 
valores absolutos. 

Observa-se ainda, que ocorreu decréscimo do uso residencial horizontal 
de baixo padrão  e da área de terrenos vagos, o que nos leva a inferir que as 
mudanças de uso ocorridas no setor foram mais decorrentes da utilização dos 
terrenos vazios que da substituição de usos. 

No território do Setor Americanópolis observa-se que há concentração 
do uso residencial vertical em algumas quadras cuja distribuição sugere 
algumas inferências: 

• a concentração verificada no perímetro “a” do Setor Americanópolis tem 
clara relação com a transformação e desenvolvimento urbanístico 
advindos com a implantação do metrô. A Av. Eng. Armando de Arruda 
Pereira constitui-se na via estrutural da região que dá acessibilidade 
necessária para integrá-la à Estação Jabaquara; 

• já, a concentração verificada no perímetro “c” do Setor Americanópolis, 
além da influência do metrô, parece haver, também, relação com a 
verticalização que vem ocorrendo na Vila Mascote e arredores, tendo 
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como viário estrutural a Av. Santa Catarina que faz a ligação dessa 
região com a Av. Washington Luís. 

Os usos não residenciais - basicamente comércio e serviços - 
concentram-se nas vias principais: Av. Santa Catarina, R. Alba, R. Cidade de 
Bagdá, Av. Eng. Armando de Arruda Pereira. 

A lei da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada não prevê 
venda de potencial adicional de construção no Setor Americanópolis e 
estabelece que tal setor será priorizado para a implantação de Programas 
Habitacionais. Não estabelece, no entanto, como serão implementados os tais 
programas, especialmente no que se refere à previsão de terrenos para a sua 
implantação. 

Quanto às diretrizes urbanísticas para o Setor Americanópolis, a lei 
mantém os índices e parâmetros da legislação vigente. Aplicam-se, dessa 
maneira, as diretrizes definidas para a Zona Mista, segundo o que dispõe o 
Plano Diretor Estratégico: coeficiente básico igual a 1,0 e coeficiente de 
aproveitamento máximo a ser definido no Plano Regional Estratégico da 
Subprefeitura do Jabaquara, limitado a 2,5. 

 

Cenário Futuro 

Embora o Setor Americanópolis não tenha sido contemplado com a 
possibilidade de venda do potencial adicional de construção, em função do 
diagnóstico levantado prevê-se a continuidade do processo de transformação 
urbanística em curso, tendo em vista a agregação de mais um fator de melhoria 
da acessibilidade e valorização da região representado pela abertura da via 
expressa. 

A ocupação se dará através da regra genérica de concessão onerosa do 
direito de construir estabelecida no novo Plano Diretor Estratégico e detalhada 
no Plano Regional Estratégico da Subprefeitura do Jabaquara. 

A conjunção dos fatores acima expostos possivelmente trará maior 
movimentação ao mercado imobiliário do Setor Americanópolis, tendo em vista 
o diagnóstico encontrado, mesmo não havendo a previsão de venda de 
potencial adicional de construção na forma estabelecida na Lei da operação 
urbana. Por outro lado, não está claro como será garantida a priorização de 
assentamentos de Programas Habitacionais no setor: se haverá a aquisição 
dos terrenos, ou ainda se ocorrerão desapropriações. 

 

 

SETOR BROOKLIN 

 

Diagnóstico 

 Evolução do Uso e Ocupação do Solo 

 O Setor Brooklin apresentava em 1991 área construída total de 
1.345.153 m², tendo atingido em 2001, o total de 1.903.662 m². Houve, 
portanto, um acréscimo de 558.509 m² no período, que representa 41,5%. 
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 Depreende-se dos dados de área construída por uso, que esse 
acréscimo é resultado do aumento de área construída referente ao uso 
residencial vertical, uma vez que todos os outros usos tiveram variação 
negativa no período. O uso que mais perdeu área construída foi o residencial 
horizontal, tanto de baixo quanto de médio padrão. 

 Com relação à predominância no setor em 2001, observa-se pleno 
domínio do uso residencial sobre os outros usos (aproximadamente 80%), 
sobretudo do residencial vertical que ultrapassou o residencial horizontal 
nesses 10 anos. 

 Já os dados relativos à área de terreno por uso verifica-se, em 2001, a 
predominância do uso residencial horizontal, especialmente os de médio e alto 
padrão. 

 A predominância de uso residencial horizontal decorre da existência de 
grande porcentagem de zona de uso Z1 – estritamente residencial – Vila 
Cordeiro e Brooklin Velho. Acrescente-se, ainda, que o Setor Brooklin abrange 
bairros de classe média como o Jd. Aeroporto, Jd. Brasil e a Vila Alexandria 
nas proximidades do Reservatório Água Espraiada e ao longo da Av. 
Washington Luis. 

 O uso residencial vertical vem se concentrando em trechos do Campo 
Belo abrangidos pelo Setor Brooklin, bem como na Vila Alexandria, nas 
proximidades da Av. Washington Luis. A Av. Santa Catarina e a Vila Mascote 
constituem-se também em foco de verticalização residencial para a classe 
média. 

 Os usos não residenciais localizam-se, em geral, ao longo das vias 
principais: Av. Washington Luis, Av. Santa Catarina, Av. Santo Amaro e Av. 
Vereador José Diniz. 

 A área residencial do Brooklin Velho – zona de uso Z1 – apresenta um 
bom padrão de ocupação, com lotes grandes (acima de 500 m²) ocupados por 
unidades residenciais unifamiliares e ruas arborizadas. Tal vegetação 
acrescida à das residências compõe uma massa arbórea de presença 
significativa na paisagem. 

 A área residencial da Vila Cordeiro, também classificada como zona de 
uso Z1, apresenta características diversas do Brooklin Velho: os lotes são 
menores, onde se encontram muitos sobrados geminados. A massa arbórea 
não é tão densa tendo em vista a dimensão reduzida dos lotes não permitirem 
o plantio de vegetação de porte arbóreo. No entanto, o caráter de uso 
estritamente residencial se assemelha ao do Brooklin Velho. 

 

 Vegetação 

A arborização presente na Vila Cordeiro e no Brooklin encontra-se 
cadastrada como Vegetação Significativa do Município de São Paulo e como 
tal é considerada patrimônio ambiental protegido de corte pelo Decreto 
Estadual nº 30.443/89. 

A Vila Cordeiro é classificada como Bairro Arborizado Ba.08: área de 
topografia plana ou de pequenas declividades em que as ruas são retilíneas, 
com traçado ortogonal. Os passeios são pavimentados, com árvores 
localizadas em canteiros individuais. A arborização forma alinhamentos 
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descontínuos e de composição heterogênea cujas ocorrências mais frequentes 
são de paus-ferros, sibipirunas, bauínias, chapéus-de-sol, flamboyants, 
tipuanas, seringueiras e cinamonos. 

Já o Brooklin encontra-se classificado como Bairro Jardim Bj.15: bairro 
residencial de padrão médio-alto e alto, com ruas de traçado retilíneo. As 
residências de um ou dois pavimentos estão localizadas em lotes de diferentes 
dimensões, bem arborizados com espécies ornamentais e frutíferas e com 
grande ocorrência de coníferas. 

As ruas são bem arborizadas com espécimes de porte adulto, 
frequentemente com plantios heterogêneos – sibipirunas, paus-ferros, 
flamboyants, tipuanas, jacarandás-paulistas, figueiras diversas, paineiras, 
manacás-da-serra, quaresmeiras, jerivás, ipês diversos, espatódeas e 
plátanos. 

 

Operação Urbana 

 A lei prevê, para o Setor Brooklin, que o total de área construída 
adicional não poderá exceder a 1.500.000 m² para venda de potencial adicional 
de construção. 

 Já, as transposições à via expressa previstas neste setor são as que 
seguem: 

• com acesso à via: Av. Santo Amaro e Av.Washington Luis; 

• sem acesso à via: Av. Vereador José Diniz, R. Nova York e R. 
Guaraiúva. 

Foram estabelecidos cinco subsetores no Setor Brooklin, com a 
finalidade de fazer a transição entre a ocupação de intenso adensamento 
proposto no perímetro da Operação Urbana e a ocupação atualmente 
existente, de baixa densidade (as zonas residenciais). 

Para o subsetor Brooklin 1, lindeiro ao Brooklin Velho, não está prevista 
a venda de área construída adicional, mantendo-se o coeficiente de 
aproveitamento máximo e a taxa de ocupação atuais. 

A outorga onerosa possibilitará a instalação de algumas categorias de 
comércio e serviço de abrangência local, bem como de comércio de âmbito 
regional. 

Os subsetores Brooklin 2 a 5, localizados ao norte da Av. Água 
Espraiada, mais próximos ao Brooklin Novo, têm a intenção de proteger a zona 
de uso Z1. As características definidas para tais subsetores são mais 
permissivas que aquelas definidas para o subsetor Brooklin 1: admite o dobro 
do aproveitamento do lote, ou seja, coeficiente máximo 2,0 com maior gama de 
usos não residenciais, incluindo-se ainda o uso residencial vertical. 

Os subsetores citados, que pretendem fazer a transição da zona de uso 
Z1 para zonas mais permissivas, ficaram, neste trecho, reduzidos de um lado, 
a uma única quadra formada pelas Ruas Michigan, Guaraiúva, Arizona e 
Ribeiro do Vale, e de outro, a um perímetro constituído por somente duas 
quadras. 

Em contraposição, para a zona residencial da Vila Cordeiro, localizada 
ao sul da Av. Água Espraiada, entre as Avenidas Santo Amaro e Jurubatuba, 
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não foi definido nenhum subsetor visando sua proteção. Na R. Bartolomeu 
Feio, por exemplo, são permitidos usos não residenciais com o coeficiente de 
aproveitamento igual a 4,0 de um dos lados da via enquanto que do outro lado, 
só será permitido o uso residencial unifamiliar com o coeficiente de 
aproveitamento igual a 1,0. 

 

Cenário Futuro 

 A área máxima disponibilizada para a venda de potencial adicional de 
construção no Setor Brooklin corresponde a quase três vezes mais o que o 
setor cresceu no período de 10 anos, de 1991 a 2001, cujo aumento foi de 
558.509m². Significa, além disso, quase 80% da área construída total existente 
no local, hoje. 

 Na realidade, imagina-se que seja improvável a utilização total do 
estoque no Setor Brooklin tendo em vista as especulações existentes relativas 
ao Setor Chucri Zaidan. Entretanto, uma vez que existe a lei, é imprescindível o 
monitoramento durante o período de vigência da Operação Urbana de maneira 
equilibrar o possível adensamento com a capacidade de infraestrutura de 
serviços, equipamentos urbanos e viária. 

 No tocante ao que se vislumbra em termos de transformação no Setor 
Brooklin foram levantados alguns cenários: 

• Seguindo a tendência já em curso, a verticalização residencial deverá 
continuar a ocorrer no Brooklin Novo, no Campo Belo bem como na Vila 
Alexandria; 

• Ao longo da Av. Água Espraiada espera-se a instalação de usos de 
comércio e serviço, hoje reprimidos, embora já esteja implantada a 
avenida, em função do zoneamento até agora vigente, com zona 
estritamente residencial na maior parte e zonas predominante 
residenciais, porém com grandes restrições aos usos de comércio e 
serviço. 

Conforme disposto no Volume 7 do EIA tem-se que:  

Com a implantação da Operação Urbana, poderia ocorrer a 
diminuição da permeabilidade do solo em conseqüência da 
implantação de novos empreendimentos; 

na área de influência direta e indireta, deverá ocorrer aumento 
da quantidade de veículos em circulação, decorrente o aumento 
de atividades potencializado pelo aumento da infra-estrutura; 

Na área de influência direta, deverá ocorrer aumento da 
quantidade de edificações em conseqüência da venda de 
Certificados de Potencial Adicional – CEPAC’s. Se não houver a 
correspondente adequação da infra estrutura existente, ao novo 
cenário urbano criado, poderá haver um colapso dessa infra-
estrutura, decorrente do aumento de atividades potencializada 
pela outorga de solo adicional; 

A capacidade calculada da avenida Água Espraiada para 4 
faixas por sentido é de 5000vph.  
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Na simulação para 2010, sem o adensamento específico da 
OUCAE, o EMME 2 apresenta o volume de 4564vph.O volume 
máximo aparece nos trechos entre a Lino de M. Leme e a 
Washington Luis, com 4876vph e entre esta e a Ver. José Diniz 
com 4859vph. Estes volumes praticamente já esgotam a 
capacidade calculada da avenida. Nestes trechos o nível de 
serviço será o E (nível de serviço considerado de desempenho 
insatisfatório).  

Com o adensamento previsto nesta Operação Urbana, se 
considerarmos uma situação de alta acessibilidade, com o metrô 
em funcionamento, e com todos os empreendimentos ocupados, 
na meta prevista de 2022, a avenida Águas Espraiadas será 
solicitada a receber um acréscimo de viagens de autos, no pico 
da manhã, da ordem de 6500vph com o volume máximo 
localizado no trecho entre a Av. Washington Luis e Santo Amaro, 
de 6877vph.  

Considerando os volumes existentes, com as reduções por 
melhoria na acessibilidade, acrescentando-se as viagens futuras 
citadas acima chegaremos a cifras que nos levam a concluir que 
a avenida deverá ser readequada para comportar a capacidade, 
até 2022, de 8000 a 9000 vph em 5 a 6 faixas por sentido.  

 
 

SETOR CHUCRI ZAIDAN 

 

Diagnóstico 

 Evolução do Uso e Ocupação do Solo:  

 O Setor Chucri Zaidan apresenta uma particularidade que se deve ao 
fato de aproximadamente 85% de seu território estar enquadrado como zona 
de uso Z6, de predominância industrial, assim classificada desde 1972 pela 
então Lei de Zoneamento. Atualmente, pelo Plano Diretor Estratégico, estas 
áreas integram a Zona Industrial em Reestruturação - ZIR. 

 O uso industrial que aí se instalou é anterior à Lei de Zoneamento, que 
apenas consolidou o uso já existente incorporando ao perímetro da zona Z6, 
também grandes áreas de terreno, provavelmente prevendo a expansão do 
uso. 

 Atualmente muitas das grandes indústrias tiveram suas fábricas 
transferidas para outros locais deixando para trás as edificações que vem 
sendo ocupadas por depósitos e armazéns ou que estão ficando simplesmente 
vazias. 

 Embora existam indústrias de grande porte em atividade, é cada vez 
mais rara a existência de concentração das mesmas. 

 As indústrias de menor porte, por sua vez, parecem continuar na região, 
especialmente na parte sul do Setor Chucri Zaidan, próximo à Av. João Dias. É 
o que se pode depreender da análise da fotografia aérea auxiliada pelo mapa 
de predominância de uso. 
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 É possível observar ainda diferenças de característica de ocupação 
dessa área quando a comparada com a área localizada ao norte na direção à 
Av. Morumbi. 

 Destaca-se o tipo de parcelamento presente no setor que apresenta 
quadras de grandes dimensões definindo um sistema viário que dificulta a 
acessibilidade local devido às extensas e contínuas testadas. 

 Em contraposição, no trecho situado entre a Av. Alceu Maynard Araújo e 
a Av. João Dias, prevalece o parcelamento usual, com lotes e quadras padrão, 
resultando em um sistema viário de traçado ortogonal. As características 
específicas do trecho entre as Avenidas Morumbi e Alceu Maynard Araújo 
acima referidas, somadas aos demais fatores como a localização (Marginal 
Pinheiros, proximidade da Av. Luis Carlos Berrini) e as transformações no setor 
industrial, imprimiram a essa região grandes mudanças em termos de uso e 
ocupação do solo. 

 Na realidade, antes mesmo da saída das indústrias de grande porte, os 
grandes terrenos vazios foram sendo gradativamente ocupados por usos não 
industriais como por exemplo, a instalação do Banco do Brasil, o Carrefour e 
mais recentemente, dos Shoppings Morumbi e Market Place. 

 Ocorreu também de terrenos de propriedade das indústrias serem 
ocupados por edifícios administrativos dessas mesmas empresas, reforçando a 
tendência de mudança das características de zona industrial. 

 Registra-se, ainda, a recente ocupação verticalizada ao longo da R. Prof. 
Manoelito de Ornelas e seus arredores, basicamente por edifícios de escritórios 
de empresas multinacionais, o que, provavelmente explique o alto padrão das 
edificações. 

 Dessa forma, o Setor Chucri Zaidan é aquele que, juntamente com o 
Setor Berrini, desperta grandes expectativas em relação à venda de CEPACs 
uma vez que o setor conta ainda com alguns terrenos de grandes dimensões, 
além de indústrias de grande porte desativadas. 

 O setor apresentava em 1991, segundo dados do EIA/RIMA, um total de 
área construída igual a 1.621.169 m². Em 2001 atingiu o total de 2.021.263m², 
acréscimo de aproximadamente 400.000 m² que corresponde a 24%. 

 Nos dados de área de terreno por uso verifica-se em 1991, a 
predominância do uso industrial. Em 2001, tornou-se predominante o comércio 
e serviço. 

 Os dados de área de terreno por uso mostram que o crescimento dos 
usos acima referidos ocorreu em função da utilização de terrenos vazios, assim 
como da substituição dos usos residencial horizontal e industrial. 

 Sob o aspecto da área construída o fenômeno se repete, ou seja, em 
1991 havia predominância do uso industrial. Em 2001, a indústria perdeu área 
construída para o comércio/serviço. 

 Em termos de variação ocorrida no período 1991-2001, o uso residencial 
vertical de alto padrão apresentou percentual maior do que o comércio/serviço, 
embora este último seja o predominante e o uso residencial seja pouco 
representativo em relação ao total. 

 

Operação Urbana 
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 A Lei da Operação Urbana Água Espraiada propõe para o setor Chucri 
Zaidan o máximo de 2.000.000 m² de área construída adicional para serem 
alienados através dos CEPAC’s. Estão definidos como parâmetros urbanísticos 
os índices 0,50 e 4,0 para a Taxa de Ocupação e Coeficiente de 
Aproveitamento Máximos, respectivamente. 

 Quanto às obras a serem realizadas, está previsto o prolongamento da 
Avenida Chucri Zaidan até a Av. João Dias, através do aproveitamento e 
alargamento de vias existentes e da abertura de alguns trechos que demandam 
desapropriações. 

 A lei prevê largura de 40m para o novo viário, no entanto, o trecho da R. 
Luis Seraphico Junior será mantida a largura existente tendo em vista a 
impossibilidade de efetuar as desapropriações necessárias face a recente 
ocupação com edifícios de escritórios. 

 O EIA/RIMA não avalia a questão do “estreitamento” da via proposta de 
forma adequada. 

 

Cenário Futuro 

 Conforme já referido anteriormente e constatado através das páginas da 
Internet ligadas ao setor imobiliário, a expectativa em relação à Operação 
Urbana Água Espraiada está centrada no Setor Chucri Zaidan. 

 A análise do uso e ocupação do solo efetuada mostrou que há alguns 
terrenos vazios de grandes dimensões lindeiros à Marginal Pinheiros e ao 
futuro prolongamento da Av. Chucri Zaidan, bem como, a existência de pelo 
menos uma indústria de grande porte desativada (Monark) na área situada 
entre a Av. Alceu Maynard Araújo e a Av. Morumbi. A expectativa é que, num 
primeiro momento, a utilização do potencial adicional de construção ocorram 
nesses terrenos. 

 Considerando que o potencial adicional de construção previsto para o 
setor em referência equivale à área construída existente atualmente e que há 
perspectiva de concentração dessa área construída adicional ao longo do 
melhoramento viário proposto, há necessidade de se monitorar se o 
prolongamento da Av. Chucri Zaidan terá capacidade viária necessária para 
suportar o adensamento pretendido. 

Conforme disposto no Volume 7 do EIA, tem-se que:  

Com a implantação da Operação Urbana, poderia ocorrer a 
diminuição da permeabilidade do solo em conseqüência da 
implantação de novos empreendimentos.  

Na área de influência direta e indireta, deverá ocorrer aumento 
da quantidade de veículos em circulação, decorrente o aumento 
de atividades potencializado pelo aumento da infra-estrutura.  

Na área de influência direta, deverá ocorrer aumento da 
quantidade de edificações em conseqüência da venda de 
Certificados de Potencial Adicional – CEPAC’s. Se não houver a 
correspondente adequação da infra estrutura existente, ao novo 
cenário urbano criado, poderá haver um colapso dessa infra-
estrutura, decorrente do aumento de atividades potencializada 
pela outorga de solo adicional.  
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Em função do uso industrial que foi intenso na área 
indiretamente afetada, existe a possibilidade de eventual 
existência de antigas áreas contaminadas que poderiam ser 
impróprias para a atividade humana, a depender do novo tipo de 
uso a ser implantado, além dos riscos de contaminação do sub-
solo e do aqüífero da região.  

A capacidade do prolongamento da avenida Chucri Zaidan está 
calculada em 3600vph em 3 faixas por sentido.  

Pelos estudos de impacto no sistema viário resultante do 
adensamento proposto para esta Operação Urbana, dentro do 
setor Chucri Zaidan deverão chegar no pico da manhã cerca de 
7.319vph em autos a mais dos existentes, se a região tiver a 
condição de alta acessibilidade. Destas viagens de autos, 
1698vph chegarão dela ponte do Morumbi vindos da av. 
Marginal do rio Pinheiros e av. Morumbi. Esses autos se juntarão 
aos 3639vph vindos da av. Água Espraiada e av. Eng. L. C. 
Berrini perfazendo um volume de 5.337vph nos trechos iniciais 
da Av. Dr. Chucri Zaidan que ainda poderão se juntar aos 
1.017vph vindos da av Roque Petroni Jr. num montante de 
6.354vph. Dependendo da localização dos futuros pólos 
geradores de tráfego, a capacidade do prolongamento da av 
Chucri Zaidan deverá ser adaptada.  

A ponte do Morumbi no sentido bairro/centro possui capacidade 
para 3500vph na rede de simulação da CET e já apresenta um 
volume equivalente de 3867vph na simulação da CET.  

No estudo de impacto localizado, esta ponte é solicitada a 
receber, a mais, 2.429vph no pico da manhã.  

 

 

SETOR BERRINI 

 

Diagnóstico 

 Evolução do Uso e Ocupação do Solo:  

 O setor Berrini, que abrange a área ao longo das Avenidas Luis Carlos 
Berrini e Chucri Zaidan (trecho entre a Av. Água Espraiada e Av. Morumbi), 
corresponde ao setor dentre todos os que compõem a Operação Urbana, que 
apresenta o maior crescimento em termos de área construída total, no período 
de 1991-2001, conforme o estudo de uso do solo. Apresentava em 1991, o total 
de 580.236 m², passando para 1.590.914 m² em 2001 (crescimento de 
174,2%). 

 Analisando-se os dados de área construída por uso, verifica-se que as 
atividades que mais se destacaram pelo aumento de percentual de participação 
no total dos usos foram: residencial vertical de alto padrão, comércio/serviço 
vertical e hotel. Dentre estas, pode-se observar, ainda, que o comércio/serviço 
vertical, já em 1991, apresentava-se como predominante, indicando que o 
processo de verticalização da atividade de serviços já estava em curso, tendo 
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esse processo continuado de tal maneira que atividade manteve a 
predominância no setor. 

 Já, o uso residencial vertical de alto padrão e hotel tiveram seu 
crescimento iniciado na década analisada. 

 Dos dados de área de terreno por uso implantado, no período de 1991-
2001, é possível concluir que as atividades supracitadas tiveram grande 
crescimento em razão da ocupação de terrenos vazios e da substituição dos 
usos residenciais horizontal de padrão médio e de armazéns e depósitos, que 
tiveram variação negativa no percentual de participação no total dos usos. 

 Os dados apenas confirmam a verticalização voltada para escritórios 
ocorrida na região da Av. Luis Carlos Berrini. Diferente do setor Chucri Zaidan, 
a região da Berrini já havia sido contemplada pela legislação de uso e 
ocupação do solo até então em vigor, por tipologias de zona de densidade 
média, com usos diversificados e coeficientes de aproveitamento igual a 4,0 
(Z3 e Z4). 

 As atividades de comércio e serviço ocupam praticamente todo o setor 
Berrini. Ao longo da Av. Luis Carlos Berrini, vêem-se trechos contínuos 
ocupados por edificações verticais alternados por trechos de edificações 
horizontais, provavelmente de residências transformadas em instalações 
comerciais. Ao longo da Marginal Pinheiros e Av. Chucri Zaidan vêem-se 
escritórios sede de empresas instalados em grandes terrenos como a Rede 
Globo e o Banco de Boston. 

 A área próxima à Av dos Bandeirantes ainda mantém a ocupação 
residencial horizontal de padrão médio. 

 A incipiente verticalização residencial está concentrada nas 
proximidades da praça General Gentil Falcão e Rua Sansão Alves dos Santos. 

 Na direção da Praça General Gentil Falcão situa-se a Estação Berrini da 
linha C da CPTM. 

 

Operação Urbana 

 A lei da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada prevê o máximo 
de 250.000 m² para a venda de potencial adicional de construção no setor 
Berrini. 

 Para o setor em referência está prevista a construção da ponte sobre o 
Rio Pinheiros e viadutos que possibilitará o acesso das Marginais do Rio 
Pinheiros à Av. Água Espraiada. 

 A lei prevê ainda para este setor, o subsetor Berrini 1, constituído por 
três quadras localizadas entre a Av. Nova Independência e a Rua Porto 
Martios, próximas à Av. dos Bandeirantes. Nessa área a venda do potencial 
adicional de construção será destinada ao uso residencial unifamiliar e aos 
conjuntos. 

 A Av. Nova Independência, no trecho entre a Rua Macambará e a Rua 
Guararapes, nas proximidades da Sociedade Hípica Paulista configura-se no 
limite entre o Setor Berrini e a zona de uso Z1 do Brooklin Novo. A lei não 
prevê qualquer dispositivo de transição da zona de uso estritamente 
residencial. A mesma situação se repete no limite com a zona de uso Z 1 da 
Vila Cordeiro, nas Ruas Baltazar Fernandes e Miguel Sutil. 
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Cenário Futuro 

 A região da Av. Luis Carlos Berrini, que vem se transformando em novo 
centro administrativo-financeiro, já apresenta problemas em relação ao tráfego 
com ocorrência de constantes congestionamentos na região. 

 Por essa razão, apesar de ser o setor com menor estoque de área 
construída a ser disponibilizado para a venda – 250.000 m², serão necessárias 
providências no sentido de não agravar o problema. 

 De acordo com o diagnóstico, a área lindeira às Avenidas Água 
Espraiada e Chucri Zaidan apresenta maior probabilidade de adensamento, 
tendo em vista que aí se concentram os poucos terrenos vazios existentes no 
setor Berrini. 

 Vale ressaltar que a zona estritamente residencial da Vila Cordeiro, 
citada na avaliação do setor Brooklin, também sofrerá impactos com o 
adensamento previsto no setor Berrini, uma vez que os terrenos vazios acima 
referidos estão localizados no limite deste com a Vila Cordeiro. 

 A zona de uso Z1, que foi mantida pelo Plano Diretor Estratégico como 
Zona Estritamente Residencial – ZER, poderá vir a sofrer um processo de 
desqualificação do uso em razão da utilização de suas vias para 
estacionamento e pela intensificação do tráfego de passagem de veículos, 
impactos presumidos pela permissão de adensamento e diversificação de 
usos. Tal questão constitui-se na principal preocupação da população local 
expressa nas manifestações ocorridas na Audiência Pública. 

O Plano Diretor Estratégico prevê a criação da Operação Urbana Santo 
Amaro, através de lei específica, que delimitará e impactará a Vila Cordeiro. 

As condições de circulação da Av. Luís Carlos Berrini, poderá ser 
agravada, pelo acréscimo estimado de aproximadamente 600 vph em razão de 
seu adensamento futuro, além do tráfego de passagem com destino aos 
setores próximos. 

 

 

SETOR MARGINAL PINHEIROS 

 

Diagnóstico 

 Evolução do Uso e Ocupação do Solo:  

 O Setor Marginal Pinheiros abrange, basicamente, os terrenos da 
margem esquerda do Rio Pinheiros localizados em cotas mais baixas, 
acompanhando as curvas de nível, no trecho entre a Ponte Ari Torres e João 
Dias. 

 Verifica-se grande quantidade de terrenos vazios existentes no setor. Os 
dados de área de terreno por uso confirmam a predominância de terrenos 
vazios, tanto em 1991 quanto em 2001. Mostra, ainda, que não houve redução 
na área de terreno, mantendo os aproximadamente 50% do total. Apesar de 
não dispormos de informações sobre a estrutura fundiária dos terrenos vagos, 
a análise permite-nos supor a permanência de extensas áreas não edificadas 
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pela ausência de malha viária, sendo o seu acesso, feito basicamente pela 
Marginal Pinheiros. 

Por outro lado, dentre os usos existentes, predominam em 2001, usos 
de comércio e serviço e também o residencial vertical de alto padrão que estão 
localizados, em sua maioria, nas proximidades da ponte do Morumbi, onde já 
ocorreu o processo de parcelamento. 

 

Operação Urbana 

 A lei da operação urbana propõe para o setor Marginal Pinheiros as 
mesmas diretrizes urbanísticas fixadas para o setor Chucri Zaidan, com o 
coeficiente de aproveitamento máximo de 4,0. 

 Estão disponíveis para alienação através da venda dos CEPACs, o 
máximo de 600.000 m² de potencial adicional de construção. 

 Não há obra prevista para este setor, exceto o acesso a ser executado 
da Marginal Pinheiros em direção à Av. Água Espraiada. 

 Em alguns trechos o perímetro do setor limita-se com a zona de uso Z1 
do Morumbi, não tendo sido previstos dispositivos para a transição da zona 
estritamente. 

 A lei não prevê, também, regras específicas para o parcelamento dos 
terrenos. 

 

Cenário Futuro 

 A Operação Urbana Consorciada Água Espraiada modifica 
sensivelmente os parâmetros de ocupação dos terrenos localizados no setor 
Marginal Pinheiros pois, possibilitam a diversificação de uso em relação às 
zonas de uso existentes – Z1, Z2 e Z17 – assim como, maior aproveitamento 
dos lotes. 

 É difícil prever, no caso do setor Marginal Pinheiros, qual será a 
tendência que se seguirá, uma vez que o mesmo apresenta condições para a 
instalação de diferentes alternativas em função da localização, da 
acessibilidade e disponibilidade de terrenos: verticalização residencial de alto 
padrão, conforme ocorre nos arredores do Parque Burle Marx; comércio de 
grande porte, como hipermercados ou comércio especializado ou mesmo 
serviços de alto padrão seguindo a tendência do Centro Empresarial. 

 Em vista das características apresentadas pelo setor em referência, faz-
se necessário avaliar a adequação da malha viária existente para a 
implementação as atividades permitidas através da Operação Urbana. 

 

 

Considerações finais sobre a avaliação urbanística e ambiental do 

empreendimento 

 No Volume 7 – Complementações e Conclusões, destacamos as 

projeções para o adensamento populacional e para o sistema de tráfego e 
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transporte, elaborados através de modelos de simulação, que deram maior 

fundamentação aos prognósticos dos diferentes Setores da Operação Urbana. 

 Cabe ressaltar a grande dificuldade de se avaliar empreendimentos da 

natureza de uma Operação Urbana, que estão sujeitos às regras e oscilações 

do mercado imobiliário e principalmente a longos prazos de vigência. 

 Os modelos de simulação de adensamento populacional e de tráfego e 

transporte, embora considerem em sua formulação os parâmetros de regulação 

próprios do mercado imobiliário, apresentam algum grau de incerteza quanto à 

efetivação dos prognósticos, uma vez que dependem da conjuntura econômica 

e também das condições locais da infra-estrutura viária e de serviços. 

 A análise comparativa dos cenários efetuada pelos estudos, 

considerando as situações com a Operação Urbana na forma da Lei, sem a 

Operação Urbana (apenas com as diretrizes do PDE) e com a Operação 

Urbana sem restrições dos estoques por setor, é válida para efeito da avaliação 

das conseqüências do adensamento. Nesse sentido, o estudo conclui que o 

acréscimo da área construída previsto na Operação Urbana é similar ao 

propiciado pela outorga onerosa prevista no PDE e que parte significativa dos 

impactos ambientais presumidos nesta avaliação deverão certamente ocorrer, 

mesmo que a Operação Urbana não se efetive, especialmente os relacionados 

ao sistema viário, demandando investimentos de porte semelhante aos ora 

mencionados. 

 

COMPARATIVO DE ÁREAS CONSTRUÍDAS FINAIS     

        

SETOR ÁREA CONSTRUÍDA (m²) 

Atual Cenário 1 % Acrésc. Cenário 2 % Acrésc. Cenário 3 % Acrésc. 

Jabaquara      915.516      2.283.602  149,43    2.067.274  125,80     2.742.950  199,61 

Berrini   1.229.257      1.805.496  46,88    2.150.548  74,95     2.410.614  96,10 

Brooklin   1.538.792      3.061.124  98,93    2.444.036  58,83     3.634.238  136,17 

Chucri Zaidan   1.793.573      3.723.664  107,61    3.237.138  80,49     4.393.981  144,98 

Marginal      101.529      1.541.450  1418,24    1.251.781  1132,93     1.849.825  1721,97 

Americanópolis      596.346        816.548  36,93       859.721  44,16       816.548  36,93 

TOTAL   6.175.013    13.276.894  115,01  12.010.498  94,50   15.848.156  156,65 
Cenários considerados: 
                                    - Cenário 1: Implantação da Op. Urb. conforme Lei. 
                                    - Cenário 2: Somente utilização outorga onerosa PDE. 
                                    - Cenário 3: Implantação Op. Urb. sem estoques limitados. 

 

O estudo observa ainda que, com a Operação Urbana, há a garantia de 

que os recursos dela advindos serão necessariamente investidos na região, 

com a perspectiva de também equacionar a questão habitacional da população 

situada nas margens do Córrego Água Espraiada. 

Entretanto, concordamos apenas em parte com essa conclusão, uma 

vez que, embora a simulação de adensamento efetuada visando a comparação 

dos cenários seja válida, verificamos um equívoco na alimentação dos dados 

referentes ao cenário em que são consideradas as diretrizes do PDE. 
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Nesse cenário, o dado de entrada quanto ao potencial construtivo 

deveria ter considerado não só o coeficiente de aproveitamento máximo de 

cada zona, como foi feito no estudo, mas também a outra diretriz igualmente 

importante que é o estoque de área construída por distrito.  

Com isto, o potencial de cada zona, na hipótese da não existência da 

Operação Urbana, certamente seria menor, uma vez que a definição do 

estoque está vinculada, dentre outros fatores, à capacidade da infra-estrutura e 

do sistema viário. 

Outro aspecto importante refere-se aos impactos causados pelo 

adensamento no sistema viário. O estudo considera que o cenário com a 

Operação Urbana na forma da Lei é a melhor alternativa, visto que as obras 

previstas no Programa de Intervenções estarão contempladas pelos recursos 

advindos da venda de potencial adicional de construção. 

Em vista do exposto, evidencia-se a importância de se incorporar à 

utilização de instrumentos urbanísticos que possibilitam aumento de área 

construída ou mudança de uso do solo, procedimentos e mecanismos de 

gestão que permitam o acompanhamento e monitoramento dos efeitos do 

adensamento para dimensionamento e definição dos investimentos 

necessários na infra-estrutura para suporte de tal excedente. 

 

 

7. CONCLUSÃO, EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E RECOMENDAÇÕES 

 

A Câmara Técnica, após a análise da documentação apresentada, 
deliberou por unanimidade aprovar o Estudo de Impacto Ambiental – EIA e seu 
respectivo Relatório – RIMA, atendendo às recomendações e exigências nele 
contidas e as abaixo indicadas: 

 

1. Elaborar estudos de impactos ambientais específicos, previamente à sua 
implantação, para: 

a) as obras de prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida 
João Dias e complementos viários necessários; 

b) a conclusão da Avenida Água Espraiada, a partir da Avenida Lino de 
Moraes Leme até sua interligação com a Rodovia dos Imigrantes e 
complementos viários necessários. 

2. Elaborar estudos para: 

a) a construção de uma ponte entre as pontes do Morumbi e João Dias, 
em localização tal que permita acessar o interior dos bairros 
adjacentes a oeste da Marginal Pinheiros, de modo a possibilitar a 
redução de veículos na ponte Morumbi; 

b) a construção de uma alça da ponte João Dias; para evitar o uso das 
vias locais como alternativa de acesso à ponte; 

c) a construção de uma alça da Avenida dos Bandeirantes para a 
Avenida Marginal Pinheiros ( sentido ponte Morumbi ), de modo a 
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possibilitar a redução do tráfego de passagem na Avenida 
Engenheiro Luís Carlos Berrini, com origem na Avenida dos 
Bandeirantes e destino à ponte do Morumbi; 

d) a abertura de uma via que ligue a ponte da Água Espraiada com a 
Avenida Giovanni Gronchi, de modo a reduzir o tráfego de veículos 
nas pontes Cidade Jardim e do Morumbi; 

e) proposição de novas vias de penetração no setor Marginal Pinheiros, 
visando desconcentrar a demanda da Avenida Morumbi e também 
estruturar a circulação do setor. 

f) o entroncamento do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan com a 
Avenida João Dias; 

i. que impossibilite a sua conexão em nível; 

ii. e considere a sua diretriz de prolongamento até a Avenida 
Interlagos; 

g) alternativa operacional para o estreitamento do prolongamento da Av. 
Chucri Zaidan, no trecho da R. Prof. Manoelito de Ornelas com vistas 
a garantir desempenho de tráfego compatível com o restante da via 

h) o prolongamento da Av. George Corbusier até a Avenida Água 
Espraiada; 

i) implantação de pelo menos três Áreas Verdes com tamanho mínimo 
de um hectare cada e vegetação de porte arbóreo, nos Setores 
Jabaquara e Americanópolis. 

j) Avaliar a necessidade de ampliação da infra-estrutura pública de 
atendimento à saúde e à educação. 

3. Exigir, para os projetos viários abaixo relacionados, a readequação 
prevista no EIA, em função de suas demandas e suas características 
geométricas específicas e da demanda de tráfego decorrente do 
adensamento gerado pela Operação Urbana: 

a) Avenida Chucri Zaidan, no trecho compreendido entre a ponte do 
Morumbi e Avenida João Dias; 

b) Avenida Água Espraiada, no trecho compreendido entre a Avenida 
Chucri Zaidan e Avenida Washington Luiz. 

4. Desenvolver: 

a) Programa de Comunicação Social com instalação de Postos de 
Informação e constituição de Comissão Permanente de Informação; 

b) Plano Complementar Urbanístico para todos os setores integrantes 
da Operação Urbana, de modo a garantir, entre outros, a qualidade 
ambiental e o devido suporte viário às demandas oriundas do 
adensamento proposto; 

c) Planos de Obras vinculados aos leilões de CEPAC’s, contendo 
definição das etapas de obras e intervenções; desapropriações; 
cronograma; plano de circulação; plano de relocação de infra-
estrutura, plano de reassentamento, diretrizes de ocupação das áreas 
contíguas às obras e dos remanescentes de desapropriação; 
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d) Plano de Reassentamento da População Removida em razão das 
obras e intervenções, com previsão de mecanismo que dificulte o 
repasse das unidades habitacionais para terceiros; 

e) Programa Habitacional que garanta a alocação de recursos para as 
obras habitacionais e que a retirada dos moradores de favelas só se 
realize concomitantemente a implantação da nova intervenção; 

f) Programa de Atendimento Econômico e Social para a população de 
baixa renda diretamente afetada pela operação urbana; 

g) Plano de dimensionamento e implementação de Sistema de Áreas 
Verdes e Espaços Públicos que contemple praças, parques, passeios 
públicos arborizados e ajardinados para cada setor; 

h) estudo relativo aos córregos contribuintes do Córrego Água 
Espraiada com vistas à adoção de solução tecnológica adequada 
para a sua canalização. 

5. Implementar: 

a) procedimentos de gestão da Operação Urbana com vistas a 
compatibilizar a utilização de potencial adicional de construção com a 
necessidade de execução de obras e investimentos na infra-estrutura 
e no sistema viário e de transportes; 

b) Plano de Monitoramento da comunidade de aves para todos os 
setores conforme previsto no EIA que contenha levantamento 
quantitativo da avifauna a ser realizado nas quatro estações do ano e 
comparação do monitoramento do comportamento de indivíduos a 
cada cinco anos utilizando os parâmetros iniciais: 30 horas / estação; 

c) Plano de Monitoramento de Níveis de Pressão Sonora na área do 
empreendimento. 

6. Efetuar gestões: 

a) junto à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – 
SABESP com vistas a: 

i. compatibilizar a implantação do coletor tronco de esgoto à 
execução da canalização do Córrego Água Espraiada no trecho à 
montante do reservatório; 

ii. avaliar necessidade de investimentos relativos ao sistema de 
abastecimento de água em função da venda de potencial 
adicional de construção. 

b) junto aos órgãos responsáveis pela implementação de infra-estrutura 
objetivando estabelecer procedimentos de acompanhamento da 
efetiva utilização do potencial adicional de construção visando avaliar 
a necessidade de investimentos nos sistemas existentes; 

c) junto ao Departamento de Operação do Sistema Viário – DSV da 
Secretaria Municipal de Transportes – SMT para avaliar a 
conveniência de se estabelecer restrição ao tráfego de veículos de 
carga na via expressa da Avenida Água Espraiada. 

7. Constituir: 
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a) Câmara Técnica de Gestão Ambiental junto ao Grupo Gestor da 
Operação Urbana Água Espraiada, composta por representantes de 
SVMA, SMT, SIURB, SEMPLA, SEHAB, SMSP, SAS, SMS, SME, 
EMURB e da sociedade civil, no prazo de 120 dias a partir da 
emissão da licença ambiental prévia, que será responsável pelo 
acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais gerados 
pelas intervenções propostas, suas mitigações, planos e programas, 
de modo a subsidiar a resolução de problemas envolvendo questões 
ambientais; em apoio a SVMA/DECONT. Esta Câmara Técnica 
deverá, ainda, manter o CADES informado sobre o cumprimento das 
exigências ora aprovadas; 

b) Banco de dados ambientais que deverá ser mantido ao longo de 
todas as fases do empreendimento, estendendo-se pela fase de 
operação, visando possibilitar e auxiliar eventuais estudos, projetos 
ou resolução de problemas ambientais decorrentes da Operação 
Urbana Água Espraiada. 

8. A avaliação da eventual existência de passivo ambiental deverá ser 
realizada para as áreas contaminadas, com suspeita de contaminação ou 
com potencial de contaminação, nos termos da legislação em vigor. 

9. No setor Chucri Zaidan, caso não haja nenhuma via pública num raio de 
100m (cem metros) dos empreendimentos a serem implantados, que 
possibilite a circulação de pedestres para a face oposta da quadra, 
deverão ser exigidas medidas – quando da aprovação do projeto – para 
garantir a microacessibilidade. 

10. Estudo de circulação de tráfego de veículos e de transporte coletivo com 
vistas a avaliar a conexão das transposições propostas com as vias 
existentes de modo a cumprir função coletora 

11. Deverão ser objeto de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV os 
helipontos que vierem a ser propostos nos empreendimentos a serem 
implantados no perímetro da Operação Urbana; 

12. Deverá ser elaborado cadastramento atualizado da população moradora 
a ser removida para Habitação de Interesse Social, assegurando-se o 
reassentamento definitivo de todas as famílias atingidas pelas obras e 
outras intervenções. 

13. Deverá ser facultada opção de reassentamento, nos mesmos moldes da 
população favelada, à população moradora de loteamentos irregulares ou 
clandestinos, atingida pelos melhoramentos viários da Operação Urbana. 

14. A supressão, remoção e o transplante de vegetação deverão ser 
efetuados após autorização do Departamento de Parques e Áreas 
Verdes – DEPAVE/SVMA e das Subprefeituras correspondentes. 

 

São Paulo, 11 de dezembro de 2003. 
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Anexo II 
 

Termo de Referência para elaboração do EIA 
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Anexo III 
 

LAP n° 17/SVMA. G/2003 
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ANEXO IV 
 

ARTs de elaboração do EIA/RIMA e ART do Projeto. 
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Anexo V 
 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
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Anexo VI 
 

Descrição e localização das interferências no projeto de 
Prolongamento da Av. Dr. Chucri Zaidan 

 
 



As principais interferências identificadas na diretriz do projeto de 

Prolongamento da Av. Chucri Zaidan, a partir da consulta das plantas DE-

38.01.000-I09/501 a 505, e que poderão tornar-se objeto de projetos 

específicos de remoção, são as seguintes: 

 

Trecho Equipamento 
Av. Evandro Carlos de Andrade x R. 
Joerg Bruder 

Rede Telefônica; 
Rede de Água (Ø75 mm); 

Rede de Gás (Ø 6”);   

R. Joerg Bruder x R. Profa. Maria 
Edyvani do Amaral Dick 

Rede de Esgoto (Ø 300 mm) 
 

Rede de Água (Ø 75 mm) 

R. Profa. Maria Edyvani do Amaral 
Dick x R. Henri Dunant 
 

Rede de Esgoto (Ø 300 mm) 

R. Henri Dunant x R. Américo 
Brasiliense 
 

Rede de Gás 

Redes de Água (Ø 75 e 200 mm) 
Rede de Esgoto (Ø 200 e 450 mm) 

Redes Telefônicas 

R. Américo Brasiliense x R. Verbo 
Divino 
 

Redes de Esgoto (Ø 200 mm) 

Redes Telefônicas 

Redes de Água (Ø 75 mm) 

R. Verbo Divino x Av. Prof. Alceu 
Maynard Araújo 
 

Redes de Água (Ø 75, 100 e 200 mm) 

Rede de Gás 

Redes de Esgoto (Ø 32, 63, 150, 300 
mm) 

Av. Prof. Alceu Maynard Araújo x R. 
Bragança Paulista 
 

Rede Telefônica 

Rede de Gás 

Redes de Água (Ø 75, 200 mm) 

R. Bragança Paulista x Av. João Dias 
 

Redes de Esgoto (Ø 200 mm) 

Redes de Água (Ø 75 mm) 

Rede Telefônica 

Av. João Dias 
 

Rede de Gás (Ø 125 mm) 
Redes de Água (Ø 200 e 350 mm) 

Redes de Esgoto (Ø 300 e 375 mm) 

Rede Telefônica 
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Anexo VII 
 

Licenças ambientais de operação dos aterros 
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Anexo VIII 
 

Quadros resumo dos principais diplomas legais relacionados ao 
empreendimento 

 
 



PRINCIPAIS NORMAS LEGAIS NO ÂMBITO FEDERAL 

Número da Lei e  

Ementa 

Legislação Aplicável 

Aspectos Gerais/ Dano Ambiental 

Lei Federal nº. 6.938 de 

31 de agosto de 1981, 

regulamentada pelo 

Decreto n° 99.724/90. 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá 

outras providências. 

De acordo com esta Lei, o poluidor fica obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou 

reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. Ainda, estabelece a 

exigência do licenciamento prévio à construção, instalação, ampliação e funcionamento de atividades potencial ou 

efetivamente poluidoras/degradadora. 

Constituição Federal de 

05.10.1988 

 

A Constituição Federal destinou capítulo específico para a defesa do meio ambiente (Capítulo VI do Título VIII), 

estipulando o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado a todos (presentes e futuras gerações) e 

impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 

O artigo 170 da CF/88 determinou que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observada a 

defesa do meio ambiente, dentre outros princípios. O artigo 225, inciso IV, estabelece a necessidade de 

apresentação de estudo prévio de impacto ambiental para atividades potencialmente degradadoras do meio 

ambiente. 



PRINCIPAIS NORMAS LEGAIS NO ÂMBITO FEDERAL 

Lei Federal nº. 9.605, 

de 12 de fevereiro de 

1998. 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente. 

 

Decreto Federal no 

89.336, de 31 de 

janeiro de 1984 

Dispõe sobre as Reservas Ecológicas e Áreas de Relevante Interesse Ecológico. 

Lei Federal n° 7.347, de 

24 de julho de 1985 
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, e dá outras providências. 

Legislação Urbanística 

Lei Federal n° 10.257, 

de 10 de julho de 2001 

Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá 

outras providências. 

Licenciamento Ambiental 

Resolução CONAMA  

no 001, de 23 de janeiro 

de 1986 

Estabelece as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação 

da Avaliação de Impacto Ambiental, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e da SEMA 

em caráter supletivo, como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. 

 

Resolução CONAMA nº 

237, de 19 de 

dezembro de 1997. 

“Dispõe sobre o licenciamento ambiental, estabelecendo critérios para a definição de competências e listando as 

atividades sujeitas ao licenciamento.” 



PRINCIPAIS NORMAS LEGAIS NO ÂMBITO FEDERAL 

Fauna 

Lei Federal nº 5.197, de 

03 de janeiro de 1967. 

“Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências.” 

 

Compensação Ambiental 

Lei Federal nº 9.985 de 

18 de junho de 2000, 

regulamentada pelo 

Decreto nº 4.340 de 22 

de Agosto de 2002 

Regulamenta o artigo 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza - SNUC e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e 

gestão das unidades de conservação”. 

Segundo esta Lei “Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, 

assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e 

respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 

conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei” 

Resolução CONAMA nº 

371, de 05 de abril de 

2006. 

Esta Resolução estabelece diretrizes para cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de 

recursos financeiros advindos da compensação ambiental decorrente dos impactos causados pela implantação de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com 

fundamento em Estudos de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental-RIMA. 

Água 

Decreto no 24.643, de 

10.07.1934 (Código de 

Águas) 

Dispositivo legal que regulamenta a proteção das águas interiores no território brasileiro. 



PRINCIPAIS NORMAS LEGAIS NO ÂMBITO FEDERAL 

Lei n° 9.984 de 17 de 

Julho de 2000. 

Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá 

outras providências. 

Lei Federal nº 9.433, 

de 08 de janeiro de 

1997.  

“Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos.” 

Esta Lei prevê a cobrança dos usos de recursos hídricos sujeitos a outorga, sendo que esta cobrança ainda não é 

aplicada por depender de regulamentação; considera as infrações às normas de utilização de recursos hídricos 

superficiais ou subterrâneos e dispõe de suas penalidades. 

Resolução CONAMA nº 

357 de 17 de março de 

2005 

“Esta Resolução dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos de água 

superficiais, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes” 

Decreto Federal nº 

79.367, de 09 de 

março de 1977. 

“Dispõe sobre normas e padrão de potabilidade de água, e dá outras providências.” 

Este Decreto dispõe sobre normas e padrões de potabilidade de água, devendo ser adotado em todo território 

nacional. 

Portaria MS nº 518 de 

25 de março de 2004 

“Esta Norma dispõe sobre procedimentos e responsabilidades inerentes ao controle e à vigilância da qualidade da 

água para consumo humano, estabelece seu padrão de potabilidade e dá outras providências.” 

Florestas/ Vegetação 



PRINCIPAIS NORMAS LEGAIS NO ÂMBITO FEDERAL 

Lei no 4.771, de 

15.09.1965 (alterada 

pelas Leis nos 7.803, de 

18.07.1989; 7.875, de 

13.11.1989; 9.985/00 e 

MP nº 2.166-67/01) 

(Código Florestal). 

Instituiu o novo Código Florestal. 

Declara de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao longo de rios 

ou qualquer curso d’água, em faixa marginal cujo alcance dependerá da largura do curso margeado. Estabelece, 

ainda, que a supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser autorizada em 

caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e motivados em procedimento 

administrativo próprios, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto e mediante 

o atendimento das medidas mitigadoras e compensatórias indicadas pelo órgão ambiental previamente à emissão 

da autorização. 

Medida Provisória nº 

2.166-67, de 24 de 

agosto de 2001 

Altera os arts. 1°, 4°, 14°, 16° e 44°, e acresce dispositivos à Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, que 

institui o Código Florestal. 

O artigo 4° desta MP determina que “A supressão de vegetação em área de preservação permanente situada em 

área urbana, dependerá de autorização do órgão ambiental competente, desde que o município possua conselho 

de meio ambiente com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do órgão ambiental estadual 

competente fundamentada em parecer técnico”. 

Já o artigo 14° exige licença prévia para corte de espécies vegetais raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de 

extinção 

Resolução CONAMA  

no 010, de 1 de outubro 

de 1993 

Estabelece os parâmetros básicos para análise dos estágios de sucessão da Mata Atlântica. 



PRINCIPAIS NORMAS LEGAIS NO ÂMBITO FEDERAL 

Resolução CONAMA  

no 001, de 31de janeiro 

de 1994 

Define vegetação primária e secundária nos estágios pioneiro inicial, médio e avançado de regeneração. 

Resolução CONAMA  

no 303/02  
Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente 

Decreto Federal n° 750, 

de Fevereiro de 1993 

Dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de 

regeneração de Mata Atlântica, e dá outras providências.  

Desapropriação 

Decreto-Lei nº 3.365, 

de 21 de junho de 

1941 

  Dispõe sobre desapropriação por utilidade pública. 

Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados, pela União, pelos Estados, 

Municípios, Distrito Federal e Territórios.  Considera no item “i”  que a abertura, conservação e melhoramento de 

vias ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem 

edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos 

industriais 

Resíduos 

Portaria do Ministério do 

Interior - MINTER nº53, 

de 01.05.1979 

Estabelece normas aos projetos específicos de tratamento e disposição de resíduos sólidos. 



PRINCIPAIS NORMAS LEGAIS NO ÂMBITO FEDERAL 

Resolução CONAMA  

no 307, de 17.07.2002  
Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

Resolução CONAMA  

no 348, de 16.08.2004  
Altera a Resolução CONAMA no 307, de 5 de julho de 2002, incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos. 

Resolução CONAMA  

no 357, de 17.03.2005 

(Classificação das águas 

no Território nacional) 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA  

no 358, de 29.04.2005 
Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. 

Norma Brasileira NBR  

nº 10.004 

Classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que 

estes resíduos possam ter manuseio e destinação adequados. 

Norma Brasileira NBR  

nº 5681 de 1980 

Fixa condições mínimas a serem preenchidas no controle tecnológico da execução de aterros em obras de 

construção e edificação residenciais, comerciais ou industriais de propriedade pública ou privada. 

Norma Brasileira NBR  

nº 10.005 de 1987 

Dispõe sobre a lixiviação de resíduos. Fixa as condições exigíveis para diferenciar os resíduos das classes II e III. 

Aplica-se somente para resíduos no estado físico sólido. 

Resolução CONAMA nº 

307, de 05 de julho de 

2002 

“Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil" 

Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, em áreas de “ bota 

fora”, em encostas, corpos d`água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei. 



PRINCIPAIS NORMAS LEGAIS NO ÂMBITO FEDERAL 

Ar 

Resolução CONAMA 

nº 005, de 15.06.89 

Esta Resolução institui o Programa Nacional de Controle da Poluição do AR-PRONAR, como um dos instrumentos 

básicos da gestão ambiental para a proteção da saúde, do bem-estar da população e melhoria da qualidade de 

vida, com o objetivo de permitir o desenvolvimento econômico e social do país, de forma ambientalmente segura, 

pela limitação dos níveis de emissão de poluentes das fontes de poluição atmosférica.  

Resolução CONAMA  

no 003, de 28.06.1990 

Dispões sobre os padrões de qualidade do ar – concentrações de poluentes atmosféricos que, se ultrapassadas, 

poderão afetar a saúde, a Segurança e o bem estar da população, bem como ocasionar danos a flora e fauna e ao 

meio ambiente em geral. 

Resolução CONAMA nº 

015, de 13 de 

dezembro de 1995. 

“Dispõe sobre a classificação para controle da emissão de gases por veículos.” 

Estabelece para o controle da emissão veicular de gases, material particulado e evaporativa, nova classificação 

dos veículos automotores, a partir de 1º de janeiro de 1996, e dispõe sobre suas penalidades.  

Resolução CONAMA nº 

018, de 06 de maio de 

1986. 

“Institui o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE” 

Instituir, em caráter nacional, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE. 

Resolução CONAMA nº 

251, de 07 de janeiro 

de 1999. 

“Estabelece critérios, procedimentos e limites máximos de opacidade da emissão de escapamento para avaliação 

do estado de manutenção dos veículos automotores do ciclo Diesel, e dá outras providências.” 

Estabelece os critérios, procedimentos e limites máximos de opacidade da emissão de escapamento para 

avaliação do estado de manutenção dos veículos automotores do ciclo Diesel, em uso no território nacional, a 

serem utilizados em programas de I/M e dispõe sobre as penalidades. 



PRINCIPAIS NORMAS LEGAIS NO ÂMBITO FEDERAL 

Resolução CONAMA nº 

010, de 14 de 

setembro de 1989. 

“Estabelece o valor permitido de emissão de gases de escapamento por veículos automotores com motor do ciclo 

Diesel.” 

Estabelece os limites de emissão de gases de escapamento por veículos automotores com motor do ciclo Diesel. 

Resolução CONAMA nº 

315, de 29 de outubro 

de 2002. 

“Dispõe sobre a nova etapa do Programa de Controle de Emissões Veiculares – PROCONVE.” 

Institui novas etapas para o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE, em 

caráter nacional, para serem atendidas nas homologações dos veículos automotores novos, nacionais e 

importados, leves e pesados, destinados exclusivamente ao mercado interno brasileiro, e dá outras disposições. 

Portaria IBAMA nº 85, 

de 17 de outubro de 

1996. 

Dispõe sobre o Programa Interno de Autofiscalização da “Correta Manutenção da Frota quanto a Emissão de 

Fumaça Preta.” 

Esta Portaria do IBAMA determina que toda Empresa que possuir frota própria de transporte de carga ou de 

passageiro, cujos veículos sejam movidos a óleo Diesel, deverão criar e adotar um Programa Interno de 

Autofiscalização da Correta Manutenção da Frota quanto a Emissão de Fumaça Preta conforme diretrizes 

constantes nesta norma e dá outras disposições. 

Ruído 

Resolução CONAMA  

no 001, de 08.03.1990 

(emissão de ruídos). 

Sujeita o nível de som produzido na execução de projetos de construção, aos limites estabelecidos pela NBR 

10.152, da ABNT e o produzido por veículos automotores às normas do COTRAN (Resolução COTRAN no 448, de 

14.10.1971).  



PRINCIPAIS NORMAS LEGAIS NO ÂMBITO FEDERAL 

NBR nº 10.151/1987. 

 

Especifica métodos para a medição de ruídos, métodos estes que deverão ser aplicados de acordo com a 

duração, característica espectral e fator de pico. Estabelece também uma comparação dos níveis corrigidos, com 

um critério que leva em conta os vários fatores ambientais, aplicando-se somente em áreas ocupadas.  

Solo 

Norma Brasileira NBR  

nº 10.703 de 1989 

Define os termos empregados nos estudos, projetos, pesquisas e trabalhos em geral, relacionados à análise, ao 

controle e à prevenção da degradação do solo. 

 

 

 



 

PRINCIPAIS NORMAS LEGAIS NO ÂMBITO ESTADUAL 

Número da Lei e  

Ementa 

Legislação Aplicável 

Aspectos Gerais/ Dano Ambiental 

Lei Estadual nº. 9.509, 

de 20 de março de 

1997. 

Dispõe sobre a Política do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. 

A Política Estadual do Meio Ambiente tem por objetivo garantir a todos da presente e das futuras gerações, o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, visando assegurar, no Estado, condições ao desenvolvimento sustentável, com justiça social, aos interesses 

da seguridade social e à proteção da dignidade da vida humana e, atendidos especialmente os seguintes princípios: 

proteção da flora e fauna. 

Licenciamento Ambiental 

Lei Estadual nº. 997, 

de 31 de maio de 1976 

Dispõe sobre o Controle da Poluição do Meio Ambiente e condiciona a instalação de fontes de poluição à prévia 

autorização do órgão estadual de controle da poluição do meio ambiente,  

Mediante expedição, de Licença Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou de Licença 

Ambiental de Operação (LAO). Cada uma destas licenças conterá as condicionantes a serem atendidas pelo 

requerente bem como seu prazo de validade. 



PRINCIPAIS NORMAS LEGAIS NO ÂMBITO ESTADUAL 

Decreto no 47.400, de  

4 de dezembro de 2002 

Regulamenta dispositivos da Lei Estadual no 9.509, de 20 de março de 1997, referentes ao licenciamento 

ambiental, estabelece prazos de validade para cada modalidade de licenciamento ambiental e condições para a sua 

renovação, estabelece prazo de análise dos requerimentos e licenciamento ambiental, institui procedimento 

obrigatório de notificação de suspensão ou encerramento de atividade, e o recolhimento de valor referente ao 

preço de análise. 

Decreto 48.919 de 02 

de Setembro de 2004 

Dá nova redação ao artigo 11 do Decreto nº 47.400, de 04 de dezembro de 2002, que regulamenta dispositivos da 

Lei Estadual nº 9.509, de 20 de março de 1997, referentes ao licenciamento ambiental, estabelece prazos de 

validade para cada modalidade de licenciamento ambiental e condições para sua renovação, estabelece prazo de 

análise dos requerimentos e licenciamento ambiental, institui procedimento obrigatório de notificação de suspensão 

ou encerramento de atividade, e o recolhimento de valor referente ao preço de análise. 

Intervenção em APP 

Decreto Estadual n° 

49.566 de 25 de abril 

de 2005. 

Dispõe sobre a intervenção de baixo impacto ambiental em áreas consideradas de preservação permanente pelo 

Código Florestal. 

Estabelece que os pedidos de autorização para intervenção eventual e de baixo impacto ambiental em áreas de 

preservação permanente, devem ser formalizados em procedimento administrativo próprio junto ao Departamento 

Estadual de Proteção de Recursos Naturais - DEPRN da Secretaria do Meio Ambiente. 

Resolução SMA nº 13, 

de 22 de fevereiro de 

2008 - 

Dispõe sobre a concessão de autorização para a supressão de vegetação nativa para implantação de obras de 

interesse público. 

Água 



PRINCIPAIS NORMAS LEGAIS NO ÂMBITO ESTADUAL 

Lei Estadual n° 7.663 

de 20 de Dezembro de 

1991. 

Estabelece normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos bem como ao Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Lei Estadual n° 9.866 

de 29 de Novembro de 

1997. 

Dispõe sobre diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de 

interesse regional do Estado de São Paulo e dá outras providências.  

Portaria DAEE 717/96, 

de 12/12/96 

Aprova a Norma e os Anexos de I a XVIII que disciplinam o uso dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos 

do Estado de São Paulo.  Ainda, determina que a implantação de obras ou serviços que possam alterar o regime, a 

quantidade e a qualidade dos recursos hídricos superficiais, dependerá de manifestação prévia do DAEE, por meio 

de uma autorização.  

Decreto no 10.755, de 

22.11.1977 

(enquadramento dos 

cursos d’água no 

Estado). 

Estabelece o enquadramento dos cursos d’água do Estado nas classes 1 a 4, estatuídas pelo Decreto no 8.468/76. 

Lei n° 9.034, de 

27.09.1994  

Estabelece o Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH, em conformidade com a Lei nº 7.663, de 30.12.1991. 

Institui, os procedimentos a serem adotados, com vistas à preservação e recuperação da qualidade das águas. 

Florestas/ Vegetação 

Resolução SMA – 13, 

de 22.02.2008 

Dispõe sobre a concessão de autorização para a supressão de vegetação nativa para implantação de obras de 

interesse público. 



PRINCIPAIS NORMAS LEGAIS NO ÂMBITO ESTADUAL 

Resolução Conjunta 

SMA/IBAMA no 001/94, 

de 17.02.94 

Define vegetação e Estágios sucessionais (Mata Atlântica) 

Resíduos 

Lei n° 12300, de 

16.03.2006 
Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes. 

Proteção aos Mananciais 

Decreto 47.696 de 07 

de Março de 2003 

Regulamenta o artigo 37-A da Lei nº 1.172, de 17 de novembro de 1976, acrescido pela Lei nº 11.216, de 22 de 

julho de 2002, que delimita as áreas de proteção dos mananciais, cursos e reservatórios de água de interesse da 

Região Metropolitana da Grande São Paulo. 

 



 

PRINCIPAIS NORMAS LEGAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL 

Número da Lei e  

Ementa 

Legislação Aplicável 

Planejamento Urbano 

Lei Orgânica do 

Município de São Paulo 
Destina o seu título V e capítulo V às considerações sobre o meio ambiente. 

Lei Municipal 13.614/03 

Estabelece as diretrizes para a utilização das vias públicas municipais, inclusive dos respectivos subsolo e espaço 

aéreo, e das obras de arte de domínio municipal, para a implantação e instalação de equipamentos de infra-

estrutura urbana destinados à prestação de serviços públicos e privados; delega competência ao Departamento de 

Controle de Uso de Vias Públicas da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana para outorgar a permissão de uso; 

disciplina a execução das obras dela decorrentes, e dá outras providências. 

Supressão de Vegetação 

Lei Municipal nº 

10.365/87  

Disciplina o corte e a poda de vegetação de porte arbóreo existente no Município de São Paulo, e dá outras 

providências. 

Decreto Municipal nº 

26.535/88 

Regulamenta a lei nº 10.365/87, que disciplina o corte e a poda de vegetação de porte arbóreo existente no 

Município de São Paulo. 



PRINCIPAIS NORMAS LEGAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL 

Portaria 26/ SVMA-

G/2008 

Estabelece critérios e procedimentos de compensação ambiental pelo manejo por corte, transplante, ou qualquer 

outra intervenção, de caráter excepcional. 

A compensação da supressão vegetal associada ao empreendimento deverá ser realizada nos termos desta 

portaria, com prévia autorização da Divisão Técnica de Proteção e Avaliação Ambiental (DPAA) da SVMA. 

Decreto Municipal nº 

30.443/89 

Considera patrimônio ambiental e declara imunes de corte exemplares arbóreos, situados no Município de São 

Paulo, e dá outras providências. 

Arborização 

Lei Municipal nº 10.948 

de 24 de janeiro de 

1991 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de arborização de vias e áreas verdes nos planos de parcelamento do solo para 

loteamentos e desmembramentos.  

Movimentação de terra 

Lei Municipal n° 

11.380/93 e Decreto 

regulamentador n° 

41.633/02 

Determina que a execução de movimento de terra em área de intervenção inferior a 2 hectares e volume inferior 

a 20.000m³ dependerá de licença expedida pela Subprefeitura.  

Sistema cicloviário 



PRINCIPAIS NORMAS LEGAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL 

Lei Municipal n° 

10.907/90 

regulamentada pelo 

Decreto n° 34.864/95 

Estabelece a demarcação de espaços para ciclovias nas construções de avenidas do Município de São Paulo 

posteriores à regulamentação desta lei. 

Art. 4º- Os novos projetos para implantação de avenidas que impliquem construção de pontes, viadutos e 

aberturas de túneis deverão prever que essas obras de arte sejam dotadas de ciclovias, integradas com o projeto 

de construção da avenida. 

Lei Municipal n° 

14.266/07  

Dispõe sobre a criação do Sistema Cicloviário no Município de São Paulo e dá outras providências. 

O artigo 9° determina que a elaboração de projetos e construção de praças e parques, incluindo parques lineares 

com área superior a 4.000 m², como por exemplo a Via Parque, deve contemplar o tratamento cicloviário nos 

acessos e no entorno próximo, assim como paraciclos no seu interior. Da mesma forma, os projetos dos parques 

lineares previstos no Plano Diretor Estratégico e nos Planos Regionais Estratégicos deverão contemplar ciclovias 

internas e, quando possível, de acesso aos parques, em conformidade com estudos de viabilidade aprovados. 

Já o artigo 11° estabelece que as novas vias públicas, incluindo pontes, viadutos e túneis, devem prever espaços 

destinados ao acesso e circulação de bicicletas, em conformidade com os estudos de viabilidade.   



GEOTEC                  EMURB 

EM01/2009      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Anexo IX 
 

Certificados de calibração dos equipamentos de medição de ruído e 
vibração 
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Anexo X 
 

Laudos de medição de ruído 
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Anexo XI 
 

Laudos de medição de vibração 
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Anexo XII 
 

Relação de linhas de ônibus 
 
 



Número da 

Linha

Observação Em relação ao projeto

6418-10 Real Parque
Largo São 

Francisco
Circular Cruza o traçado do projeto

8020-10 Butantã
Shopping 

Morumbi
Cruza o traçado do projeto

5121-10

Terminal 

Santo Amaro

Metrô Santa 

Cecília

No entorno do projeto

5154-10

Terminal 

Santo Amaro

Estação da 

Luz

No entorno do projeto

6081-10

Parque 

Residencial 

Cocaia

Shopping 

Morumbi

No entorno do projeto

6128-10
Vila Natal Shopping 

Morumbi

No entorno do projeto

6414-10
Socorro Terminal 

Bandeira

No entorno do projeto

675N-10

Terminal 

Santo Amaro

Metro Ana 

Rosa

No entorno do projeto

7245-10

Terminal 

Santo Amaro

Hospital das 

Clínicas

Circular 

–Ponto final 

apenas no 

Hospital das 

Clínicas

No entorno do projeto

736G-10
Jardim Ingá Shopping 

Morumbi

No entorno do projeto

756A-10
Jardim Paulo 

VI

Santo Amaro No entorno do projeto

5121-10

Terminal 

Santo Amaro

Metrô Santa 

Cecília

No entorno do projeto

5154-10

Terminal 

Santo Amaro

Estação da 

Luz

No entorno do projeto

6081-10

Parque 

Residencial 

Cocaia

Shopping 

Morumbi

No entorno do projeto

Nome da Linha
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Número da 

Linha

Observação Em relação ao projeto

6128-10 Vila Natal
Shopping 

Morumbi
No entorno do projeto

6414-10 Socorro
Terminal 

Bandeira
No entorno do projeto

675N-10
Terminal 

Santo Amaro

Metro Ana 

Rosa
No entorno do projeto

7245-10
Terminal 

Santo Amaro

Hospital das 

Clínicas

Circular 

–Ponto final 

apenas no 

Hospital das 

Clínicas

No entorno do projeto

736G-10 Jardim Ingá
Shopping 

Morumbi
No entorno do projeto

756A-10
Jardim Paulo 

VI
Santo Amaro No entorno do projeto

6414-10 Socorro
Terminal 

Bandeira
No entorno do projeto

6811-10
Parque do 

Lago
Borba Gato No entorno do projeto

5154-10

Terminal 

Santo Amaro

Estação da 

Luz

No entorno do projeto

6128-10
Vila Natal Shopping 

Morumbi

No entorno do projeto

648P-10
Terminal 

Capelinha

Pinheiros No entorno do projeto

648P-21

Terminal 

Capelinha

Itaim Bibi Linha de 

retorno – 

mesmo 

traçado de 

volta

No entorno do projeto

675N-10

Terminal 

Santo Amaro

Metro Ana 

Rosa

No entorno do projeto

7245-10
Terminal 

Santo Amaro

Hospital das 

Clínicas

Circular 

–Ponto final 

apenas no 

Hospital das 

Clínicas

No entorno do projeto

756A-10
Jardim Paulo 

VI
Santo Amaro No entorno do projeto
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Número da 

Linha

Observação Em relação ao projeto

5154-10
Estação da 

Luz

Terminal 

Santo Amaro
Cruza o traçado do projeto 

6128-10
Shopping 

Morumbi
Vila Natal Cruza o traçado do projeto

6422-10
Terminal 

Bandeira
Vila Cruzeiro Cruza o traçado do projeto

648P-10 Pinheiros
Terminal 

Capelinha
Cruza o traçado do projeto

648P-21 Itaim Bibi
Terminal 

Capelinha

Linha de 

retorno – 

mesmo 

traçado de 

volta

Cruza o traçado do projeto

675N-10
Metro Ana 

Rosa

Terminal 

Santo Amaro
Cruza o traçado do projeto

6811-10 Borba Gato
Parque do 

Lago
No entorno do projeto

7245-10
Hospital das 

Clínicas

Terminal 

Santo Amaro

Circular 

–Ponto final 

apenas no 

Hospital das 

Clínicas

Cruza o traçado do projeto

736G-10
Shopping 

Morumbi
Jardim Ingá Cruza o traçado do projeto

756A-10 Santo Amaro
Jardim Paulo 

VI
Cruza o traçado do projeto

648P-10 Terminal 

Capelinha

Pinheiros Cruza o traçado do projeto

648P-21 Terminal 

Capelinha

Itaim Bibi Linha de 

retorno – 

mesmo 

traçado do 

projeto de 

volta

Cruza o traçado do projeto
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Número da 

Linha

Observação Em relação ao projeto

5154-10 Estação da 

Luz

Terminal 

Santo Amaro

Cruza o traçado do projeto

5318-10 Praça da Sé Chácara 

Santana

Cruza o traçado do projeto

5318-22 Praça da Sé Chácara 

Santo Antônio

Linha de 

retorno – 

mesmo 

traçado de 

volta

Cruza o traçado do projeto

6128-10 Vila Natal Shopping 

Morumbi

Cruza o traçado do projeto

675A-10 Parque 

Santo 

Antonio

Metro São 

Judas

Cruza o traçado do projeto

675N-10 Terminal 

Santo Amaro

Metro Ana 

Rosa

Cruza o traçado do projeto

648P-10 Terminal 

Capelinha

Pinheiros Inserido na área de 

intervenção do projeto 

648P-21 Terminal 

Capelinha

Itaim Bibi Linha de 

retorno – 

mesmo 

traçado de 

Inserido na área de 

intervenção do projeto

6422-10 Vila Cruzeiro Terminal 

Bandeira

Cruza o traçado do projeto

7245-10 Hospital das 

Clínicas

Terminal 

Santo Amaro

Circular 

–Ponto final 

apenas no 

Hospital das 

Clínicas

Cruza o traçado do projeto

756A-10 Santo Amaro Jardim Paulo 

VI

Cruza o traçado do projeto
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Nome da Linha



Número da 

Linha

Observação Em relação ao projeto

5154-10 Estação da 

Luz

Terminal 

Santo Amaro

Cruza o traçado do projeto

5318-10 Praça da Sé Chácara 

Santana

Cruza o traçado do projeto

5318-21 Praça da Sé Piraporinha Linha de 

retorno – 

mesmo 

traçado de 

volta

Cruza o traçado do projeto

675A-10 Parque 

Santo 

Antonio

Metro São 

Judas

Cruza o traçado do projeto

675A-41 Jardim São 

Luiz

Metro São 

Judas

A Linha tem 

mesmo 

traçado até 

certo ponto 

do caminho, 

depois se 

bifurca

Cruza o traçado do projeto

5154-10 Estação da 

Luz

Terminal 

Santo Amaro

Inserido na área de 

intervenção do projeto

5318-10 Chácara 

Santana

Praça da Sé Inserido na área de 

intervenção do projeto

5318-22 Praça da Sé Chácara 

Santo Antônio

Linha de 

retorno – 

mesmo 

traçado de 

volta

Inserido na área de 

intervenção do projeto

6128-10 Shopping 

Morumbi

Vila Natal Inserido na área de 

intervenção do projeto

6422-10 Vila Cruzeiro Terminal 

Bandeira

Inserido na área de 

intervenção do projeto

648P-10 Pinheiros Terminal 

Capelinha

Inserido na área de 

intervenção do projeto

648P-21 Itaim Bibi Terminal 

Capelinha

Linha de 

retorno – 

mesmo 

traçado de 

volta

Inserido na área de 

intervenção do projeto
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Nome da Linha
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Número da 

Linha

Nome da 

Linha

Observação Em relação ao projeto

675A-10 Parque 

Santo 

Antonio

Metro São 

Judas

Inserido na área de 

intervenção do projeto

675N-10 Terminal 

Santo Amaro

Metro Ana 

Rosa

Inserido na área de 

intervenção do projeto

7245-10 Hospital das 

Clínicas

Terminal 

Santo Amaro

Circular 

–Ponto final 

apenas no 

Hospital das 

Clínicas

Inserido na área de 

intervenção do projeto

736G-10 Shopping 

Morumbi

Jardim Ingá Inserido na área de 

intervenção do projeto

756A-10 Santo Amaro Jardim Paulo 

VI

Inserido na área de 

intervenção do projeto

6422-10 Vila Cruzeiro Terminal 

Bandeira

No entorno do projeto

7245-10 Hospital das 

Clínicas

Terminal 

Santo Amaro

Hospital das 

Clínicas

No entorno do projeto

756A-10 Santo amaro Jardim Paulo 

VI

No entorno do projeto

5318-10 Chácara 

Santana

Praça da Sé Inserido na área de 

intervenção do projeto

5318-21 Praça da Sé Piraporinha Linha de 

retorno – 

mesmo 

traçado de 

Inserido na área de 

intervenção do projeto

5318-22 Praça da Sé Chácara 

Santo Antônio

Linha de 

retorno – 

mesmo 

traçado de 

Inserido na área de 

intervenção do projeto

6128-10 Shopping 

Morumbi

Vila Natal Inserido na área de 

intervenção do projeto

6422-10 Vila Cruzeiro Terminal 

Bandeira

Inserido na área de 

intervenção do projeto

648P-10 Pinheiros Terminal 

Capelinha

Inserido na área de 

intervenção do projeto
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Número da 

Linha

Nome da 

Linha

Observação Em relação ao projeto

648P-21 Itaim Bibi Terminal 

Capelinha

Linha de 

retorno – 

mesmo 

traçado de 

volta

Inserido na área de 

intervenção do projeto

675A-10 Parque 

Santo 

Antonio

Metro São 

Judas

Inserido na área de 

intervenção do projeto

675A-41 Jardim São 

Luiz

Metro São 

Judas

A Linha tem 

mesmo 

traçado até 

certo ponto 

do caminho, 

depois se 

bifurca

Inserido na área de 

intervenção do projeto

675N-10 Terminal 

Santo Amaro

Metro Ana 

Rosa

Inserido na área de 

intervenção do projeto

7245-10 Hospital das 

Clínicas

Terminal 

Santo Amaro

Circular 

–Ponto final 

apenas no 

Hospital das 

Clínicas

Inserido na área de 

intervenção do projeto

736G-10 Shopping 

Morumbi

Jardim Ingá Inserido na área de 

intervenção do projeto

756A-10 Santo Amaro Jardim Paulo 

VI

Inserido na área de 

intervenção do projeto
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Número da 

Linha

Nome da 

Linha

Observação Em relação ao projeto

5318-10 Chácara 

Santana

Praça da Sé Inserido na área de 

intervenção do projeto

5318-21 Praça da Sé Piraporinha Linha de 

retorno – 

mesmo 

traçado de 

volta

Inserido na área de 

intervenção do projeto

5318-22 Praça da Sé Chácara 

Santo Antônio

Linha de 

retorno – 

mesmo 

traçado de 

volta

Inserido na área de 

intervenção do projeto

6128-10 Shopping 

Morumbi

Vila Natal Inserido na área de 

intervenção do projeto

6422-10 Vila Cruzeiro Terminal 

Bandeira

Inserido na área de 

intervenção do projeto

648P-10 Pinheiros Terminal 

Capelinha

Inserido na área de 

intervenção do projeto

648P-21 Itaim Bibi Terminal 

Capelinha

Linha de 

retorno – 

mesmo 

traçado de 

volta

Inserido na área de 

intervenção do projeto

675A-10 Parque 

Santo 

Antonio

Metro São 

Judas

Inserido na área de 

intervenção do projeto

675A-41 Jardim São 

Luiz

Metro São 

Judas

A Linha tem 

mesmo 

traçado até 

certo ponto 

do caminho, 

depois se 

bifurca

Inserido na área de 

intervenção do projeto

675N-10 Terminal 

Santo Amaro

Metro Ana 

Rosa

Inserido na área de 

intervenção do projeto

7245-10 Hospital das 

Clínicas

Terminal 

Santo Amaro

Circular 

–Ponto final 

apenas no 

Hospital das 

Clínicas

Inserido na área de 

intervenção do projeto
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Número da 

Linha

Nome da 

Linha

Observação Em relação ao projeto

736G-10 Shopping 

Morumbi

Jardim Ingá Inserido na área de 

intervenção do projeto

756A-10 Santo Amaro Jardim Paulo 

VI

Inserido na área de 

intervenção do projeto

5318-10 Chácara 

Santana

Praça da Sé Inserido na área de 

intervenção do projeto

5318-21 Praça da Sé Piraporinha Linha de 

retorno – 

mesmo 

traçado de 

volta

Inserido na área de 

intervenção do projeto

6024-10 Jardim Maria 

Sampaio

Santo Amaro No entorno do projeto

6036-10 Jardim 

Macedonia

Santo Amaro No entorno do projeto

6037-10 Jardim 

Mitsutani

Santo Amaro No entorno do projeto

6038-10 Jardim das 

Rosas

Santo Amaro No entorno do projeto

6039-10 Valo Velho Santo Amaro No entorno do projeto

6041-10 Jardim 

Jangadeiro

Santo Amaro No entorno do projeto

6043-10 Jardim 

Capelinha

Santo Amaro No entorno do projeto

6044-10 Jardim Dom 

José

Terminal 

Santo Amaro

No entorno do projeto

6045-10 Valo Velho Santo Amaro No entorno do projeto

6046-10 Jardim São 

Bento Novo

Santo Amaro No entorno do projeto

6047-10 Jardim Lidia Santo Amaro No entorno do projeto

675A-10 Parque 

Santo 

Antonio

Metro São 

Judas

Inserido na área de 

intervenção do projeto
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Número da 

Linha

Nome da 

Linha

Observação Em relação ao projeto

675A-41 Jardim São 

Luiz

Metro São 

Judas

A Linha tem 

mesmo 

traçado até 

certo ponto 

do caminho, 

depois se 

bifurca

Inserido na área de 

intervenção do projeto

675N-10 Terminal 

Santo Amaro

Metro Ana 

Rosa

Inserido na área de 

intervenção do projeto

7245-10 Hospital das 

Clínicas

Terminal 

Santo Amaro

Circular 

–Ponto final 

apenas no 

Hospital das 

Clínicas

Inserido na área de 

intervenção do projeto

736G-10 Shopping 

Morumbi

Jardim Ingá No entorno do projeto

736I-10 Jardim Ingá Santo Amaro No entorno do projeto

746C-10 Jardim 

Taboão

Santo Amaro No entorno do projeto

746H-10 Jardim 

Jaqueline

Santo Amaro No entorno do projeto

746P-10 Paraisópolis Santo Amaro No entorno do projeto

746P-31 Paraisópolis Santo Amaro Linha de 

derivação – 

mesmo 

ponto final 

com traçado 

diferente

No entorno do projeto

746V-10 Jardim 

Rebouças

Santo Amaro No entorno do projeto
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Número da 

Linha

Observação Em relação ao projeto

5318-10 Chácara 

Santana

Praça da Sé Inserido na área de 

intervenção do projeto

6039-10 Valo Velho Santo Amaro No entorno do projeto

6041-10 Jardim 

Jangadeiro

Santo Amaro No entorno do projeto

6043-10 Jardim 

Capelinha

Santo Amaro No entorno do projeto

6044-10 Jardim Dom 

José

Terminal 

Santo Amaro

No entorno do projeto

6045-10 Valo Velho Santo Amaro No entorno do projeto

6059-10 Jardim 

Universal

Santo Amaro No entorno do projeto

6128-10 Shopping 

Morumbi

Vila Natal No entorno do projeto

6422-10 Vila Cruzeiro Terminal 

Bandeira

Inserido na área de 

intervenção do projeto

648P-10 Pinheiros Terminal 

Capelinha

Inserido na área de 

intervenção do projeto

648P-21 Itaim Bibi Terminal 

Capelinha

Linha de 

retorno – 

mesmo 

traçado de 

volta

Inserido na área de 

intervenção do projeto

675A-10 Parque 

Santo 

Antonio

Metro São 

Judas

Inserido na área de 

intervenção do projeto

675N-10 Terminal 

Santo Amaro

Metro Ana 

Rosa

Inserido na área de 

intervenção do projeto

7245-10 Hospital das 

Clínicas

Terminal 

Santo Amaro

Circular 

–Ponto final 

apenas no 

Hospital das 

Clínicas

Inserido na área de 

intervenção do projeto

736G-10 Shopping 

Morumbi

Jardim Ingá Inserido na área de 

intervenção do projeto

746C-10 Jardim 

Taboão

Santo Amaro No entorno do projeto
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Nome da Linha



Número da 

Linha

Nome da 

Linha

Observação Em relação ao projeto

746H-10 Jardim 

Jaqueline

Santo Amaro No entorno do projeto

746V-10 Jardim 

Rebouças

Santo Amaro No entorno do projeto

756A-10 Santo Amaro Jardim Paulo 

VI

Inserido na área de 

intervenção do projeto

6024-10 Jardim Maria 

Sampaio

Santo Amaro Cruza o traçado do projeto

6036-10 Jardim 

Macedônia

Santo Amaro Cruza o traçado do projeto

6037-10 Jardim 

Mitsutani

Santo Amaro Cruza o traçado do projeto

6038-10 Jardim das 

Rosas

Santo Amaro Cruza o traçado do projeto

6039-10 Valo Velho Santo Amaro Cruza o traçado do projeto

6041-10 Jardim 

Jangadeiro

Santo Amaro Cruza o traçado do projeto

6043-10 Jardim 

Capelinha

Santo Amaro Cruza o traçado do projeto

6044-10 Jardim Dom 

José

Terminal 

Santo Amaro

Cruza o traçado do projeto

6045-10 Valo Velho Santo Amaro Cruza o traçado do projeto

6046-10 Jardim São 

Bento Novo

Santo Amaro Cruza o traçado do projeto

6047-10 Jardim Lidia Santo Amaro Cruza o traçado do projeto

6059-10 Jardim 

Universal

Santo Amaro Cruza o traçado do projeto
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Número da 

Linha

Nome da 

Linha

Observação Em relação ao projeto

6128-10 Shopping 

Morumbi

Vila Natal Cruza o traçado do projeto

6422-10 Vila Cruzeiro Terminal 

Bandeira

Cruza o traçado do projeto

675N-10 Terminal 

Santo Amaro

Metro Ana 

Rosa

Cruza o traçado do projeto

7245-10 Hospital das 

Clínicas

Terminal 

Santo Amaro

Circular 

–ponto final 

apenas no 

hospital das 

Clínicas

Cruza o traçado do projeto

736G-10 Shopping 

Morumbi

Jardim Ingá Cruza o traçado do projeto

736I-10 Jardim Ingá Santo Amaro Cruza o traçado do projeto

746C-10 Jardim 

Taboão

Santo Amaro Cruza o traçado do projeto

746F-10 Jardim das 

Palmas

Santo Amaro Cruza o traçado do projeto

746H-10 Jardim 

Jaqueline

Santo Amaro Cruza o traçado do projeto

746P-10 Paraisópolis Santo Amaro Cruza o traçado do projeto

746P-31 Paraisópolis Santo Amaro Linha de 

derivação – 

mesmo 

ponto final 

com traçado  

diferente

Cruza o traçado do projeto

746V-10 Jardim 

Rebouças

Santo Amaro Cruza o traçado do projeto

756A-10 Santo Amaro Jardim Paulo 

VI

Cruza o traçado do projeto
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Número da 

Linha

Nome da 

Linha

Observação Em relação ao projeto

6024-10 Jardim Maria 

Sampaio

Santo Amaro No entorno do projeto

6036-10 Jardim 

Macedônia

Santo Amaro No entorno do projeto

6037-10 Jardim 

Mitsutani

Santo Amaro No entorno do projeto

6038-10 Jardim das 

Rosas

Santo Amaro No entorno do projeto

6039-10 Valo Velho Santo Amaro No entorno do projeto

6041-10 Jardim 

Jangadeiro

Santo Amaro No entorno do projeto

6043-10 Jardim 

Capelinha

Santo Amaro No entorno do projeto

6044-10 Jardim Dom 

José

Terminal 

Santo Amaro

No entorno do projeto

6045-10 Valo Velho Santo Amaro No entorno do projeto

6046-10 Jardim São 

bento novo

Santo Amaro No entorno do projeto

6047-10 Jardim Lidia Santo Amaro No entorno do projeto

6422-10 Vila Cruzeiro Terminal 

Bandeira

No entorno do projeto

675N-10 Terminal 

Santo Amaro

Metro Ana 

Rosa

No entorno do projeto

7245-10 Hospital das 

Clínicas

Terminal 

Santo Amaro

Circular 

–ponto final 

apenas no 

hospital das 

Clínicas

No entorno do projeto

736G-10 Shopping 

Morumbi

Jardim Ingá No entorno do projeto

736I-10 Jardim Ingá Santo Amaro No entorno do projeto

746C-10 Jardim 

Taboão

Santo Amaro No entorno do projeto

746H-10 Jardim 

Jaqueline

Santo Amaro No entorno do projeto
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Número da 

Linha

Nome da 

Linha

Observação Em relação ao projeto

746P-10 Paraisópolis Santo Amaro No entorno do projeto

746P-31 Paraisópolis Santo Amaro Linha de 

derivação – 

mesmo 

ponto final 

com traçado 

diferente

No entorno do projeto

746V-10 Jardim 

Rebouças

Santo Amaro No entorno do projeto
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Anexo XIII 
 

Ficha Técnica de Levantamento Arbóreo 
 
 



n.i. : árvore não identificada.
EF/I - bom : árvore apresentando estado fitossanitário satisfatório (sem ataque grave de
pragas e doenças); não apresenta  interferência significativa em edificações e/ou fiações.
EF/I - médio : árvore apresentando estado fitossanitário satisfatório porém, com ataque de 
pragas e doenças que começam a interferir em seu desenvolvimento;não apresenta  

EF/I - ruim : com alta incidência de pragas ou doenças; interferindo drasticamente em 

INDIVÍDU LOCALIZAÇÃO CAP ALTURA FITOSSANITÁRIO INTERFERÊNCIA
Número Nome popular Nome científico (cm) (m) fiação edificação

36 Estacionamento do Parque Burle Marx copaíba Copaifera langsdorfii 208,000 11,00 bom bom bom
37 Estacionamento do Parque Burle Marx pau-jacaré Piptadenia gonoacantha 73+82+89 9,00 bom bom bom
38 Estacionamento do Parque Burle Marx pau-jacaré Piptadenia gonoacantha 58+84 8,00 ruim/cupim bom bom
39 Estacionamento do Parque Burle Marx crindiúva Trema micrantha 76,000 8,00 ruim/cupim bom bom
40 Estacionamento do Parque Burle Marx jerivá Syagrus romanzoffiana 76,000 11,00 ruim/cupim bom bom
41 Estacionamento do Parque Burle Marx copaíba Copaifera langsdorfii 205+257 12,00 bom bom bom
42 Estacionamento do Parque Burle Marx tapiá Alchornea sidifolia 82 9,00 bom bom bom
43 Estacionamento do Parque Burle Marx pau-de-viola Cytharexyllum myrianthum 104 11,00 bom bom bom
44 Estacionamento do Parque Burle Marx tapiá Alchornea sidifolia 81 9,00 bom bom bom
45 Estacionamento do Parque Burle Marx jacarandá paulista Machaerium villosum 121 12,00 ruim/cupim, mata-pau bom bom
46 Estacionamento do Parque Burle Marx caqueira Senna multijuga 86 14,00 bom bom bom
47 Estacionamento do Parque Burle Marx caqueira Senna multijuga 77 8,00 bom bom bom
48 Estacionamento do Parque Burle Marx palmeira-seafórtia Archontophoenix cunninghamii 80 13,00 bom bom bom
49 Estacionamento do Parque Burle Marx jerivá Syagrus romanzoffiana 114 13,00 bom bom bom
50 Estacionamento do Parque Burle Marx palmeira-seafórtia Archontophoenix cunninghamii 75 13,00 médio/broca bom bom
51 Estacionamento do Parque Burle Marx jacarandá paulista Machaerium villosum 86 7,00 bom bom bom
52 Estacionamento do Parque Burle Marx jacarandá paulista Machaerium villosum 97+41 7,00 bom bom bom
53 Estacionamento do Parque Burle Marx palmeira-rabo-de-peixe Caryota urens 93 12,00 bom bom bom
54 Estacionamento do Parque Burle Marx palmeira-rabo-de-peixe Caryota urens 131 12,00 bom bom bom
55 Estacionamento do Parque Burle Marx palmeira-rabo-de-peixe Caryota urens 123 12,00 bom bom bom
56 Estacionamento do Parque Burle Marx palmeira-rabo-de-peixe Caryota urens 150 12,00 bom bom bom
57 Estacionamento do Parque Burle Marx palmeira-rabo-de-peixe Caryota urens 123 12,00 bom bom bom
58 Estacionamento do Parque Burle Marx palmeira-rabo-de-peixe Caryota urens 130 6,00 bom bom bom
59 Estacionamento do Parque Burle Marx palmeira-rabo-de-peixe Caryota urens 136 12,00 bom bom bom
60 Estacionamento do Parque Burle Marx palmeira-rabo-de-peixe Caryota urens 100 12,00 bom bom bom
61 Estacionamento do Parque Burle Marx palmeira-rabo-de-peixe Caryota urens 121 12,00 bom bom bom
62 Estacionamento do Parque Burle Marx palmeira-rabo-de-peixe Caryota urens 130 10,00 bom bom bom
63 Estacionamento do Parque Burle Marx palmeira-rabo-de-peixe Caryota urens 139 12,00 bom bom bom
64 Estacionamento do Parque Burle Marx palmeira-rabo-de-peixe Caryota urens 111 9,00 bom bom bom
65 Estacionamento do Parque Burle Marx palmeira-rabo-de-peixe Caryota urens 106 11,00 bom bom bom
66 Estacionamento do Parque Burle Marx palmeira-rabo-de-peixe Caryota urens 110 10,00 bom bom bom
67 Estacionamento do Parque Burle Marx mata-pau Coussapoa microcarpa 80 7,00 bom bom bom
68 Estacionamento do Parque Burle Marx palmeira-rabo-de-peixe Caryota urens 90 7,00 médio/estrangulada bom bom
69 Estacionamento do Parque Burle Marx tapiá Alchornea sidifolia 220 12,00 bom bom bom
70 Estacionamento do Parque Burle Marx palmeira-imperial Roystonea regia 160 16,00 médio bom bom
71 Estacionamento do Parque Burle Marx palmeira-imperial Roystonea regia 163 16,00 bom bom bom
72 Estacionamento do Parque Burle Marx palmeira-imperial Roystonea regia 162 16,00 médio bom bom
73 Estacionamento do Parque Burle Marx palmeira-imperial Roystonea regia 172 16,00 bom bom bom
74 Estacionamento do Parque Burle Marx santa-bárbara Melia azedarach 90+83+121 12,00 bom bom bom
75 Estacionamento do Parque Burle Marx jerivá Syagrus romanzoffiana 78 11,00 bom bom bom
76 Estacionamento do Parque Burle Marx figueira Ficus enormis 150 10,00 bom bom bom
77 Estacionamento do Parque Burle Marx fumo-bravo Solanum granuloso-leprosum 97+28 9,00 bom bom bom
78 Estacionamento do Parque Burle Marx jacarandá paulista Machaerium villosum 134 11,00 médio bom bom
79 Estacionamento do Parque Burle Marx palmeira-imperial Roystonea regia 74 18,00 bom bom bom
80 Estacionamento do Parque Burle Marx jerivá Syagrus romanzoffiana 80 5,00 bom bom bom
81 Estacionamento do Parque Burle Marx jacarandá paulista Machaerium villosum 98 9,00 ruim/cupim, estrang. bom bom
82 Estacionamento do Parque Burle Marx jacarandá paulista Machaerium villosum 110 10,00 ruim/estrangulada bom bom
83 Estacionamento do Parque Burle Marx jerivá Syagrus romanzoffiana 91 13,00 bom bom bom
84 Estacionamento do Parque Burle Marx jerivá Syagrus romanzoffiana 106 13,00 bom bom bom
85 Estacionamento do Parque Burle Marx eritrina Erythrina cf. falcata 154 12,00 médio/cupim bom bom
86 Estacionamento do Parque Burle Marx jerivá Syagrus romanzoffiana 85 10,00 ruim/cupim bom bom
87 Estacionamento do Parque Burle Marx pau-de-viola Cytharexyllum myrianthum 107+97 14,00 bom bom bom
88 Estacionamento do Parque Burle Marx pau-de-viola Cytharexyllum myrianthum 77 12,00 bom bom bom

rua Lagu entre a av. João dias e a r. Anhembi
89 R. Laguna,1113 goiabeira Psydium guajava 45+44 3,00 médio médio bom
90 R. Laguna 1192 figueira Ficus benjamina 10+9+9 1,00 bom bom bom
91 R. Laguna 1192 figueira Ficus benjamina 10+11+5 1,00 bom bom bom
92 R. Laguna 1192 alfeneiro Ligustrum lucidum 140 8,00 ruim/cupim ruim médio
93 R. Laguna 1178 figueira Ficus benjamina 10+8+5 1,60 bom bom bom
94 R. Laguna 1178 figueira Ficus benjamina 10+9+10+5 1,70 bom bom bom
95  Laguna 1156 alfeneiro Ligustrum lucidum 87 7,00 médio ruim médio
96 R. Laguna 1150 alfeneiro Ligustrum lucidum 165 8,00 médio ruim médio
97 R. Laguna 1144 alfeneiro Ligustrum lucidum 114 7,00 médio ruim médio
98 R. Laguna 1072 pata-de-vaca Bauhinia forficata 47 3,00 bom bom bom
99 R. Laguna 1055 pata-de-vaca Bauhinia forficata 42 4,00 bom médio bom

100 R. Laguna 1055 pata-de-vaca Bauhinia forficata 36 4,00 bom médio bom
101 R. Laguna 893 pata-de-vaca Bauhinia forficata 35 4,00 bom médio bom
102 R. Laguna 893 pata-de-vaca Bauhinia forficata 28+12+20+27 4,00 bom médio bom
103 R. Laguna 998 alfeneiro Ligustrum lucidum 93+96129 7,00 médio médio bom
104 R. Laguna 998 alfeneiro Ligustrum lucidum 98 8,00 ruim médio bom
105 R. Laguna 998 alfeneiro Ligustrum lucidum 93 8,00 ruim médio bom
106 R. Laguna 96? alfeneiro Ligustrum lucidum 119 7,00 médio bom bom
107 R. Laguna 937 pinheiro Pinus sp. 13 10,00 bom médio bom
108 R. Laguna 964 ni 109 2,00 bom bom bom
109 R. Laguna 964 alfeneiro Ligustrum lucidum 140 8,00 bom bom bom
110 R. Laguna 954 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 98 12,00 bom bom bom
111 R. Laguna 954 alfeneiro Ligustrum lucidum 115 9,00 bom bom bom
112 R. Laguna 954 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 128 12,00 médio ruim bom
113 R. Laguna 954 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 104 12,00 médio médio bom
114 R. Laguna 937 uva japonesa Hovenia dulcis 88 11,00 bom ruim bom

ESPÉCIES

FICHA TÉCNICA DE LEVANTAMENTO ARBÓREO

Data do levantamento arbóreo: 19, 20, 21 e 25 de março de 2009

Técnico Responsável:  Bióloga Ana Cristina De Sanctis Girardi - CRBio 

Nomenclaturas utilizados na tabela:

interferência significativa em edificações e/ou fiações.

edificações e/ou fiações; perigo de queda.



115 R. Laguna 937 seafortia Archontophoenix cunninghamii 42 11,00 médio ruim bom
116 R. Laguna 901 pata-de-vaca Bauhinia forficata 104 4,00 médio médio bom
117 R. Laguna 930 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 101 12,00 médio bom médio
118 R. Laguna 930 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 180 12,00 médio bom médio
119 R. Laguna 930 alfeneiro Ligustrum lucidum 100 12,00 médio bom médio
120 R. Laguna 914 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 123 12,00 médio ruim bom
121  R.Laguna 914 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 58 12,00 bom médio ruim
122 R.Laguna 914 alfeneiro Ligustrum lucidum 131 10,00 bom médio ruim
123 R.Laguna 914 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 31+32 15,00 bom bom bom
124 R.Laguna 914 leiteiro Peschiera australis 41 5,00 bom bom bom
125 R. Laguna s.n.lado par ipê-amarelo Tabebuia chrysotricha 51 1,00 médio bom bom
126 R. Laguna s.n lado par sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 102 12,00 bom médio bom
127 R. Laguna s.n lado par ipê-amarelo Tabebuia chrysotricha 37 1,00 médio bom bom
128 R. Laguna s.n lado par sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 120 12,00 médio médio bom
129 R. Laguna s.n lado par alfeneiro Ligustrum lucidum 31 1,00 médio bom bom
130 R. Laguna s.n lado par sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 89 12,00 médio bom bom
131 R. Laguna s.n lado par alfeneiro Ligustrum lucidum 132 10,00 médio bom bom
132 R. Laguna s.n lado ímpar pata-de-vaca Bauhinia forficata 15+13+10+15 2,50 ruim bom bom
133 R. Laguna s.n lado ímpar pata-de-vaca Bauhinia forficata 24 3,00 bom ruim bom
134 R. Laguna s.n lado ímpar aroeira-salsa Schinus molle 29 2,00 medio bom bom

Rua Laguna entre a r. Bragança Paulista e a Carreiro de Pedra
135 R. Laguna 828 alfeneiro Ligustrum lucidum 131 8,00 médio ruim bom
136 R. Laguna 828 alfeneiro Ligustrum lucidum 121 12,00 médio bom bom
137 R. Laguna 810 alfeneiro Ligustrum lucidum 122 7,00 médio bom bom
138 R. Laguna 780 alfeneiro Ligustrum lucidum 146 6,00 médio médio bom
139 R. Laguna 776 figueira Ficus benjamina 16x(13) 3,00 bom bom bom
140 R. Laguna 772 alfeneiro Ligustrum lucidum 133 8,00 médio médio bom
141 R. Laguna 752 alfeneiro Ligustrum lucidum 140 8,00 ruim ruim bom
142 R. Laguna 726 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 146 12,00 médio bom bom
143 R. Laguna 726 santa-bárbara Melia azedarach 43+79+30 6,00 médio médio bom
144 R. Laguna 708 alfeneiro Ligustrum lucidum 129 8,00 médio bom ruim (calçamento)
145 R. Laguna 698 santa-bárbara Melia azedarach 180 12,00 bom ruim ruim (calçamento)
146 R. Laguna 698 santa-bárbara Melia azedarach 101 9,00 bom bom bom
147 R. Laguna 671 pata-de-vaca Bauhinia forficata 43 3,00 médio bom bom
148 R. Laguna 671 ipê-amarelo Tabebuia chrysotricha 45 6,00 médio bom bom
149 R. Laguna 625 ipê-amarelo Tabebuia chrysotricha 41 6,00 médio bom bom
150 R. Laguna 625 ipê-amarelo Tabebuia chrysotricha 60 7,00 médio bom bom
151 R. Laguna 625 ipê-amarelo Tabebuia chrysotricha 54 6,00 médio bom bom
152 R. Laguna? ipê-amarelo Tabebuia chrysotricha 14+17 2,00 ruim bom bom
153 R. Laguna 580 goiabeira Psydium guajava 13+17 2,00 médio bom bom
154 Laguna? alfeneiro Ligustrum lucidum 14 10,00 médio bom médio
155 Laguna? alfeneiro Ligustrum lucidum 118 7,00 médio bom méedio
156 Laguna? alfeneiro Ligustrum lucidum 135 8,00 médio bom bom
157 Laguna? alfeneiro Ligustrum lucidum 175 12,00 ruim bom médio
158 Laguna 625 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 77 8,00 médio ruim bom
159 Laguna 600 mimosa Mimosa sp. 22+17 2,50 ruim ruim bom
160 R. Laguna esquina com r. Marcilea alfeneiro Ligustrum lucidum 180 10,00 ruim bom médio

Laguna entre Carreiro de Pedra e Carreiro de Pedra
161 R. Laguna pata-de-vaca Bauhinia forficata 43 4,00 bom médio bom
162 R. Laguna 632 pata-de-vaca Bauhinia forficata 45 4,00 médio médio bom
163 R. Laguna 632 pata-de-vaca Bauhinia forficata 31 3,00 médio médio bom
164 R. Laguna 657 ingá Inga sp. 31 2,50 bom bom bom
165 R. Laguna 745 pata-de-vaca Bauhinia forficata 54 3,00 bom bom bom
166 R. Laguna 763 pata-de-vaca Bauhinia forficata 35 3,00 bom bom bom
167 R. Laguna 763 pata-de-vaca Bauhinia forficata 44 3,00 médio médio bom

Páteo da E.E. Plínio Negrão
168 R. Laguna pau-ferro Caesalpinea ferrea 132 12,00 bom bom bom
169 R. Laguna pinheiro Pinus sp. 130 10,00 médio bom bom
170 R. Laguna eucalipto Eucalyptus sp. 253 12,00 bom bom bom
171 R. Laguna pinheiro Pinus sp. 209 12,00 médio bom bom
172 R. Laguna pinheiro Pinus sp. 131 10,00 bom bom bom
173 R. Laguna amoreira Morus nigra 95 7,00 médio bom bom
174 R. Laguna ipê-amarelo Tabebuia chrysotricha 59 8,00 bom bom bom
175 R. Laguna eucalipto Eucalyptus sp. 39+60 5,00 ruim bom bom
176 goiabeira Psydium guajava 48 5,00 bom bom bom

R. Bragança Paulista
177 R. Bragança Paulista murta-de-cheiro Murraya paniculata 30+19+26+24 4,00 bom bom bom
178 R. Bragança Paulista murta-de-cheiro Murraya paniculata 49+25+27 3,50 bom bom bom
179 R. Bragança Paulista sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 115 10,00 bom bom bom
180 R. Bragança Paulista sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 130 10,00 bom bom bom

R. Carreiro de Pedra
181 R. Carreiro de Pedra sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 108 10,00 ruim ruim bom
182 R. Carreiro de Pedra sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 125 10,00 ruim/cupim ruim bom
183 R. Carreiro de Pedra alfeneiro Ligustrum lucidum 73+76 5,00 bom médio bom
184 R. Carreiro de Pedra alfeneiro Ligustrum lucidum 64 5,00 médio bom bom
185 R. Carreiro de Pedra alfeneiro Ligustrum lucidum 87 7,00 médio bom bom
186 R. Carreiro de Pedra alfeneiro Ligustrum lucidum 78+83 8,00 ruim bom bom

construção r. Laguna 632 n. foi dada 
autorizaçã. para plaqueamento  e medição

 Laguna 632 mangueira Mangifera indica
 Laguna 632 abacateiro Persea americana
 Laguna 632 Jerivá Syagrus romanzoffiana
 Laguna 632 alfeneiro Ligustrum lucidum
 Laguna 632 alfeneiro Ligustrum lucidum
 Laguna 632 flamboyant Delonix regia

187 Laguna final em frente à fábrica jerivá Syagrus romanzoffiana
interior da fábrica figueira Ficus elastica

Praça sem denominação em frente à rua Cabral
188 resedá Lagerstroemia indica 23 5,00 ruim/cupim bom bom
189 alfeneiro Ligustrum lucidum 88 7,00 bom bom bom
190 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 97 9,00 bom bom bom
191 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 77 8,00 bom bom bom
192 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 87 7,00 bom bom bom
193 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 68 7,00 bom bom bom
194 aroeira-salsa Schinus molle 68 9,00 bom bom bom
195 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 55 9,00 bom bom bom
196 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 80 9,00 bom bom bom
197 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 70 9,00 bom bom bom
198 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 60 7,00 bom bom bom
199 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 73 8,00 bom bom bom
200 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 53 6,00 bom bom bom



201 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 76 7,00 bom bom bom
202 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 64 7,00 bom bom bom
203 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 74 8,00 bom bom bom
204 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 71 9,00 bom bom bom
205 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 85 8,00 médio bom bom
206 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 92 8,00 bom bom bom
207 canafístula Senna multijuga 49 5,00 bom bom bom
208 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 67 9,00 bom bom bom
209 figueira Ficus sp. 22+26+20 4,00 bom bom bom
210 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 52 7,00 bom bom bom
211 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 51 7,00 bom bom bom
212 pata-de-vaca Bauhinia forficata 79 7,00 bom bom bom
213 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 65 8,00 bom bom bom
214 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 92 9,00 bom bom bom
215 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 65 8,00 médio bom bom
216 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 70 8,00 bom bom bom
217 pau-ferro Caesalpinea ferrea 40 6,00 bom bom bom
218 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 102 8,00 médio bom bom
219 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 55 7,00 bom bom bom
220 pata-de-vaca Bauhinia forficata 76 7,00 bom bom bom
221 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 79 9,00 bom bom bom
222 aroeira-salsa Schinus molle 31+22 5,00 ruim bom bom
223 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 82 9,00 bom bom bom
224 alfeneiro Ligustrum lucidum 65+70 6,00 ruim bom bom
225 ipê-roxo Tabebuia heptaphylla 22 4,00 bom bom bom
226 aroeira-salsa Schinus molle 78 5,00 bom bom bom
227 jambo Syzigium jambos 51 5,00 médio bom bom
228 aroeira-salsa Schinus molle 118 7,00 médio bom bom
229 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 174 8,00 ruim médio bom
230 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 61 8,00 médio bom bom
231 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 93 9,00 bom bom bom
232 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 50 9,00 bom bom bom
233 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 90 9,00 bom médio bom
234 aroeira-salsa Schinus molle 73 8,00 bom médio bom

Av. prof. Alceu Mainard Araújo, canteiro central
235 figueira Ficus benjamina 130 8,00 médio bom bom
236 alfeneiro Ligustrum lucidum 87 7,00 médio bom bom
237 ipê-rosa Tabebuia pentaphylla 53 7,00 médio bom bom
238 alfeneiro Ligustrum lucidum 61 4,00 médio bom bom
239 resedá Lagerstroemia indica 89 7,00 bom bom bom
240 alfeneiro Ligustrum lucidum 98+78 9,00 ruim ruim bom

Av. prof. Alceu Mainard Araújo, interior da fábrica 
5 x alfeneiros Ligustrum lucidum

3 x aroeira-mansa Schinus terebinthifoloius

R. Luis Seraphico Jr. Entre a prof. Alceu Mainard e cel. Adriano Machado (lado ímpar)
241 R. Luis Seraphico Jr 307 figueira Ficus benjamina 95 8,00 médio bom bom
242 R. Luis Seraphico Jr 307 aroeira-mansa Schinus terebinthifolius 13 4,00 bom bom bom
243 R. Luis Seraphico Jr 307 aroeira-mansa Schinus terebinthifolius 20 4,00 bom bom bom
244 R. Luis Seraphico Jr 307 jerivá Syagrus romanzoffiana 99 9,00 médio bom bom
245 R. Luis Seraphico Jr 307 caqueira Senna multijuga 96 8,00 bom médio bom
246 R. Luis Seraphico Jr 307 jerivá Syagrus romanzoffiana 40 10,00 médio bom bom
247 R. Luis Seraphico Jr 307 aroeira-mansa Schinus terebinthifolius 48 5,00 médio médio bom
248 R. Luis Seraphico Jr 307 aroeira-salsa Schinus molle 32 4,00 bom bom bom
249 R. Luis Seraphico Jr 307 citrus Citrus sp. 15+15+15+15 3,00 bom bom bom
250 R. Luis Seraphico Jr 307 aroeira-mansa Schinus terebinthifolius 71 8,00 bom ruim ruim
251 R. Luis Seraphico Jr 307 aroeira-mansa Schinus terebinthifolius 47 6,00 bom ruim ruim
252 R. Luis Seraphico Jr 307 aroeira-mansa Schinus terebinthifolius 80 8,00 bom ruim ruim
253 R. Luis Seraphico Jr 307 aroeira-mansa Schinus terebinthifolius 72 8,00 bom ruim ruim
254 R. Luis Seraphico Jr 307 aroeira-mansa Schinus terebinthifolius 55 8,00 bom ruim ruim
255 R. Luis Seraphico Jr 307 aroeira-mansa Schinus terebinthifolius 68 8,00 bom ruim ruim
256 R. Luis Seraphico Jr 307 pata-de-vaca Bauhinia forficata 46 7,00 médio médio bom
257 R. Luis Seraphico Jr 307 aroeira-mansa Schinus terebinthifolius 74 8,00 bom ruim ruim
258 R. Luis Seraphico Jr 307 resedá Lagerstroemia indica 49 7,00 bom ruim bom
259 R. Luis Seraphico Jr 307 aroeira-mansa Schinus terebinthifolius 62 7,00 bom ruim bom
260 R. Luis Seraphico Jr 307 pata-de-vaca Bauhinia forficata 38 4,00 bom bom bom

R. Luis Seraphico Jr. 330 a 326
261 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 87 9,00 bom bom bom
262 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 66 7,00 bom bom bom
263 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 48 5,00 bom bom bom
264 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 40 3,00 ruim bom bom
265 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 54 4,00 bom bom bom
266 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 61 5,00 bom bom bom
267 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 52 4,00 médio bom bom

R. Luis Seraphico Jr. entre 158 a 80 (até esquina com r. Corbélia)
268 jerivá Syagrus romanzoffiana 69 12,00 bom bom bom
269 jerivá Syagrus romanzoffiana 67 12,00 médio bom bom
270 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 118 9,00 médio bom bom
271 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 42 6,00 ruim bom bom
272 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 82+89 12,00 médio bom bom
273 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 103 10,00 médio bom bom
274 resedá Lagerstroemia indica 24+38 4,00 bom bom bom
275 resedá Lagerstroemia indica 30 4,00 bom médio bom
276 resedá Lagerstroemia indica 30 3,50 bom médio bom
277 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 101 10,00 bom bom bom
278 angico Anadenanthera colubrina 115 10,00 bom bom bom

R. Luis Seraphico Jr. entre a r. Corbélia e a praça Emb. Ciro de Freitas
279 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 100 11,00 bom médio bom
280 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 140 10,00 médio médio bom
281 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 105 10,00 médio bom bom
282 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 97 10,00 médio bom bom
283 espatódia Spathodea campanulata 124 9,00 médio bom bom
284 pata-de-vaca Bauhinia forficata 20 2,00 ruim bom bom
285 ipezinho-de-jardim Tecoma stans 30+88 6,00 médio bom bom

R. Luis Seraphico Jr. 39 a 135
286 pata-de-vaca Bauhinia forficata 107 7,00 bom ruim bom
287 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 183 12,00 médio ruim bom
288 magnólia Michelia champaca 59 7,00 bom ruim bom
289 imbiruçu Pseudobombax sp. 120 9,00 bom ruim bom
290 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 110 12,00 bom ruim bom
291 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 129 12,00 ruim ruim bom



praça Emb. Ciro de Freitas
292 resedá Lagerstroemia indica 62 4,00 bom médio bom
293 aroeira Schinus terebinthifolius 39 4,00 bom bom bom
294 alfeneiro Ligustrum lucidum 48+63+42 5,00 médio bom bom
295 goiabeira Psydium guajava 36 4,00 bom bom bom
296 alfeneiro Ligustrum lucidum 49+86+91 6,00 médio bom bom
297 amora Morus nigra 23+16+12 3,50 médio bom bom
298 tipuana Tipuana tipu 124 13,00 bom bom bom
299 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 45+36 10,00 bom bom bom
300 paineira Ceiba speciosa 120 13,00 bom bom bom
301 jatobá Hymenaea courbaril 140 12,00 bom bom bom
302 ficus Ficus benjamina 163 10,00 bom bom bom
303 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 80 11,00 bom bom bom
304 leucena Leucaena leucocephala 34 5,00 bom bom bom
305 ipê-roxo Tabebuia heptaphyla 79 8,00 bom bom bom
306 ipezinho-de-jardim Tecoma stans 78 5,00 ruim bom bom
307 pitangueira Eugenia uniflora 10+17+15+10 3,00 bom bom bom
308 abacateiro Persea americana 26 3,50 bom bom bom
309 mangueira Mangifera indica 63 5,00 bom bom bom
310 ipê-roxo Tabebuia heptaphyllum 141 9,00 médio bom bom
311 amoreira Morus nigra 18+17+33 4,00 bom bom bom
312 limoeiro Citrus sp 25+22+19 3,00 médio bom bom
313 grumixama Eugenia brasiliensis 16+16+20+20+16 4,00 médio bom bom
314 tipuana Tipuana tipu 49 6,00 ruim bom bom
315 abacateiro Persea americana 43 4,00 bom bom bom
316 tipuana Tipuana tipu 97 10,00 bom bom bom
317 espatódia Spathodea campanulata 97 10,00 médio ruim bom
318 goiabeira Psydium guajava 21+39 5,00 bom bom bom
319 espatódia Spathodea campanulata 55+19 8,00 médio ruim bom

R. Manuelito de Ornelas a partir da praça Bem. Ciro de Freitas até a r. Verbo Divino, lado ímpar)
352 quaresmeira Tibouchina granulosa 17,5 4,00 médio bom bom
353 quaresmeira Tibouchina granulosa 18 2,50 médio bom bom
354 quaresmeira Tibouchina granulosa 41 6,00 médio médio bom
355 quaresmeira Tibouchina granulosa 24+33 4,50 médio médio bom

R. José Guerra entre a r. Verbo Divino e a r. Alexandre Dumas (lado ímpar)
356 figueira-benjamina Ficus benjamina 61+16 3,50 bom bom bom
357 figueira-benjamina Ficus benjamina 12+23+27+10 3,00 bom bom bom
358 figueira-benjamina Ficus benjamina 25+23+11 2,50 bom bom bom
359 figueira-benjamina Ficus benjamina 30+32 2,50 bom bom bom
360 figueira-benjamina Ficus benjamina 49 3,00 bom bom bom
361 figueira-benjamina Ficus benjamina 17+18+22+16+10 3,00 bom bom bom
362 figueira-benjamina Ficus benjamina 18+46 3,00 bom bom bom
363 figueira-benjamina Ficus benjamina 18+14+14+10+18 2,00 bom bom bom
364 figueira-benjamina Ficus benjamina 34 2,00 bom bom bom
365 figueira-benjamina Ficus benjamina 35 2,00 bom bom bom
366 figueira-benjamina Ficus benjamina 20+19 2,00 bom bom bom
367 figueira-benjamina Ficus benjamina 29+11+11 2,00 bom bom bom
368 figueira-benjamina Ficus benjamina 21+28 2,00 bom bom bom
369 figueira-benjamina Ficus benjamina 22+21 2,00 bom bom bom
370 figueira-benjamina Ficus benjamina 24+9+18 1,80 bom bom bom

interior da propriedade/s. medição pitangueira Eugenia uniflora bom bom bom
interior da propriedade/s. medição mamoeiro Carica papaya bom bom bom

371 tipuana Tipuana tipu 222 16,00 bom médio bom
372 tipuana Tipuana tipu 176 16,00 bom bom bom
373 tipuana Tipuana tipu 113 8,00 bom ruim bom
374 tipuana Tipuana tipu 151 15,00 bom bom bom
375 tipuana Tipuana tipu 135+145 15,00 bom ruim bom
376 tipuana Tipuana tipu 175 16,00 bom ruim bom
377 tipuana Tipuana tipu 51 6,00 bom médio bom
378 tipuana Tipuana tipu 128 13,00 bom médio bom
379 tipuana Tipuana tipu 107 13,00 bom médio bom

R. José Guerra entre a r.  Alexandre Dumas e Fernandes Moreira (lado impar)
380 tipuana Tipuana tipu 113+89 10,00 bom bom bom
381 tipuana Tipuana tipu 87+81 10,00 médio médio bom
382 tipuana Tipuana tipu 84 10,00 ruim ruim bom
383 pata-de-vaca Bauhinia forficata 58 8,00 médio médio bom
384 tipuana Tipuana tipu 108 8,00 ruim ruim bom
385 tipuana Tipuana tipu 65+55+72 8,00 médio bom bom
386 tipuana Tipuana tipu 78+65 8,00 médio ruim bom

R. Mesquita Sampaio
387 R. Mesquita Sampaio s/n lado 1 chorão Salix babylonica 47+61 7,00 médio ruim bom
388 R. Mesquita Sampaio s/n lado 1 pata-de-vaca Bauhinia forficata 47 5,00 bom bom bom
389 R. Mesquita Sampaio s/n lado 2 alfeneiro Ligustrum lucidum 44 6,00 médio médio bom
390 R. Mesquita Sampaio s/n lado 2 alfeneiro Ligustrum lucidum 85 7,00 ruim ruim bom
391 R. Mesquita Sampaio s/n lado 2 alfeneiro Ligustrum lucidum 83 8,00 bom ruim bom

R. da paz esquina com r. José Guerra
392 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 120 12,00 bom ruim ruim

R. José Guerra entre r. da Paz e Antonio das Chagas (lado par)
395 José Guerra primavera Bougainville spectabilis 24 4,00 bom ruim ruim
396 José Guerra ipê-amarelo Tabebuia chrysotricha 35 6,00 médio ruim médio
397 José Guerra espirradeira Nerium oliander 52+25 6,00 médio ruim médio
398 José Guerra manacá Tibouchina candoleana 114 7,00 médio ruim médio

R. José Guerra entre r. Antonio das Chagas e Américo Brasiliense(lado par)
399 santa-bárbara Melia azedarah 16 2,50 médio bom bom
400 farinha-seca Albizia lebbeck 21+23 3,00 médio médio bom

R. José Guerra entre r. Fernandes Moreira e Alexandre Dumas (lado par)
401 eritrina Erythrina speciosa 49+43 3,00 bom bom bom
402 caliandra Calliandra inaequilatera 20+12+15+17+12 3,00 bom bom bom

Deloitte (s/ autorizaç. para plaquea/to.) jacarandá 9 x Jacaranda mimosifolia
R. José Guerra entre r.  Alexandre Dumas e Verbo divino (lado par)
Brecton Dickson s. autorizaç.p. plaquea/to

403 árvore-polvo Schefflera actinophylla 28 7,00 bom médio bom
404 ni (asteraceae) 17+11+11 4 médio médio bom
405 jasmim-manga Plumeria rubra 43 4 médio bom bom

R. Manoelito Ornelas entre a r. Verbo divino e Arq. Marcelo Roberto (lado par)
406 pata-de-vaca Bauhinia forficata 65 6,00 médio ruim bom
407 figueira-benjamina Ficus benjamina 24+26 5,00 bom médio bom
408 resedá Lagerstroemia indica 30 4,00 bom médio bom
409 pata-de-vaca Bauhinia forficata 49 6,00 médio médio bom
410 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 142 9,00 ruim ruim bom
411 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 85 10,00 médio ruim médio



412 flamboyant Delonix regia 106 10,00 bom ruim ruim
413 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 106 12,00 bom bom bom
414 pata-de-vaca Bauhinia forficata 52 6,00 bom ruim bom

R. Henry Dunant desde a João Dória
320  Henry Dunant (lado oposto ao shopping) alfeneiro Ligustrum lucidum 100+98 8,00 bom bom bom
321  Henry Dunant (lado oposto ao shopping) ni 29 6,00 bom bom bom
322  Henry Dunant (lado oposto ao shopping) ni 27 8,00 bom bom bom
323 Henry Dunant (lado oposto ao shopping) ni 32 8,00 médio bom bom
324  Henry Dunant (lado oposto ao shopping) ni 28 8,00 ruim bom bom
325 Henry Dunant (lado oposto ao shopping) ni 35 8,00 ruim bom bom
326 Henry Dunant (lado oposto ao shopping) pau-formiga Triplaris americana 31 8,00 ruim bom bom
327 Henry Dunant (lado oposto ao shopping) pau-formiga Triplaris americana 150 12,00 médio bom bom
328 Henry Dunant (lado oposto ao shopping) pau-formiga Triplaris americana 160 16,00 bom bom bom
328 Henry Dunant (lado oposto ao shopping) pau-formiga Triplaris americana 147 16,00 bom bom bom
424 Henry Dunant (frente ao estacionamento) eucalipto Eucaliptus sp. 140 10,00 médio médio bom
425 Henry Dunant (frente ao estacionamento) eucalipto Eucaliptus sp. 221 11,00 médio médio bom
426 Henry Dunant (frente ao estacionamento) eucalipto Eucaliptus sp. 97 12,00 médio médio bom
427 Henry Dunant (frente ao estacionamento) eucalipto Eucaliptus sp. 142 10,00 ruim ruim bom
428 Henry Dunant (frente ao estacionamento) eucalipto Eucaliptus sp. 189 12,00 médio bom bom

R. Henry Dunant entre prof.Maria E. do A Dick e r. s/nome
429 magnólia-amarela Michelia champaca 63 5,00 bom bom bom
430 flamboyant Delonix regia 126+105 4,00 médio bom bom

R. Henry Dunant entre r. s/nome e Joerg Brueder
329 H. Dunant magnólia amarela Michelia champaca 22+27 4,00 bom bom bom
330 Henry Dunant magnólia amarela Michelia champaca 26 4,00 bom bom bom
331 Henry Dunant magnólia amarela Michelia champaca 27 3,50 bom bom bom

Praça s/nome em frente ao shopping
332 figueira-benjamina Ficus benjamina 71+95+46+52 4,50 bom bom bom

Canteiro central Henry Dunant
333 pau-formiga Triplaris americana 130 12,00 bom bom bom
334 pau-formiga Triplaris americana 122 12,00 bom bom bom
335 pau-formiga Triplaris americana 122 12,00 bom bom bom
336 pau-formiga Triplaris americana 134 12,00 bom bom bom
337 alfeneiro Ligustrum lucidum 106 9,00 bom bom bom
338 figueira Ficus benjamina 28 9,00 bom bom bom
339 ipê-de-jardim Tecoma stans 200 12,00 bom bom bom
340 pau-formiga Triplaris americana 48 9,00 bom bom bom
341 pau-formiga Triplaris americana 96 11,00 bom bom bom
342 pau-formiga Triplaris americana 55+86 12,00 bom bom bom
343 pau-formiga Triplaris americana 147 13,00 bom bom bom
344 sibipiruna Caesalpinia peltophoroides 86 8,00 bom bom bom
345 pau-formiga Triplaris americana 20 9,00 ruim bom bom
346 pau-formiga Triplaris americana 66 10,00 bom bom bom
347 pau-formiga Triplaris americana 94 11,00 bom bom bom
348 pau-formiga Triplaris americana 23 9,00 bom bom bom
349 pau-formiga Triplaris americana 21 9,00 bom bom bom
350 pau-formiga Triplaris americana 48 7,00 bom bom bom
351 pau-formiga Triplaris americana 18 7,00 bom bom bom
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Anexo XIV 
 

Cartas de solicitações aos órgãos patrimoniais. 
Protocolos Condephaat e Conpresp 










