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1. INTRODUÇÃO  

O presente Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) faz parte do processo de 

licenciamento ambiental do empreendimento que inclui: o prolongamento da avenida 

Chucri Zaidan, município de São Paulo, a partir da rua Evandro Carlos de Andrade até 

a avenida João Dias; e implantação da Ponte Burle Marx, localizada sobre o rio 

Pinheiros, entre as pontes Morumbi e João Dias.  

O prolongamento da avenida Chucri Zaidan terá extensão total de 3.420 metros, 

incluindo 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, em 

função 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 aos dois sentidos, conectando os bairros do Morumbi e Jardim Santo 

Antônio.  

O projeto da Ponte teve como diretriz respeitar os limites do Parque Burle Marx, sem 

que fossem atingidos ou comprometidos sua vegetação e acessos, com implantação 

envolvendo apenas áreas particulares. 

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

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

estipula o documento que concedeu Licença Ambiental Prévia à Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada. Como previsto pelo Termo de Referência do Estudo foi 

encaminhada carta de solicitação de anuência ao Conselho Gestor do Parque.   

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.  
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A avaliação ambiental do empreendimento será feita de acordo com os aspectos 

físicos (rios, rochas, solo, etc), bióticos (fauna e flora) e antrópicos (população, 

economia, cultura, etc) e os possíveis impactos que cada um deles poderá sofrer. Em 

seguida são indicadas as medidas que podem diminuir os impactos negativos e 

realçar os positivos, visando a viabilidade ambiental do empreendimento. Por fim, 

apresentam-se as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental. 
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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: isenta  

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

Responsável: Fernando Facciolla Kertzman  

E-mail: fernando@geotecbr.com.br  
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2.3. Objeto, localização e recursos 

Como descrito no capítulo anterior, o presente Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA) tem como objeto de licenciamento o prolongamento da Avenida Chucri 

Zaidan, entre a rua Evandro Carlos de Andrade e a Avenida João Dias, e a Ponte 

Burle Marx, sobre o rio Pinheiros, entre as pontes do Morumbi e João Dias. 

 

2.3.1. Localização Geográfica  

A Operação Urbana Águas Espraiadas faz parte de um conjunto de medidas 

coordenadas pelo Município de São Paulo que visa 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. 

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

influência do córrego Água Espraiada e compreende seis setores: Americanópolis, 

Jabaquara, Brooklin, Chucri Zaidan, Marginal Pinheiros e Berrini. 

O empreendimento proposto está localizado nos setores Chucri Zaidan e Marginal 

Pinheiros da Operação Urbana Água Espraiada, abrangendo os 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 nos 

mapas a seguir.  
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2.3.2. Recursos 

As obras analisadas neste RIMA serão integralmente financiadas por recursos obtidos 

com a venda de Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC). Esses 

certificados são documentos que possibilitam o aumento  do potencial construtivo e a 

alteração de usos permitidos no perímetro da Operação Urbana. 

Por lei, 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.  

 

2.4. Histórico do Empreendimento  

O plano de abertura da Avenida Água Espraiada foi estabelecido em 1964, e previa a 

implantação da avenida com início junto à Marginal Pinheiros e término na Avenida 

Conceição. Esse plano de abertura sofreu algumas modificações ao longo do tempo. 

A intervenção no córrego começou em 1964, com desapropriações efetuadas pelo 

Departamento de Estradas e Rodagem (DER) para a abertura de uma via expressa 

de grandes dimensões. No entanto as obras foram paralisadas, as áreas 

desapropriadas passaram a ser ocupadas por favelas e houve invasões nas 

edificações que se encontravam vazias devido à desapropriação, o que logo resultou 

na formação de cortiços.  

Na década de 80 foi aprovada a Lei Municipal nº. 10443/88, que considerava a 

abertura da Avenida Água Espraiada com características arteriais, entre a Marginal 

Pinheiros e a Rodovia dos Imigrantes, compreendendo ainda a construção de uma 

ponte sobre o rio Pinheiros, ligando os dois sentidos da marginal à nova via. As obras 

se iniciaram 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. 

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

para a implantação de uma Operação Urbana na região. Os objetivos eram 

desenvolver 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.  
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Em 1997, decidiu-se pelo desmembramento do licenciamento ambiental em etapas, 

compatibilizando-o com os trechos das obras previstas, o que foi aceito pelos órgãos 

envolvidos. A aprovação da Operação Urbana Água Espraiada aconteceu em 

dezembro de 2001, 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 das favelas para as áreas situadas dentro do perímetro da 

Operação.  

Em 2003, foi protocolado junto à Secretaria do Verde e Meio Ambiente um novo 

Estudo de Impacto Ambiental, que 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. O estudo também 

englobava, entre outras ações, o prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a 

Avenida João Dias. 

Em 11 de dezembro de 2003 é emitido o parecer técnico do Conselho Municipal do 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CADES), 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. 

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. Isso aconteceria em função da provável ampliação das atividades 

comerciais, incluindo a chegada de novos edifícios à região, além do aumento do 

tráfego de automóveis e possível supressão de áreas verdes, levando a uma 

conseqüente desvalorização dos imóveis residenciais localizados no perímetro da 

Operação Urbana Consorciada Água Espraiada.  
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Em 30 de abril de 2004 foi realizada reunião com representantes 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).  

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 determinadas áreas e a 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.  

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

Secretaria do Verde e Meio Ambiente (DECONT) encaminhou dois termos de 

referência para a elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) do 

prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho e do conjunto de obras 

referente à Avenida Chucri Zaidan. O presente RIMA é referente especificamente ao 

conjunto de obras para o prolongamento da Avenida Chucri Zaidan. 

 

2.5. Justificativa e Objetivos  

As Operações Urbanas são um importante instrumento de requalificação de áreas 

urbanas, uma vez que possibilitam parcerias entre o poder público e a iniciativa 

privada, para negociações que envolvem empreendimentos potenciais diversos e 

podem gerar recursos para a cidade. 

A Operação Urbana Consorciada Água Espraiada engloba uma série de obras que se 

refletirão em melhorias no sistema viário, no sistema de drenagem urbana, na 

disponibilidade de áreas verdes, na oferta de habitações de interesse social e na 

redução de habitações em situação de risco. Com tudo isso, a área será qualificada 

para passar por um adensamento, processo já pretendido para a região.  

As intervenções físicas, apesar de estarem no perímetro da Operação Urbana, 

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

Zonas Sul e Sudeste. 

Visando evitar desapropriações de edifícios verticais e de grande porte, o projeto  
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contempla trecho com vias sobrepostas, onde a via inferior deverá atender ao fluxo 

expresso, de passagem, enquanto a via em superfície deverá receber e distribuir o 

tráfego local. 

O projeto justifica-se ainda pela necessidade cada vez maior de alternativas que 

conectem as principais estruturas de circulação urbana do município de São Paulo, 

como avenidas e rodovias, e pela atual subutilização de áreas que já oferecem infra-

estrutura implantada. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

Este capítulo apresenta as principais características das obras propostas para o 

prolongamento da Avenida Chucri Zaidan e construção da Ponte Burle Marx, incluindo 

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

O empreendimento consiste em obras viárias que visam à melhoria das condições de 

tráfego e acessibilidade no setor Chucri Zaidan da Operação Urbana Água Espraiada, 

beneficiando os distritos do Itaim Bibi, Morumbi, Santo Amaro e Vila Andrade. 

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

da cidade e possíveis crescimentos vislumbrados. As intervenções propostas foram 

concebidas com base nas seguintes diretrizes: 

 Reduzir os conflitos de tráfego entre as avenidas Berrini e João Dias, 

 Evitar desapropriações de edificações de grande porte, utilizando sempre que 

possível a faixa de domínio de vias já existentes; 

 Possibilitar 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.   

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 (trecho sul). Neste 

contexto, destacam-se o Programa de Gestão e Controle Ambiental das Obras e o 

Programa de Supervisão Ambiental da Obra, apresentados no item 7 deste RIMA. 

Estes programas deverão orientar a supervisão e gestão ambiental durante a etapa 

de implantação do empreendimento, assegurando a adoção das melhores práticas 

ambientais e o atendimento da qualidade ambiental requerida.     
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Figura 3-1: Macrolocalização das intervenções propostas 

 

3.1. Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan  

O prolongamento da Avenida Chucri Zaidan terá início na altura da Rua 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 Avenida 

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 Prof. Manoelito de Ornelas, será feita a transição para pistas 

sobrepostas, exigindo desapropriações pontuais nas áreas livres e edificações de 
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pequeno porte para adequação das calçadas 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 

por meio 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 

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 Chucri Zaidan, acima 

descritas, estão previstas adequações de uso e 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, 

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 Av. Dr. Chucri 

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

adequações de uso e tráfego. 
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Resumo das intervenções 

De modo geral, as intervenções físicas do prolongamento da Avenida 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.  

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.  

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 uma com duas faixas de 

tráfego restritas à circulação de veículos de pequeno porte, e duas pistas em 
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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 

 

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). 

 

3.2. Ponte Burle Marx 

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 Zaidan e 

possibilitando, a partir desta, acesso às avenidas João Dias e Giovanni Gronchi ao 

sul, e à avenida Luis Carlos Berrini e Santo Amaro, ao norte. Com isso, espera-se  

reduzir 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. Do lado do 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 outra margem, através da rua Laguna.  

Do lado do Jardim Santo Antonio, 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. 

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. No lado do 

Morumbi será aproveitado parcialmente o atual acesso ao Parque Panamby, sendo 

preservado o acesso existente ao Parque Burle Marx. 
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No lado do Brooklin, a ponte se bifurca: a pista que vem do Morumbi, com duas 

faixas, vai até a rua Laguna, que fará a ligação com o prolongamento da avenida 

Chucri Zaidan. A pista que vem do Brooklin e dá acesso ao Morumbi parte da avenida 

Prof. Alceu Maynard Araújo, também com duas faixas de tráfego. 

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, 

são previstas uma série de intervenções visando propiciar o uso e a circulação de 

pedestres, bem como a implantação de uma ciclovia. 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 para pedestres e ciclistas, que promovem 

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

das quatro alças projetadas. Em algumas situações, as vias passam sob as alças de 

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

demarcados por faixas de segurança para pedestres. 

O desenho das alças de acesso no lado 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 que conduzem do 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, na margem direita do rio 

Pinheiros. 

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 
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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 11 mil metros quadrados situada entre a avenida Prof. 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 e espécimes de 

grande porte, além de variedades de cássias e outros indivíduos que produzem flores 

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

azáleas, bela-emilia e corticeira, entre outras. 

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 3.2-1 a 3.2-3  
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Figura 3.2-1: Projeto Funcional da Ponte Burle Marx 

Fonte: Caracterização Funcional do Empreendimento, EMURB, 2009. 

 



Gráfica

Figura 3.2-2: Planta, vista longitudinal e
seção transversal da Ponte Burle Marx.
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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. 

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. 

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

 Mobilização de mão de 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;    

 Desvios de tráfego;    

 Manejo da vegetação; 

 Limpeza do terreno; 

 Remanejamento de interferências: 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; 

 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. O material excedente da escavação será disposto em aterros 

licenciados; 

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

 Paisagismo: recomposição das áreas afetadas com a implantação de projeto 

paisagístico, sobretudo nas alças de acesso da Ponte Burle Marx;  

 Sistema de sinalização; 

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

 

3.4. Características Operacionais  

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 tiveram o pavimento dimensionado para receber tráfego 

pesado e serão compostos por duas pistas, com quatro faixas cada, sendo à faixa da 

esquerda exclusiva à circulação de ônibus.  

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

situado à Av. 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 

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 por 

meio de ciclovia a ser implantada em vias paralelas ao traçado do projeto. 
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4. ESTUDO DE ALTERNATIVAS 

O projeto de prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias 

preocupou-se em analisar alternativas que minimizassem os impactos ambientais na 

região afetada. 

Duas situações específicas mereceram atenção especial. A primeira, em trechos das 

ruas José Guerra e Manoelito, especialmente entre as Ruas Américo Brasiliense e 

Alfredo Egídio de Souza Aranha, onde as limitações das vias e a ocupação 

verticalizada consolidada  comprometeram a solução inicial, que seria o alargamento 

da via. 

A partir dessa condicionante optou-se então pela solução com sobreposição de vias, 

com a implantação de túnel, restrito ao menor trecho possível, e que proporcionava 

duas soluções, uma delas onde os tráfegos seriam separados em função dos sentidos 

do fluxo, com a pista inferior fazendo a ligação centro-bairro e a pista superior 

fazendo a ligação bairro-centro, conforme ilustrado a seguir. 

 

Figura 4-1: Trecho do primeiro estudo: sobreposição de pistas com divisão de 

sentidos de fluxo. 
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Na outra opção, que foi a adotada, tanto o túnel quanto a via em superfície passaram 

a receber fluxos nos dois sentidos, diferenciado-se, porém, entre os fluxos de 

passagem e local. O fluxo local deverá utilizar-se das vias de superfície, permitindo 

sua distribuição pelas transversais, enquanto o fluxo de passagem utilizará via 

inferior expressa. 

Além da situação deste trecho dessas vias, há outra situação que mereceu atenção 

especial, como já destacado, que foi a implantação da Ponte Burle Marx. Essa 

situação compreende a transposição do rio Pinheiros e suas marginais, nas 

proximidades do Parque Burle Marx, onde houve a preocupação de se evitar conflitos 

com esta importante área verde do município de São Paulo. 

Neste caso, foi descartada a opção que privava o fluxo centro-bairro do acesso às 

vias locais, o que resultaria mais adiante na construção de retornos e vias que 

possibilitassem tais conexões inviabilizadas pelo túnel, e foi adotada a alternativa de 

se implantar duas galerias inferiores, uma para cada sentido de tráfego, e duas 

pistas superiores divididas por um canteiro central, que possibilita 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. 

As configurações das propostas iniciais e finais, podem ser visualizadas nas figuras a 

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

via inferior. 

 

Figura 4-3: Seção do trecho em túnel, da proposta final. 

 

Esta segunda alternativa necessitará que algumas áreas particulares sejam 

desapropriadas, mas evitará que as obras avancem sobre as edificações verticais e 
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de maior porte. Nestes casos, apenas áreas livres e de equipamentos operacionais 

necessitarão de desapropriações. 

Já para o traçado de transposição do Rio Pinheiros as alternativas levaram em 

consideração o melhor acesso ao interior dos bairros adjacentes (Morumbi e Jardim 

Santo Antônio) e a redução de veículos nas pontes Morumbi e João Dias, de modo a 

não comprometer áreas do Parque Burle Marx, que fica nas proximidades do projeto. 

A primeira alternativa propõe uma ponte de sentido único, que possibilitaria que a via 

local da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, e a Avenida Dona Helena Pereira de 

Moraes tivessem conexão com a via local da Marginal Pinheiros (sentido Castello 

Branco) e a Rua Professor Alceu Maynard Araújo (sentido único Chácara Santo 

Antônio–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 e menor necessidade de supressão de vegetação. 
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Figura 4-4: Estudo de alternativa de ponte para transposição do Rio Pinheiros (Alternativa 

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

A segunda alternativa prevê 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. 

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; e provável necessidade de 

desmatamento nos canteiros que separam as pistas local e expressa na Marginal 

Pinheiros.  

 

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

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

Já a terceira alternativa considera uma única ponte com pistas de mão dupla e alças 

de acesso, possibilitando conexões entre as pistas locais da Marginal Pinheiros, 
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Avenida 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 e possibilita a travessia do Rio Pinheiros em ambos os 

sentidos.  

Embora esta alternativa, do ponto de vista ambiental, exija a supressão de vegetação 

em função das alças de acesso, ela ocorrerá em área fora do Parque Burle Marx, 

preocupação adotada no desenvolvimento do traçado. Além disso, o projeto prevê 

uma série de ações de melhoria da qualidade ambiental, tais como: 

 Implantação de ciclovia e faixa para circulação de pedestres, ampliando às 

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 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). 

 Recuperação de cenários da Mata Atlântica com exemplares nativos e a 

possibilidade de extensão de áreas vegetadas em continuidade ao Parque 

Burle Marx por meio de tratamento paisagístico em integração com ações em 

curso. 



GEOTEC                  EMURB 

 

 

EM01/2009   4-7 

 

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

3).Fonte: EMURB, Desenho DE163C001A, 2009. 

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

escolhida para a transposição do Rio Pinheiros. 
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5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

Nesse capítulo são apresentados os resultados dos levantamentos, realizados por 

técnicos especialistas, no entorno do projeto e no local da obra. Para cada aspecto 

analisado – físico, biótico e antrópico – foram definidas diferentes áreas de influência. 

Elas são classificadas da seguinte forma: Área de Influência Indireta (AII), Área de 

Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA). A Área Diretamente 

Afetada (ADA) é a mesma para todos os meios analisados e representa o perímetro 

onde serão feitas as obras do empreendimento (Figura 5-1).  

As AIIs e AIDS são descritas a seguir: 

Na análise do meio físico, foram considerados a qualidade do ar, o clima e as 

condições meteorológicas, os recursos hídricos, a geologia e a geomorfologia, e as 

condições de vibração e de ruídos.  

 

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. 

Recursos Hídricos, Aspectos Geológicos e Geomorfológicos  

Área de Influência Indireta (AII): bacia do Rio Pinheiros entre a foz do Dreno do 

Brooklin e a Barragem de Pedreira (Figura 5-2). 
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Figura 5-2: Área de Influência Indireta para Recursos Hídricos, Aspectos Geológicos e 

Geomorfológicos  

Área de Influência Direta (AID): bacia do Dreno do Brooklin. 
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Figura 5-3: Área de Influência Direta para Recursos Hídricos, Aspectos Geológicos e 

Geomorfológicos  

 

Ruídos e vibrações 

Área de Influência Direta (AID): distância de até cerca de 100 m de cada lado das 

vias analisadas, área que constitui o grupo de potenciais receptores do ruído, 

conforme apresentado na Figura 5-4, a seguir. 
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No meio biótico, foram delimitadas AIIs e AIDs para vegetação e fauna: 

Vegetação 

Área de Influência Direta (AID): vegetação das regiões do entorno do 

empreendimento, mais especificamente os territórios abarcados pelas subprefeituras 

de Pinheiros, Santo Amaro, Butantã e Campo Limpo, conforme a Figura 5-5, a seguir. 

 

 

Figura 5-5: Área de Influencia Direta para caracterização da vegetação. 

Fauna 



GEOTEC                  EMURB 

EM01/2009  5.1-7 

Área de Influência Direta (AID): fauna (sinantrópica e avifauna) dentro de uma faixa 

de 100 metros a partir da Área Diretamente Afetada (ADA), conforme apresentado na 

Figura 5-6, a seguir. 
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Já no meio antrópico, foram delimitadas as áreas de descritas a seguir. 

Socioeconomia  

Área de Influência Indireta (AII): conjunto das subprefeituras que compõem as 

regiões oeste e sul, com exceção de Parelheiros, no extremo sul, que está muito 

distante do empreendimento e situado na área de influência direta do Rodoanel - 

Trecho Sul, conforme indicado na Figura 5-7. 

O Quadro 5-1 informa as áreas e as populações estimadas pelo IBGE em 2007, para 

as subprefeituras que compõem a AII e o Município de São Paulo 

Quadro 5-1: 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 observar, a AII representa aproximadamente 35% da área territorial e 

quase 40% da população do município de São Paulo. Área de Influência Direta (AID): 
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distritos de Itaim Bibi, Santo Amaro, Morumbi e Vila Andrade, do município de São 

Paulo, conforme Figura 5-8. 



5-7
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Tráfego 

Área de Influência Indireta (AII): perímetro formado pelas 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 (AID): perímetro formado 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 5-9 apresenta o perímetro da AID e AII para os aspectos referentes ao 

tráfego. 
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5.1. Aspectos físicos 

5.1.1. Condições Geotécnicas 

O Prolongamento da Av. Dr. Chucri Zaidan até a Avenida João Dias percorrerá um 

relevo plano apresentando cota entre 723 e 725 metros. Somente nos 800 metros 

finais, próximos à Avenida João Dias, o relevo torna-se mais acentuado, com 

elevação de 7 metros, apresentando cotas entre 729 a 733. 

Geologicamente o traçado está, em quase sua totalidade, sobre os depósitos aluviais 

do rio Pinheiros, o que significa áreas mais sujeitas a inundações, recalques e lençol 

freático raso. Essa área, no entanto, já se encontra totalmente alterada, e o traçado 

será feito, em grande parte, com o alargamento de vias existentes. 

Devido à maior complexidade da obra, um estudo geotécnico mais detalhado foi 

realizado no trecho em túnel. Foram feitas quatro sondagens no trecho, de modo a 

caracterizar o terreno. Com estes dados foi realizada uma seção geológica que pode 

ser observada na Figura 5.1.1-1.  

Não foram observados pontos de erosão na área do projeto. Quase toda a área do 

empreendimento é ocupada por edificações, sendo raros os terrenos sem ocupação 

(Fotos 5.1.1-1 a 3). Devido à grande ocupação e antropização da área, não são 

mais observadas as características naturais do terreno, que ,inclusive, já sofreu 

deposição de matérias antrópicas (aterro) em alguns trechos. 

  

Foto 5.1.1-1: Esquina da Rua Alexandre 

Dumas, apresentando grande ocupação de 
prédios comerciais. 

Foto 5.1.1-2: Concessionária de 

automóveis BMW 
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Foto 5.1.1-3: Terreno privado 
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Figura 5.1.1-1: Seção geológica. 

 

Fonte: DERSA, 2008. 
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5.1.2. Clima e Condições Meteorológicas 

O clima e as variações climáticas exercem influências significativas nas atividades 

antrópicas, na fauna e na flora de uma região. Por outro lado, atividades como 

urbanização, industrialização, desmatamento, agropecuária e construção de represas 

influenciam no clima da região, e a maior mudança no clima ocorre nas áreas 

urbanas. A precipitação pluviométrica medida na Estação Climatológica de São Paulo, 

utilizada como referência para os estudos de clima na área do projeto, apresentou a 

média de 1.633 milímetros por ano no período de 2003 a 2007. A temperatura 

ambiente medida na mesma estação entre 1961 e 1990 apresentou média anual de 

19,3 °C. 

 

5.1.3. Gerenciamento de áreas contaminadas 

Uma área contaminada pode ser definida como uma área, local ou terreno onde há 

poluição ou contaminação causadas 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.  

O levantamento de áreas contaminadas ou com suspeitas de contaminação 

considerou o limite da Área Diretamente Afetada (o traçado de prolongamento da 

Avenida Chucri Zaidan e a implantação da Ponte Burle Marx). 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). 

A análise de campo apenas evidencia 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 duas etapas: 

A) Áreas Comprovadamente Contaminadas   

O cadastro da CETESB de novembro 2008 evidencia a presença de três áreas 

contaminadas no limite da ADA, sendo que duas iniciaram o processo de remediação. 

B) Áreas Potencialmente 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 
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de substâncias cujas características físico-químicas, biológicas e toxicológicas podem 

causar danos e/ou riscos aos bens a proteger. 

O Quadro 5.1.3-1 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 5.1.3-1- Áreas Potencialmente Contaminadas 

Empreendimento  Localização  Foto 

Oficina Mecânica  R José Guerra, 251 5.1.3-1  

Oficina Mecânica R José Guerra, 256 5.1.3-2 

Posto de Gasolina 

(sem bandeira) 

R José Guerra X 

Rua Américo 

Brasiliense 

5.1.3-3 

Fábrica de 

Concreto 

R Luis Seraphico 

Jr., 415. 
5.1.3-4 

Electro Plastic. R Laguna, 457 5.1.3-5 

Estacionamento de 

ônibus 

R Antônio de 

Oliveira 

5.1.3-6 e 

7 

Auto Posto Yasmin 

Ltda 

Av João Dias, 1642 

x Rua Laguna 
- 
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Foto 5.1.3-1: Oficina 

Mecânica. 

Rua: José Guerra, 251. 

 

 

Foto 5.1.3-2: Oficina 

Mecânica- R:José Guerra, 

256. 

 

 

Foto 5.1.3-3: Posto de 

Combustível abandonado e 

sem bandeira. 

R: José Guerra x Rua 

Américo Brasiliense. 
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Foto 5.1.3-4: Provável 

fábrica de Concreto. 

Rua: Rua Luis Seraphico Jr., 

415.  

 

 

Foto 5.1.3-5: Electro 

Plastic. Cruzamento da Rua 

Laguna, 457. 

 

 

 

Foto 5.1.3-6: Terreno 

antigamente utilizado como 

estacionamento de ônibus. 

Atualmente está 

terraplanado para 

construção de um 

condomínio.  
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Foto 5.1.3-7: Terreno 

que antes era um 

estacionamento de 

ônibus.  

Terraplanado para 

construção de um 

condomínio.  

 

Conforme visto neste item, existem três áreas comprovadamente contaminadas e 

sete áreas com suspeita de contaminação na área de estudo. Todas essas áreas 

estão apresentadas na Figura 5.1.3-1, que contempla as edificações existentes no 

local. 
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5.1.4. Qualidade do Ar 

A qualidade do ar de uma área ou região é determinada por meio 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 formas de matéria ou energia em desacordo com os níveis 

estabelecidos, ou que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à 

saúde e ao bem estar público. 

O empreendimento está localizado entre duas principais avenidas: Marginal Pinheiros 

e João Dias, com extensão aproximada de 4 km, conforme demonstra a figura a 

seguir. 

 

Figura 5.1.4-1: Área do Empreendimento e Estação de Monitoramento de Ar da 

CETESB 

A estação de monitoramento de qualidade do ar da CETESB que caracteriza a 

qualidade do ar da região é a Santo Amaro, localizada no Centro Educacional 

Municipal “Joerg Bruder”, R. Padre José Maria 355 – Santo Amaro. A estação 
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monitora os parâmetros de 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 em medição da estação 

Congonhas, localizado na Escola Municipal “Prof. J.C. da Silva Borges”, Al. dos 

Tupiniquins 1571 – Congonhas. 

A região do empreendimento caracteriza-se por 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. A classificação “má” representa o não 

atendimento, caracterizado pelo ozônio. Este gás é classificado como poluente 

secundário e é formado na atmosfera na presença de luz solar e de outros poluentes 

de origem da região ou de outras áreas da Região Metropolitana. 

 

5.1.5. Recursos hídricos 

O empreendimento da operação consorciada Água Espraiada insere-se no contexto 

das obras de macrodrenagem da Bacia do Dreno do Brooklin, afluente ao rio 

Pinheiros. A Figura 5.1.5-1 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. 
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Figura 5.1.5-1 Localização da área do empreendimento (APUD Canholi, 2005) 

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, ocorreu o aumento das vazões de pico. Assim, o 

Dreno do Brooklin, receptor das águas tanto do Córrego Água Espraiada quanto do 

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 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. 

A qualidade das águas do rio Pinheiros no período das campanhas apresentou-se 

crítica. Apesar disto, vale ressaltar que as águas do canal Pinheiros apresentam-se 

melhores que as do córrego Água Espraiada, fruto provavelmente da maior diluição 

provocada por águas de melhor qualidade que têm origem em outros córregos. 
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5.1.6. Ruído e vibrações 

A reação pública a uma fonte de ruído normalmente só ocorre se for ultrapassado o 

limite normalizado, e é tanto mais intensa quanto maior o valor desta ultrapassagem. 

É importante ressaltar que esses padrões legais referem-se a ruído ambiental, ou 

seja, que ocorre fora dos limites do empreendimento em questão. 

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. Dentre estes, adotou-se neste RIMA o 

critério de avaliação das possíveis interferências a serem causadas no meio ambiente 

pelos eventos de vibração 

A Figura 5.1.5 -1 a seguir mostra a localização dos pontos avaliados 

 

Figura 5.1.6-1: Localização dos pontos de avaliação 

 

Os sete pontos avaliados foram escolhidos com o objetivo de 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 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em sua norma técnica NBR 10.151 
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(revisão de 2000) – “Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas, Visando o Conforto da 

Comunidade” – é de 55 ou 60 dB (A) para o período diurno. 

Nos pontos 01, 02, 03, 04, 05 e 07, o padrão recomendado foi ultrapassado, não 

ocorrendo a ultrapassagem apenas no ponto 06, 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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5.2. Aspectos bióticos 

5.2.1. Vegetação existente 

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.  

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) de 

seu território. 

No quadro 5.2.1-1 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 5.2.1-1: Vegetação nativa no município de São Paulo, por subprefeitura, 

ano 2001. VN: vegetação nativa; Ca: campo Antrópico; R: Reflorestamento; T: total; 

A: Área (em %) 

 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 

 

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 realizada uma caracterização fito-fisionômica da 
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cobertura vegetal e o levantamento dos indivíduos arbóreos “notáveis”, ou seja, que 

se destacavam pelo seu porte ou beleza. As árvores foram devidamente classificadas, 

medidas em altura e circunferência à altura do peito (CAP), numeradas e plaqueadas. 

Foram catalogadas, no total, 384 árvores.  

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. 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. 

O traçado da futura Avenida 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. As árvores no geral apresentam médio estado 

fitossanitário, com algumas interferências em construções e rede elétrica. Esta rua 

então sofre alargamento e passa a ser denominada Manoelito de Ornelas, rua 

também arborizada onde se destacam as presenças de manacá (Tibouchina 

candoleana), e das exóticas Ficus benjamina e tipuanas (Tipuana tipu), de grande 

porte. 

A Avenida Manoelito de Ornelas tem início na praça Embargador Ciro de Freitas Valle. 

Esta praça encontra-se bem conservada, com indivíduos arbóreos em bom estado 

fitossanitário. O traçado segue então pela atual rua Luis Seráphico Jr, bastante 

arborizada. 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, situada num limite entre zona industrial e residencial de 

baixo padrão, apresenta-se como um a das poucas áreas verdes de lazer neste local. 

É bem conservada e lá se encontram 41 indivíduos arbóreos em bom estado de 

conservação, com algumas exceções. 

O traçado segue por alguns galpões de fábricas e passa pela atual rua Laguna. Nessa 

rua as construções são predominantemente industriais, com alguma incidência de 

comércio e residências de baixo padrão. A rua é arborizada. 

A obra em questão também prevê uma ponte sobre o rio Pinheiros cujas alças de 

acesso tomarão parte da vegetação do entorno do Parque Burle Marx, situado no 
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bairro do Morumbi. O Parque Burle Max abriga remanescentes de vegetação natural e 

algumas espécies exóticas ou nativas cultivadas e não terá suas áreas afetadas. 

O empreendimento irá afetar um trecho da vegetação do estacionamento já isolado, 

por ocasião da construção da entrada do mesmo, onde se localizará a alça 1 de 

acesso à ponte, e um outro trecho de vegetação contínua à vegetação do Parque, 

onde se situará a alça 2 de acesso. 

No trecho da futura alça 1 ocorrem pequenos agrupamentos esparsos de árvores 

nativas com alguns indivíduos isolados. Foram catalogadas 55 árvores consideradas 

notáveis, que se destacam pelo seu porte e beleza cênica. Entre elas, destacam-se 

indivíduos de copaíba (Copaifera langsdorfii), jacarandá-paulista (Machaerium 

villosum) e jerivás (Syagrus rommanzoffiana). Além dos agrupamentos de árvores 

nativas, nota-se a presença de espécies utilizadas no paisagismo. 

Segue-se uma área de campo antrópico, com poucas árvores isoladas e, a seguir, um 

trecho de vegetação contínua, situada no que denominamos aqui da futura “alça 

direita” do acesso. 

Nesse local a vegetação é alterada, provavelmente, em virtude de movimentação de 

terra ocorrida anteriormente, em virtude da construção da avenida Nações Unidas. 

Nesse trecho, nota-se parte de uma drenagem represada, formando áreas brejosas e 

até pequenas lagoas, onde se desenvolveu uma vegetação adaptada a essas 

condições. São espécies típicas da vegetação remanescente no município de São 

Paulo. 

 

5.2.2. 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 os possíveis 

impactos incidentes sobre ela durante a implantação das obras de prolongamento da 

Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias e seus complementos viários 

necessários. Os pontos de observação de fauna são apresentados na figura a seguir.  
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Figura 5.2.2-1: Pontos de observação de fauna. 

Fonte: Elaborado a partir de Base Google Earth (2009) 

 

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) deverá gerar uma resposta da fauna 

local, levando-a a um novo equilíbrio por meio 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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5.3. ASPECTOS ANTRÓPICOS 

5.3.1. Dinâmica Populacional e Condições de Vida 

As 11 subprefeituras que compõem a AII somam uma área de 530,2 km2 e tinham, 

em 2007, um população estimada pelo IBGE em 4.194.002 pessoas. Com isso, 

chega-se a uma densidade demográfica de 7,91 pessoas por m2. Segundo 

estimativas da Fundação SEADE, em 2007 a AII abrigava 38,5% da população do 

Município de São Paulo e 20,3% da população da Região Metropolitana de São Paulo. 

Na AII, a densidade média, de 79 hab/ha, era um pouco maior que a do município. 

No entanto, em alguns distritos, como Jabaquara e Campo Limpo, as densidades 

estavam em torno de 1.50 habitantes por hectare. 

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 da cidade como um 

todo. 

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. Na AII, a proporção de jovens é maior nas subprefeituras de 

Jabaquara, Cidade Ademar, Capela do Socorro, Campo Limpo, M’Boi Mirim e Butantã. 

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.  

Comparativamente ao município, o conjunto das subprefeituras que compõem a AII 

apresenta uma maior participação dos estratos de renda mais elevada. Nas 

subprefeituras de Pinheiros, Vila Mariana e Santo Amaro, os percentuais de chefes de 

domicílios com rendimento acima de 10 salários mínimos 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%.  

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. 
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Conforme os dados, a taxa de alfabetização média na AII em 2000 (96%) era 

ligeiramente superior à do município 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%). 

O Índice de Desenvolvimento Humano (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. 

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. 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.  

Quanto ao descarte final do lixo pode-se verificar que os distritos mais periféricos, 

principalmente nas subprefeituras de Capela do Socorro, Butantã, M’Boi Mirim e 

Campo Limpo, eram os que possuíam mais domicílios não atendidos pelo serviço 

municipal de coleta de lixo. 

 

5.3.1.1. Infra-estrutura e Serviços Públicos 

Além das favelas instaladas às margens de córregos despejarem seus esgotos 

diretamente neles, os proprietários de edificações regulares resistem a refazer as 

ligações, pois não querem arcar com o aumento da conta da SABESP. 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%).  

A quantidade de resíduos sólidos domiciliares coletada é menor nas subprefeituras de 

Jabaquara, Santo Amaro e Cidade Ademar, ficando entre 5 e 10 mil toneladas por 

mês. 

Cerca de 32% dos leitos hospitalares da capital estão concentrados nas 

subprefeituras de Vila Mariana, Pinheiros, Butantã e Ipiranga. Os menores 
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coeficientes eram os das subprefeituras de Campo Limpo, Capela do Socorro, Cidade 

Ademar e M’Boi Mirim, com médias entre 0,5 e 0,7 leitos por mil habitantes. 

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%). 

 

5.3.1.2. Estabelecimentos e Empregos Formais 

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. 

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 com mais empregos no comércio eram as de Pinheiros e Lapa, com 

mais de 60 mil empregos cada. 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. 

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 R$ 2.636, 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 R$ 800. 
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5.3.1.3. Estrutura Urbana e Tendências de Expansão 

Para explicar a estrutura urbana, 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.  

No caso específico de São Paulo, o setor sudoeste é a região da cidade em que estão 

concentrados os bairros residenciais e locais de trabalho e consumo das elites, assim 

como os empregos no setor terciário, o sistema viário e as linhas de transportes 

públicos.  

Especificamente no eixo da Marginal Pinheiros e ao longo das avenidas Faria Lima e 

Berrini, concentram-se usos de comércio e serviços. Nota-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; 

 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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5.3.1.4. Equipamentos sociais 

O distrito de Santo Amaro é o pólo de serviços públicos de saúde da região do 

projeto. 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 das vias 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 no distrito de Santo Amaro existem 14 unidades municipais 

de saúde, nos distritos de Itaim Bibi, Vila Andrade e Morumbi, contam-se, ao todo, 

apenas sete 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.  

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.  

Há ainda na região uma escola pública estadual junto às ruas Laguna e Bragança 

Paulista, que será parcialmente afetada 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. 

 

5.3.2. População 

Para efeito de 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 400 

habitantes nos presumíveis cerca de 117 imóveis residenciais a serem diretamente 

afetados, mesmo considerando que parte desses imóveis já se encontra desocupada. 

É apenas uma ordem de grandeza, de caráter conservador, a ser mais bem 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. 
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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 usada como moradia. 

Os imóveis com uso institucional de caráter público, do poder público (praças) ou 

privado somaram o número de 4 (incluindo pátios da sub-prefeitura de Santo 

Amaro), podendo a eles ser acrescida uma edificação do Colégio Elvira Brandão, 

instituição de ensino privada que dele se utiliza para pré-escola. 

 

5.3.3. Sistema Viário e Transportes 

As características funcionais, físicas e operacionais do sistema viário principal da 

região do empreendimento são descritas a seguir: 

 Rua Joerg Bruder: tem como únicas funções absorver o tráfego gerado pelo 

Shopping Morumbi e do uso local. Está 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. Está 

configurada em pista simples, operando apenas no sentido sul e com 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. 

Está configurada em pista simples, operando apenas no sentido oeste e com 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. 

Está 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 à Marginal Pinheiros, que atravessa 

os bairros Chácara Santo Antonio e Várzea de Baixo, absorvendo e distribuindo 

o tráfego gerado pelas empresas estabelecidas na região. Está configurada em 
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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. Está configurada em pista simples, operando apenas 

no sentido oeste e com i2 faixas de rolamento. O tipo de uso do solo lindeiro é 

misto, de alta densidade. 

 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. 

Está 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. Está 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. Está 

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. Está 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. 
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Todas as vias que se desenvolvem transversalmente ao eixo do prolongamento da 

Avenida Chucri Zaidan ou tem suas diretrizes integrantes do prolongamento proposto 

terão o tráfego alterado durante as obras. Para mensurar os volumes de tráfego 

atuais nestas vias, foram realizadas nos dias 11, 12 e 13 de março de 2009 

contagens de tráfego em 28 movimentos de tráfego. 

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. 

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. 

O terminal Santo Amaro figura como importante agente integrador entre as regiões 

Central e Sul, recebendo muitas das linhas que sofrerão adequações em suas rotas 

em função do empreendimento. 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. 
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5.3.4. Imóveis e Atividades Econômicas 

Nas proximidades do shopping Morumbi, ainda na atual Chucri Zaidan, serão 

atingidas apenas a porção fronteiriça de dois estacionamentos em operação e 

terrenos com edificações aparentemente industriais demolidas. 

 

Foto 5.3.4-1: Em primeiro plano, estacionamento que será parcialmente atingido. Ao fundo, 

edifício comercial Rocha Vera Plaza, situado defronte ao shopping Morumbi, que não será 

afetado. 

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. 

Entre as ruas Antonio de Oliveira e Eng. Mesquita Sampaio, a principal afetação 

ocorre na área industrial ocupada pela Timken, atingindo principalmente seu pátio de 

estacionamento e parte de algumas edificações. No outro lado da rua, serão 3 os 

imóveis afetados, de uso comercial. 
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Foto 5.3.4-2: Área industrial ocupada pela empresa Timken. 

No trecho até a interceptação da rua da Paz, serão cerca de 15 imóveis a serem 

afetados, majoritariamente de uso comercial e/ou industrial. Entre a rua da Paz e 

Antonio das Chagas, já 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. 

Segundo informações, foi desativado por comércio irregular de combustível 

adulterado e suspeita de contaminação do solo. 

 

Foto 5.3.4-3: Posto de Combustível desativado, localizado entre as ruas Antonio das Chagas 

e Américo Brasiliense. 
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O trecho da rua José Guerra entre as ruas Américo Brasiliense e Fernandes Moreira 

demonstra que serão afetados cerca de 9 imóveis, inclusive um de natureza 

institucional, qual seja uma agência da Caixa Econômica Federal, que, 

aparentemente, deverá ser desativada (esquina da José Guerra com Américo 

Brasiliense). Todos os imóveis, aparentemente, são comerciais e há, novamente, 

alguns com placas de anúncio de venda. 

 

Foto5.3.4-4: Agência da Caixa Econômica Federal.  

O trecho desde a rua Fernandes Moreira até a Avenida Alfredo Egídio de Souza 

Aranha é considerado critico por apresentar quase 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, parte ocupada por estacionamento e jardins, mas também por 

edificações, pelo desenho funcional observado. No lado oposto, há um imóvel 

tombado pelo CONPRESP (edifício do clube Transatlântico), que, aparentemente, não 

será afetado, mas apenas tangenciado pela nova via. 
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Foto 5.3.4-5: Portão de acesso aos edifícios comerciais da Delloit. 

No trecho entre as ruas Verbo Divino e a praça Embaixador Cyro de Freitas Valle, 

apenas poderão ser atingidas porções de terreno dos imóveis ocupadas por 

estacionamentos e jardins. Nesse trecho ainda há outro imóvel tombado pelo 

CONPRESP, que é o prédio da Gessy Lever, mas que será também apenas 

tangenciado. 

 

Foto 5.3.4-6: Praça Embaixador Cyro de Freitas Valle. 
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No lado direito, não obstante, entre as ruas Verbo Divino, Arq. Marcelo Roberto e 

Alfredo Egídio de Souza Aranha, cerca de 9 imóveis terão porções ocupadas por 

jardins e estacionamentos atingidas, sem afetação aparente de suas 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 uma praça, 

que deverá ser suprimida para abrigar a nova via. 

Nos quarteirões intermediados pela rua Aramis Ataíde, portanto do lado esquerdo, 

serão atingidos cerca de 30 imóveis, predominantemente residenciais, mas com 

grande incidência de ocupação comercial. 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 

(Chucri Zaidan – João Dias), 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 sub-prefeitura de Santo Amaro. 

A partir dessa intersecção, parte de uma pequena praça pública será afetada, e a via 

irá atingir um pátio de estacionamento e uma grande área industrial limitada pelas 

ruas Laguna e Ferreira do Alentejo (2 imóveis, aparentemente). 

 

Foto 5.3.4-7: Aspecto da praça localizada na esquina das ruas Leonel Vaz de Barros e do 

Cabral, que será parcialmente atingida. 
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Foto 5.3.4-8: Pátio de estacionamento de ônibus, que será atingido.  

Na intersecção entre as ruas Ferreira do Alentejo, Laguna e do Carreiro de Pedra, um 

pequeno maciço de edificações residenciais, entremeados de pequenos 

estabelecimentos comerciais (cerca de 10 imóveis), serão diretamente atingidos. 

No quarteirão seguinte, 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 

cerca de 10 imóveis com as características de ocupação semelhantes à do trecho 

anterior a serem afetados. 

A partir daí, deve ser ressaltado que será atingida uma quadra de esportes da Escola 

Estadual Plínio Negrão (rua Laguna com Bragança Paulista). Os seguintes cerca de 16 

imóveis são industriais ou comerciais, todos incidindo pelo lado direito da via no 

sentido descrito. 
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Foto 5.3.4-9: Quadra de esportes da E. E. Plínio Negrão em segundo plano, que será 

afetada.  

Na porção final do trecho descrito, já na ligação com o corredor da João Dias, o 

projeto irá afetar mais cerca de 8 imóveis, todos comerciais, pela alça esquerda, e 

cerca de 6 na alça direita. Até agora, estima-se que cerca de 180 imóveis serão 

diretamente afetados pela parte do projeto correspondente ao prolongamento da 

Avenida Chucri Zaidan. 

Na parte referente à ponte, chegou-se ao número de 13 imóveis comerciais e/ou 

industriais de porte significativo, com exceção de uma pequena lanchonete, 

provavelmente irregular (figura 5.3.4-1). Além disso, será afetado um espaço do 

atual estacionamento do parque 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 

Figura 5.3.4-1: Identificação dos imóveis sujeitos a desapropriação no trecho referente à Ponte Burle Marx. 

Fonte: Consórcio Maubertec-Planservi, 2009. 
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5.3.4.1. Desapropriações 

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. 

Vale observar que ao longo do traçado do empreendimento não ocorrem situações de 

moradias sub-normais, o que não exclui a possível existência de moradores em 

situação de fragilidade sócio-econômica, o que poderá implicar em alguma forma de 

tutela. Não obstante, na presente abordagem assume-se a hipótese de que todos os 

imóveis descritos serão objeto de desapropriação convencional, preferencialmente 

por via amigável, com apenas retribuição pecuniária pelos bens desapropriados. 

No treco referente à ponte, conforme mencionado no item anterior, 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. Assim, não se afigura, a princípio, qualquer deslocamento involuntário de 

população no trecho ora descrito. 

 

5.3.5. Parques e Áreas Protegidas 

Apresentam-se a seguir a relação e descrição dos parques identificados na AID do 

empreendimento. Na seqüência, a Figura 5.3.5-1 indica as unidades de conservação.  

 

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 rota de 

migração, vindas do hemisfério norte. 
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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. 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 da 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 e pica-pau. 

Há ainda gambás e sagüis. O Parque ainda possui playgrounds, trilhas, aparelhos de 

ginástica, pista de cooper, bicicletário e áreas de estar. 

 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. 
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 Parque Alfredo Volpi 

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. 

Possui 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. 

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. Possui trilhas explicativas e 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 e 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 ainda a criação de bacias de captação sob o 

parque, 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. 
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Áreas protegidas: 

O levantamento das áreas protegidas na região 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). 

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 publicada no Diário Oficial. 

Não foram identificados na AID do empreendimento bens tombados pelo IPHAN. No 

âmbito estadual, foram identificados cinco bens tombados pelo CONDEPHAAT. Destes 

cinco bens, apenas um não é tombado pelo CONPRESP: o Parque do Povo, que conta 

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. 

Os bens tombados ou em processo de tombamento pelo CONDEPHAAT são a Sede do 

Antigo Sítio Itaim (Rua Iguatemi, 9 – Itaim), o Parque do Povo (Entre a Avenida 

Presidente Juscelino Kubitschek, Marginal Pinheiros, Avenida Cidade Jardim, Rua 

Brigadeiro Haroldo Veloso e Rua 3 – Itaim), a Casa de Vidro (Rua General Almério de 

Moura, 200 –Butantã), a Chácara Tangará (Av. Marginal do Rio Pinheiros – Morumbi) 

e o Edifício do antigo Mercado Municipal de Santo Amaro (Praça Francisco Ferreira 

Lopes, s/no - Santo Amaro).  

Foram tombados ou estão em processo de tombamento pelo CONPRESP a Sede do 

Antigo Sítio Itaim (Rua Iguatemi, 9 – Itaim), a Casa de Vidro (Rua General Almério 

de Moura, 200 –Butantã), a Chácara Tangará (Av. Marginal do Rio Pinheiros – 

Morumbi), o Edifício do antigo Mercado Municipal de Santo Amaro (Praça Francisco 

Ferreira Lopes, s/no - Santo Amaro), o Teatro Paulo Eiró (Avenida Adolfo Pinheiro, 
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765 – Santo Amaro), o Centro Histórico – Santo Amaro (Rua Antonia Bandeira, Rua 

Visconde de Taunay, Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, Rua Dr. Francisco Ferreira 

Lopes, Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, Rua Cerqueira César, Praça Salim 

Farah Maluf,  Rua Mário Lopes Leão, Rua Capitão Tiago Luz, Rua Senador José 

Bonifácio, Praça Floriano Peixoto, Rua Paulo Eiró, Largo Treze de Maio, Rua Senador 

Fláquer, Rua Senador Dantas, Avenida Padre José Maria, o Loteamento Cidade das 

Monções (de autoria de Artacho Jurado e localizado no perímetro definido pelas ruas: 

Padre Antonio José dos Santos, Califórnia, Flórida, Guaraiúva, Pensilvânia e Ribeiro 

do Vale. Cidade das Monções – Brooklin), o Jockey Club de São Paulo (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 Itapoá, Avenida 

Lineu de Paula Machado, linha divisória entre as Quadras 55 e 58 do Setor 200 e Rua 

Bento Frias até encontrar o ponto inicial – Morumbi) a Capela do Morumbi e Casa 

Sede da Antiga Fazenda Morumbi (Avenida Morumbi, 5387 e Avenida Morumbi, 5594 

– Morumbi) a Residência Hans Broos (Rua Viriato Correa, 99 e Rua Oscar de Almeida, 

486 – Jardim Morumbi) o Centro de Processamento de Dados do Banco do Brasil (Av. 

das Nações Unidas, s/n e R. Verbo Divino, 1830 – Santo Amaro) o Centro 

Empresarial Transatlântico (Rua Verbo Divino, 1488 – Santo Amaro), o Edifício 

Birman (Rua Verbo Divino esq. c/ Rua Booker Pittman – Santo Amaro), o Edifício 

Gessy Lever (Rua Paul Valery, 352 esq. Av. João Carlos da Silva Borges, 1240). 

As figuras 5.3.5-2 e 5.3.5-3, a seguir, apresentam a inserção dos bens tombados 

pelo Condephaat na área de influência direta do empreendimento, enquanto as 

figuras 5.3.5-4 e 5.3.5-5 apresentam a inserção dos bens tombados pelo Conpresp 

na mesma área. 
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Fonte: Imagem Orbital - Google Earth 2009; O guia Mapograf 2009 São Paulo e Municípios 

Figura 5.3.5-2: 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 5.3.5-3: 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  



GEOTEC                                                                                                     EMURB 

EM01/2009                        9.2-25 

Fonte: Imagem Orbital - Google Earth 2009; O guia Mapograf 2009 São Paulo e Municípios  

Figura 5.3.5-4: 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 5.3.5-5: 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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6. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

Para a identificação e avaliação dos impactos causados pelo empreendimento, foram 

considerados os aspectos ambientais caracterizados no diagnóstico ambiental (meios 

físico, biótico e antrópico) 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: 

• 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 (resultam indiretamente de ações do 

empreendimento);  

• Ocorrência: certa ou provável;  

• Prazo: imediato, curto prazo (até 2 anos após a ação impactante), médio 

prazo (entre 2 e 10 anos após a ação impactante) ou longo prazo (mais de 10 

anos após a ação impactante);  

• 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; 

Foram considerados passíveis de sofrerem impactos os aspectos a seguir:  

EM01/2009  6- 1 
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• 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. 

• Vegetação e Fauna: corresponde à descrição e dimensionamento das áreas 

com vegetação passível de supressão, bem como de potenciais interferências 

com áreas protegidas.  

• 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 ou 

mitigar os referidos impactos, as quais encontram-se devidamente relacionadas aos 

Planos e Programas de Ação Ambiental, que compõem o capítulo 7 deste RIMA.  

EM01/2009  6- 2 
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A síntese da avaliação dos impactos ambientais identificados é apresentada no 

Quadro 6-1: Quadro Síntese dos Impactos Identificados, a seguir, antecedendo os 

Itens 6.1 e 6.2, que apresentam a descrição detalhada dos impactos mais 

significativos. Foram descritos aqueles impactos cuja relevância foi considerada 

média ou alta. 

EM01/2009  6- 3 
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Quadro 6-1: 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. 

 

 

 



GEOTEC                                        EMURB 
 

EM01/2009                        6-5 

 

Impacto 
(Etapas de Planejamento e Implantação) 

Atributos 

Principais Medidas Recomendadas 

N
a
tu

r
e
z
a
 

I
n

c
id

ê
n

c
ia

 

O
c
o

r
r
ê
n

c
ia

 

P
r
a
z
o
 

E
s
p

a
c
ia

li
d

a
d

e
 

D
u

r
a
ç
ã
o
 

R
e
v
e
rs

ib
il

id
a
d

e
 

M
a
g

n
it

u
d

e
 

L
o

c
a
li

z
a
ç
ã
o
 

G
r
a
u

 d
e
 

R
e
le

v
â
n

c
ia

  

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. 
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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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6.1. Impactos nas etapas de planejamento e implantação  

6.1.1 Dinâmica Populacional e Condições de Vida 

6.1.1.1. Geração de expectativas sociais sobre o projeto 

Este impacto terá como sujeito principal a população da área de influência direta 

(AID), devido às indagações e preocupações geradas pelo projeto, desde a fase de 

planejamento do empreendimento até um certo tempo após o início da operação.  

Dúvidas, temores e também esperanças surgirão acerca dos desdobramentos futuros 

dos processos de desapropriação e reassentamento 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 (...)”. 

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 tais como o aumento dos níveis 

de ruído e poeira nas frentes de obra; a piora do trânsito e a possível interrupção 

temporária de serviços públicos de água, energia elétrica, gás e outros. 

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. 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.  
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Por outro lado, a divulgação de obras viárias como a do empreendimento aqui tratado 

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 e 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 e 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. 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). 

O impacto, neste caso, será negativo, direto, temporário e reversível, de ocorrência 

certa e imediata, em espaço disperso, de média magnitude e grau de relevância alto, 

nas áreas diretamente afetada e de influência direta (ADA e AID). 

Medidas recomendadas: Implementar um Programa de Comunicação Social, para 

informar corretamente os diferentes públicos-alvos do projeto acerca dos incômodos 

e dos benefícios que este trará. 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. 
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6.1.1.2. Reanimação de predisposições e movimentos sociais 

O tempo transcorrido entre o início da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada 

(OUCAE) e os dias atuais criou expectativas e predisposições sociais com relação ao 

empreendimento.  

Experiências anteriores de desapropriação, em especial nos anos 90 e algumas com 

ecos até os dias atuais, como, por exemplo, o uso de pagamentos através de “verbas 

indenizatórias” ou “cheques-despejo” limitados a um valor máximo pré-estipulado 

pela PMSP, acabaram sendo elementos condicionantes de processos de mobilização 

social dos movimentos por moradia na cidade de São Paulo.  

A rapidez com que ocorreram tais intervenções, com frágil planejamento e 

participação social, contribuíram para caracterizar a OUCAE como iniciativa que tende 

a concentrar os efeitos adversos em camadas menos favorecidas da população e os 

benefícios em categorias mais favorecidas, associados à valorização imobiliária e à 

elitização das localizações intra-urbanas promovida pelas obras públicas e pelo 

mercado imobiliário. 

Nessa perspectiva, é certa a reanimação de expectativas negativas com relação à 

conduta do Poder Público Municipal no tratamento das desapropriações e do 

remanejamento da população na presente etapa da OUCAE, na qual está inserido o 

empreendimento em análise. 

Embora ainda frágeis em sua capacidade de mobilização e resistência às pressões 

econômicas e políticas para a realização de obras públicas na cidade de São Paulo, os 

movimentos por moradia vêm obtendo importantes conquistas em nível nacional, 

rumo à democratização do direito à cidade. No nível local, as associações de sem-teto 

e de moradores de favelas da RMSP vêm desempenhando papel importante na 

representação dos interesses das comunidades de baixa renda, excluídas do mercado 

formal de habitação, como fica patente no trato das questões de política habitacional 

no âmbito do Plano Diretor Estratégico do MSP e de planos diretores de outros 

municípios da Grande São Paulo.  

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. 
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O impacto, neste caso, será positivo, indireto, cíclico e irreversível, de ocorrência 

certa e imediata, em espaço localizado, de grande magnitude e grau de relevância 

alto, nas áreas de influência direta e indireta e diretamente afetada (AID, AII e ADA). 

Medidas recomendadas: Garantir a participação democrática das pessoas afetadas no 

âmbito do Programa de Desapropriação e Reassentamento, para que seja possível 

discutir e legitimar as alternativas de reassentamento a serem adotadas. 

 

6.1.1.3. Geração de empregos durante as obras 

A execução de todos os serviços de construção, incluindo os serviços terceirizados, 

demandará 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. 

O impacto, neste caso, será positivo, direto e indireto, temporário e reversível, de 

ocorrência certa e imediata, em espaço disperso, de média magnitude e grau de 

relevância alto, nas áreas de influência indireta, direta e diretamente afetada (AII, 

AID e ADA), além do Município e da Região Metropolitana de São Paulo. 

Medidas recomendadas: Adotar um Plano de Contratação de Mão-de-Obra Local, para 

que pessoas com residência comprovada na área do projeto possam pleitear vagas 

nas obras, participando, assim, dos benefícios econômicos do empreendimento. Este 

programa deverá ser implementado pelas empreiteiras responsáveis por cada lote da 

obra. 
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6.1.1.4. 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, ações 

como: desvios e interrupções parciais do tráfego; carga e descarga de materiais de 

construção; movimentação de terra; uso de ferramentas, máquinas e equipamentos 

e circulação do pessoal das construtoras.  

Na ADA, algumas vias serão ocupadas pelas frentes de obra, 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. 

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. 

 

• Incômodos associados ao aumento dos níveis de ruído na 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. Segundo a 
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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. 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.  

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 normal durante o dia já é alto em 

função da proximidade do Aeroporto de Congonhas. 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: Jardim 

Aeroporto, Jardim Brasil, Parque Jabaquara, Vila Paulista, Vila Babilônia, Vila Santa 

Catarina, Cidade Leonor, Vila Campestre, Americanópolis, Vila do Encontro, Jardim 

Lourdes, Jardim Bom Clima e Vila Fachini.  

Foram identificadas três escolas públicas estaduais (EE) no distrito de Jabaquara, 

localizadas em quadras muito próximas ao traçado das vias-parque: (i) EE Profa Laís 
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Amaral Vicente, na rua Taquacetuba (Jd. Oriental); EE Prof. João Maria Pires de 

Aguiar, na Rua Marapés (Vila Campestre); e EE D. Pérola Bygton, na Rua Alcides de 

Campos (Americanópolis).  

O Hospital Municipal Artur Saboya, localizado à Av. Francisco de Paula Quintanilha 

Ribeiro, no topo de uma colina defronte à ADA, também se encontra em situação 

suscetível ao ruído vindo da futura frente de obra, ainda que separado desta por um 

quarteirão residencial. 

 

• Incômodos associados às alterações na qualidade do ar na 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 (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).  

 

• Incômodos associados às alterações na circulação viária e no trânsito 

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 anteriormente citadas.  

Também deverão decorrer dos impactos temporários na circulação viária dificuldades 

de acesso à área diretamente afetada tanto para pessoas que utilizam transporte 
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individual quanto para usuários de ônibus e pedestres. Alterações no trajeto de linhas 

de ônibus da SPTrans e da EMTU 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. 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. 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”. 

O impacto, neste caso, será negativo, direto, temporário e reversível, de ocorrência 

certa e imediata, em espaço localizado, de média magnitude e grau de relevância, 

nas áreas de influência indireta e diretamente afetada (AID e ADA). 

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 a sinalização de advertência e segurança para 

veículos e pedestres, a fim de minimizar impactos sobre áreas residenciais e escolas 

e os prejuízos para as atividades comerciais; 

EM01/2009  6- 17 



GEOTEC                                                                                           EMURB 

Executar medidas de controle da suspensão de poeira e da qualidade do ar e um 

programa de monitoramento do ruído, incluindo medidas como: utilização de 

caminhões com sistemas de aspersão de água; limpeza de caminhões e do 

máquinário de obra; 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. 

 

6.1.1.5. 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, como acidentes de trânsito envolvendo veículos a serviço das 

empreiteiras e veículos de terceiros; atropelamentos; quedas de pedestres em 

buracos nas frentes de obra; demolições que possam causar prejuízos a construções 

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 com shield 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. 

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. 

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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O impacto, neste caso, será negativo, direto, imediato e reversível, de ocorrência 

provável e imediata, em espaço localizado, de pequena magnitude e grau de 

relevância alto, nas áreas de influência direta e diretamente afetada (AID e ADA). 

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 Social para a fase de implantação do empreendimento; 

Elaborar um Plano de Gestão do Tráfego que defina a sinalização de advertência e 

segurança para veículos e pedestres nas frentes de obra, a fim de minimizar riscos de 

acidentes; 

Implementar as medidas previstas no Plano de Ação Emergencial e no Plano de 

Contingências das empreiteiras responsáveis pelas escavações, visando à definição 

das hipóteses acidentais e das medidas preventivas e corretivas em caso de 

emergências; 

Definir procedimentos específicos para indenização de sinistros envolvendo terceiros, 

em decorrência comprovada de atividades de obra e das escavações do túnel. 

 

6.1.2 Infra-estrutura Urbana e Equipamentos Sociais 

6.1.2.1. 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).  
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O impacto, neste caso, será negativo, indireto, temporário e reversível, de ocorrência 

provável e imediata, em espaço localizado, de média magnitude e grau de relevância 

alto, na área diretamente afetada. 

Medidas recomendadas: Implementar um Plano de Gestão de Resíduos Sólidos para 

garantir destinação adequada à grande quantidade de entulho de construção civil que 

será gerada pelas demolições previstas na ADA. 

Implementar um Programa de Educação Ambiental 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 ao 

aumento da quantidade de resíduos encaminhados para reciclagem. 

 

6.1.2.2. 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. 

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. 

O impacto, neste caso, será negativo, direto, temporário e reversível, de ocorrência 

provável e imediata, em espaço localizado, de baixa magnitude e grau de relevância 

médio, nas áreas diretamente afetada e de influência direta (ADA e AID). 

Medidas recomendadas: Executar o Programa 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. 
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6.1.3 Estrutura Produtiva e de Serviços 

6.1.3.1. Dinamização da economia urbana durante as obras 

O período das obras provocará aumento da demanda por bens e serviços no 

Município de São Paulo (MSP) e na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). O 

setor de construção civil será particularmente aquecido, devido à aquisição direta de 

materiais por parte das empreiteiras junto a empresas instaladas na RMSP. Também 

haverá aquecimento do setor de serviços de alimentação nos bares e restaurantes da 

região do projeto, em função da presença do pessoal de obra. Donos de 

estabelecimentos localizados no corredor da Avenida Santa Catarina poderão se 

beneficiar do maior tráfego na via, gerado em função de desvios e interrupções 

temporárias no sistema viário que acompanha ou cruza o traçado do projeto. 

Há a tendência, de forma indireta, de ocorrerem efeitos multiplicadores sobre a 

economia urbana, na medida em que a massa salarial da população empregada na 

obra ficará na RMSP, sobretudo na capital, o que será revertido 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 a ser 

gasta na região.  

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 prefeitura em diversos 

setores. 

O impacto, neste caso, será positivo, direto e indireto, temporário e reversível, de 

ocorrência certa e imediata, em espaço disperso, de média magnitude e grau de 

relevância alto, na Região Metropolitana e no Município de São Paulo. 

Medidas recomendadas: Adoção de um Plano de Contratação de Mão-de-Obra Local, 

para que pessoas com residência comprovada na área do projeto possam pleitear 

vagas em diversos serviços da obra, participando, assim, dos benefícios econômicos 

do empreendimento. Este programa deverá ser implementado pelas empreiteiras 

responsáveis por cada lote da obra. 
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6.1.4 Estrutura Urbana 

6.2.4.1. 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 

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 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 
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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. 

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. 

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 Chucri Zaidan, 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 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. 
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6.1.5 Sistema viário, tráfego e transportes 

6.1.5.1. Piora nos níveis de serviço do sistema viário da AID 

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 regional, ocorre uma piora 

nos níveis de serviço operacionais do sistema viário. 

Para execução das obras em questão, obrigatoriamente será necessária a ocupação 

de áreas das vias, suprimindo espaço que atualmente é ocupado pelo tráfego de 

veículos. As vias que terão trechos ocupados pelas obras do empreendimento são as 

integrantes do traçado do prolongamento da avenida ou transversais a estas. 

O impacto, neste caso, será negativo, direto, temporário e reversível, de ocorrência 

certa e imediata, em espaço disperso, de grande magnitude e grau de relevância 

médio, em área de influência direta. 

Como medida mitigadora deste impacto, sugere-se que as obras de implantação do 

empreendimento sejam realizadas de forma que a ocupação de áreas do sistema 

viário seja feita por etapas. Em complemento, projetos deverão ser elaborados e 

implantados, para cada etapa das obras de implantação, viabilizando rotas viárias 

alternativas ou de desvio para o tráfego. 

 

6.1.6. Vegetação e Fauna  

 6.1.6.1. Supressão da cobertura vegetal dos elementos de arborização urbana 

O prolongamento da Avenida Chucri Zaidan implicará na remoção da cobertura 

vegetal existente nas vias que sofrerão interferência, ou seja, elementos da 

arborização urbana (passeio público, canteiros, e praças). A partir de vistoria in loco 

contabilizou-se 332 indivíduos arbóreos a serem suprimidos.  

O impacto, neste caso, será negativo, direto, permanente e reversível, de ocorrência 

certa e imediata, em espaço localizado, de pequena magnitude e grau de relevância 

médio, em área diretamente afetada. 

Medida mitigadora dos impactos: Plantio de mudas, de preferência de espécies 

nativas, na região afetada. 

 

EM01/2009  6- 24 



GEOTEC                                                                                           EMURB 

6.1.6.2. Supressão de cobertura vegetal em área adjacente ao Parque Burle 

Max 

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 o 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. Há que se considerar ainda a interferência em APP do rio Pinheiros, onde 

ocorrem campos antrópicos e indivíduos arbóreos implantados. 

O impacto, neste caso, será negativo, direto, permanente e irreversível, de 

ocorrência certa e imediata, em espaço localizado, de média magnitude e grau de 

relevância médio, em área diretamente afetada. 

Medida mitigadora dos impactos: Sugere-se o transplante dos indivíduos arbóreos 

“notáveis” para área próxima e o plantio de mudas de espécies nativas em outro 

Parque Municipal próximo. 

 

6.1.6.3. Implantação de cobertura vegetal (projeto paisagístico em torno das 

alças de acesso da Ponte Burle Max) 

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. 

O impacto, neste caso, será positivo, direto, permanente e irreversível, de ocorrência 

certa e no curto prazo, em espaço localizado, de média magnitude e grau de 

relevância médio, em área diretamente afetada. 
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6.1.6.4. Perturbação da fauna pelo aumento do nível do ruído 

Os vertebrados caracterizam-se por possuir um sistema nervoso desenvolvido, 

especialmente as aves e os mamíferos. Assim, agressões sob forma de estímulos 

intensos afetam a fauna levando os indivíduos a uma condição de estresse, que 

altera seu comportamento e seu desempenho na execução das atividades diárias. 

Isso pode representar, entre outras coisas, fuga do local onde ocorre a agressão ou 

alteração na reprodução e, consequentemente, diminuição da densidade. O aumento 

do nível de ruído, principalmente durante a fase de implantação, é um desses tipos 

de agressão. 

O impacto, neste caso, será negativo, direto, temporário e reversível, de ocorrência 

certa e imediata, em espaço localizado, de média magnitude e grau de relevância 

baixo, em áreas diretamente afetada e de influência direta. 

Medida mitigadora dos impactos: Programa de redução de ruído e realização da 

implantação do projeto no menor tempo possível para diminuir o tempo de impacto. 

 

6.1.6.5. Perturbação da avifauna pela redução de refúgios e recursos 

alimentares 

A supressão da vegetação de jardins privados poderá, consequentemente, reduzir a 

oferta de recursos alimentares, podendo gerar competições intraespecíficas nas 

populações de aves que atingirão até mesmo parte da AII reduzindo seu número. 

O impacto, neste caso, será negativo, direto, temporário e reversível, de ocorrência 

certa e imediata, em espaço localizado, de média magnitude e grau de relevância 

médio, em áreas diretamente afetada e de influência direta. 

Medida mitigadora dos impactos: Estudo de número desses jardins ao longo do 

traçado da obra viária para calcular a capacidade de suporte e projeto paisagístico do 

complexo viário, mantendo-o mais próximo da oferta de recursos que ocorre 

atualmente e mantém as populações de aves estáveis. 

 

6.1.6.6. 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 
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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. Essa alteração, por sua vez, poderá modificar a 

disponibilidade de recursos para toda a fauna em um efeito de propagação em rede 

que pode resultar em empobrecimento de espécies.  

O impacto, neste caso, será negativo, direto, temporário e reversível, de ocorrência 

certa e imediata, em espaço localizado, de média magnitude e grau de relevância 

médio, em áreas diretamente afetada e de influência direta. 

Medida mitigadora dos impactos: 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 a ser considerado na 

fase de operação. 

 

6.1.7. Aspectos Físicos 

6.1.7.1. 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. 

O impacto, neste caso, será negativo, direto, temporário e reversível, de ocorrência 

certa (vibrações: potencial) e imediata, em espaço disperso, de média (vias que 

servirão com desvios alternativos de tráfego e áreas com obras noturnas) e pequena 

(demais vias e no caso de obras somente diurnas) magnitude e grau de relevância 

médio a baixo dependendo do local, em áreas diretamente afetada e de influência 

direta. 

Medida mitigadora dos impactos: Recomenda-se que as obras sejam realizadas 

preferencialmente no período diurno, não se estendendo além das 22h, e que os 

canteiros de obras e as instalações mais ruidosas sejam instalados a mais de 400 m 

de áreas com residências. 

Com relação às vibrações, recomenda-se que seja realizado o monitoramento de 

vibrações em locais sobre o túnel, com medições nos instantes das explosões, além 
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de cuidadoso cadastro das condições dos imóveis da região, com registro fotográfico 

de rachaduras pré-existentes. 

 

6.1.7.2. 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.). 

Quando do abastecimento nas frentes de trabalho e da lubrificação dos 

equipamentos, poderão ocorrer alguns despejos de pequena monta dos mesmos no 

solo. 

O impacto, neste caso, será 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. 

 

6.1.7.3. Alteração em 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. 

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.  
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6.1.7.4. 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. 

O impacto, neste caso, será negativo, direto, temporário e reversível, de ocorrência 

provável e no curto prazo, em espaço disperso, de média magnitude e grau de 

relevância médio, em área de influência direta. 

Medida mitigadora dos impactos: 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. 

 

6.1.7.5. 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 

de efluentes sanitários dos canteiros de obras, resíduos orgânicos provenientes do 

consumo e preparo de alimentos; produtos químicos utilizados na construção civil e 

jogados no solo de onde podem alcançar a drenagem em eventos chuvosos; e 

entulhos de construção, resultantes das obras de demolição e restos de materiais de 

construção. 

O impacto, neste caso, será negativo, direto, temporário e reversível, de ocorrência 

provável e no curto prazo, em espaço disperso, de média magnitude e grau de 

relevância médio, em área de influência direta. 

Medida mitigadora dos impactos: 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. 
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 6.1.7.6. 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 principalmente emissões de 

material particulado (MP), monóxido de carbono (CO) e dióxido de nitrogênio (NO2). 

O impacto, neste caso, será negativo, direto, temporário e reversível, de ocorrência 

certa e imediata, em espaço disperso, de média magnitude e grau de relevância 

médio, em área de influência direta. 

Como medida mitigadora dos impactos recomenda-se a umidificação de vias não 

pavimentadas e operações de movimentações de terras para redução de emissões de 

material particulado, sendo que as referências 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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6.2. Impactos na etapa de operação  

6.2.1. Dinâmica Populacional e Condições de Vida 

6.2.1.1. 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, 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.  

O impacto, neste caso, será negativo, direto, permanente e irreversível, de 

ocorrência certa e de curto a longo prazo, em espaço localizado, de baixa magnitude 

e grau de relevância alto, em área de influência direta. 

EM01/2009  6- 31 



GEOTEC                                                                                           EMURB 

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. 

 

6.2.2. Estrutura Produtiva e de Serviços 

6.2.2.1. Aumento da atratividade do eixo da Av. Dr. Chucri Zaidan p/ comércio 

e serviços e empreendimentos imobiliários 

De acordo com estudos recentes, 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 OUCAE”. 

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. 
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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. 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 

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 Região Metropolitana. 

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. 

O impacto, neste caso, será positivo, direto, permanente e irreversível, de ocorrência 

certa e de médio prazo, em espaço localizado, de alta magnitude e grau de relevância 

alto, em área de influência direta. 

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. 
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6.2.3  Sistema viário, tráfego e transportes 

6.2.3.1. 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 Município de São Paulo (MSP) em relação às regiões oeste e sul do 

município e da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). 

Do ponto de vista da circulação intra-urbana, o prolongamento da avenida Chucri 

Zaidan 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. 

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. 

O impacto, neste caso, será positivo, indireto, permanente e irreversível, de 

ocorrência certa e imediato, em espaço disperso, de média magnitude e grau de 

relevância médio, em área de influência indireta, no Município e na Região 

Metropolitana de São Paulo. 

Medidas recomendadas: Como medida potencializadora deste impacto positivo, 

sugere-se a elaboração de um detalhado Estudo de Tráfego, que possibilitará a 

adoção de ajustes no mesmo. 

 

6.2.3.2. 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 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. 
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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). 

O impacto, neste caso, será positivo, indireto, permanente e reversível, de ocorrência 

provável e imediata, em espaço localizado, de média magnitude e grau de relevância 

médio, em área de influência indireta. 

Medidas recomendadas: Como medida potencializadora deste impacto positivo, 

sugere-se a elaboração de um detalhado Estudo de Tráfego, que possibilitará a 

adoção de ajustes no mesmo. 

 

6.2.3.3. Melhora no nível de serviço operacional em vias do sistema viário da 

AID 

Apesar da ausência de dados técnicos sobre o comportamento do tráfego futuro, é 

possível prognosticar em quais vias da AID devem 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 ou aquelas vias que não 

interceptarão o prolongamento da avenida: 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.  

O impacto, neste caso, será positivo, direto, permanente e reversível, de ocorrência 

provável e imediato, em espaço disperso, de média magnitude e grau de relevância 

médio, em área de influência direta. 

Medida potenciliadora de impacto: Sugere-se a elaboração de um detalhado estudo 

de tráfego (nos moldes já descritos anteriormente) em momento anterior à 
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consolidação do projeto executivo do empreendimento, que possibilitará a adoção de 

ajustes. 

 

6.2.3.4. Piora no nível de serviço operacional em vias do sistema viário da AID 

Apesar da ausência de dados técnicos quanto ao comportamento do tráfego futuro, é 

possível prognosticar em quais vias da AID devem 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: 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, os trechos existentes da Avenida Chucri Zaidan e da Avenida Dona 

Helena Pereira de Moraes também terão acréscimo de volume de tráfego, e a 

consequente piora de seus níveis de serviço operacionais, pois estes trechos também 

absorverão o tráfego atraído pelas intervenções do empreendimento. 

O impacto, neste caso, será negativo, direto, permanente e reversível, de ocorrência 

provável e imediato, em espaço disperso, de média magnitude e grau de relevância 

médio, em área de influência direta. 

Medida mitigadora dos impactos: 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 possibilitará a adoção de ajustes. 

 

6.2.3.5. Oportunidades de melhoria do transporte por ônibus e de integração 

intermodal  

O prolongamento da avenida Chucri Zaidan criará condições para a implantação da 

diretriz do “Corredor Berrini” de ônibus, estabelecida no pela Subprefeitura de Santo 

Amaro para o horizonte de 2016, além de possibilidades de integração com outros 

corredores previstos.  

Além disso, 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 
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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. 

O impacto, neste caso, será positivo, direto e indireto, permanente e irreversível, de 

ocorrência provável e de curto prazo, em espaço localizado, de alta magnitude e grau 

de relevância alto, nas áreas diretamente afetada, de influência direta, de influência 

indireta e no Município de São Paulo. 

Medidas recomendadas: Elaborar o Projeto do Corredor Berrini em nível executivo, 

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. 

 

6.2.4. Paisagem Urbana e Patrimônio Edificado 

6.2.4.1. Alterações na paisagem urbana e na percepção ambiental na AID 

Conforme descrito anteriormente, o empreendimento resultará em alterações diretas 

nos padrões de uso e ocupação do solo. 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 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. 

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.  
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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 a 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. Há, portanto, um vetor negativo e outro positivo nesse 

impacto. 

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 alta magnitude, diante das transformações 

que serão induzidas, mas de média relevância, diante do caráter subjetivo da 

percepção sobre as transformações da paisagem urbana. 

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, 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. 
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6.2.5. Aspectos Físicos  

6.2.5.1. Ruído e Vibrações 

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 e redução do fluxo total de veículos teria 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. 

O outro efeito é o tráfego do prolongamento de via, que passará por áreas onde 

representará um aumento sensível no nível de ruído e vibrações.  

O impacto, neste caso, será negativo, direto, permanente e reversível, de ocorrência 

provável e imediata, em espaço disperso, de média magnitude (e alta em áreas 

lindeiras à avenida) e grau de relevância médio (alto em áreas lindeiras à avenida), 

em áreas diretamente afetadas e de influência direta. 

Medida mitigadora dos impactos: Campanha de medição de níveis de ruído e vibração 

após a entrada em operação da nova via e revisão da 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, considerando que a reestruturação 

viária irá alterar a vocação de uso de determinadas áreas. Embora esta medida não 

reduza o nível de ruído e vibrações, modifica a sensibilidade dos potenciais 

receptores, tornando assim o seu efeito menos sensível. 

 

6.2.6.2. Contaminação do solo e água subterrânea 

A investigação 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 
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escavações a serem realizadas podem apresentar potencial de contaminação, o que 

deverá ser identificado durante a execução dos serviços. 

O impacto, neste caso, será negativo, direto, temporário e reversível, de ocorrência 

certo e no médio prazo, em espaço localizado, de média magnitude e grau de 

relevância médio, em áreas diretamente afetadas. 

Medida mitigadora dos impactos: 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, sua admissibilidade 

e adequação para a nova atividade; e adoção de programas de controle do material 

escavado e de recuperação de áreas contaminadas. 

 

6.2.5.3. 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. Neste 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. 

O impacto, neste caso, será negativo, direto, permanente e reversível, de ocorrência 

provável e no médio prazo, em espaço disperso, de média magnitude e grau de 

relevância médio, em áreas diretamente afetadas. 

Medida mitigadora dos impactos: 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. 

 

6.2.5.4. 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 
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atmosféricos de material particulado (MP), monóxido de carbono (CO) e dióxido de 

nitrogênio (NO2) considerando os atuais Fatores Médios de Emissão de Veículos. 

O impacto, neste caso, será negativo, direto, permanente e reversível, de ocorrência 

certa e imediata, em espaço disperso, de média magnitude e grau de relevância 

médio, em área de influência direta. 
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7. PLANOS E PROGRAMAS DE AÇÃO AMBIENTAL E MONITORAMENTO 

O presente capítulo tem por finalidade identificar e detalhar o conjunto de planos e 

programas que abrangem as ações de controle e monitoramento dos aspectos 

ambientais e de mitigação dos impactos ambientais associados ao empreendimento 

como um todo, componente da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. Aqui 

também se apresentam as ações de potencialização dos impactos ambientais 

positivos. 

  

7.1. 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.  

Farão parte do Plano de Ação Ambiental o Plano de Emergência em Caso de Acidente 

e o Plano de Contingência em Caso de Acidente. Deverão ser consideradas no mínimo 

as seguintes prováveis situações:  

 Escorregamentos de encostas com conseqüente assoreamento de corpos de 

água.  

 Vazamento de produtos perigosos em solo e em corpos de água.  

 Acidentes de transporte.  

 Acidentes com uso de explosivos.  

 Incêndios.  

Deverão ser consideradas, no mínimo, as seguintes medidas:  

 Classificação do acidente de acordo com a severidade.  

 Seqüência de acionamento envolvendo as formas de comunicação do acidente, 

mobilização de recursos materiais e humanos.  

 Ações de controle e estabilização do acidente.  

 Recuperação / Remediação dos danos.  



GEOTEC                                                                             EMURB 

EM01/2009  7- 2 

 Monitoramento da eficiência da medida de remediação e recuperação adotadas 

 

7.2. Programas de Ação Ambiental  

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 e 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 programas listados abaixo: 

 

7.2.1. 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.  

As obras causarão a supressão de 1,96 ha de vegetação e a ocupação de 1,74 ha de 

áreas de preservação permanente. Portanto, faz-se necessária a compensação 

ambiental por meio de medidas de plantio e recuperação de áreas, de acordo com a 

legislação federal, estadual e municipal.  

A Compensação Ambiental pela Supressão de Vegetação atenderá a Portaria 

26/SVMA 2008, cujos critérios para o cálculo de compensação pelo manejo de 

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. 

O projeto da Ponte Burle Marx prevê a construção de uma área verde de lazer e 

recreação no entorno de suas alças à margem direita do rio Pinheiros, 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 
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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. 

 

7.2.2. Programa de Desapropriação: os objetivos são liberar territórios requeridos 

para implantação do empreendimento, por meio 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. 

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. 

Não se verificou a necessidade imediata de medida adicional visando a tutela da 

população em questão, o que restringirá o presente programa às ações relativas 

apenas as desapropriações e indenizações em dinheiro. Porém, 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. 

Os instrumentos previstos pela legislação incidente quanto à desapropriação de 

imóveis para fins de utilidade pública poderão ser plenamente empregados, salvo 

casos em que possam ocorrer situações de irregularidade ou conflitos dominiais, que 

demandarão providências específicas. 

 

7.2.3. Programa de Comunicação Ambiental Durante as Obras: tem como 

objetivo promover uma comunicação direta com a população afetada pelo 

empreendimento, bem como com a população interessada no processo de 

implantação e operação do mesmo. 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 
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Ambiental Durante as Obras reunir tais informações e divulgá-las de forma 

organizada, transparente e objetiva.  

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. Estão previstas, entre outras medidas, a elaboração de material 

informativo, reuniões periódicas com as comunidades da região, e implementação de 

processos de Educação Ambiental junto à população, além da elaboração de um 

Plano de Contratação de Mão de Obra Local, voltado a buscar maior ocupação da 

população local. A responsabilidade pela execução das medidas propostas pelo 

Programa de Comunicação Ambiental Durante as Obras será da EMURB.  

 

7.2.4. 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. 

Esse programa englobará todos os envolvidos no processo de construção do 

empreendimento, ou seja, os funcionários e executores diretos e as empresas 

construtoras contratadas. O Programa de Gestão e Controle Ambiental das Obras 

composto pelos seguintes sub-programas:  

 Sub-Programa de Treinamento Ambiental dos Trabalhadores: tem por objetivo 

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.  

 Sub-Programa Ambiental de Controle da Poluição nas Frentes de Trabalho: 

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. Deve 

garantir o atendimento aos requisitos legais, protegendo o meio ambiente, a 

empresa, a força de trabalho e a comunidade presente nas áreas de influência 

do empreendimento.  
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 Sub-Programa de Controle de Processos Erosivos e de Assoreamento dos 

Corpos d’Água: tem por objetivo principal garantir a manutenção da 

estabilidade da cobertura vegetal e minimizar a ocorrência dos impactos 

gerados nas fases de implantação e operação do empreendimento. Deve ainda 

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. 

 Sub-Programa Ambiental de Controle da Supressão Vegetal: deve garantir que 

os limites corretos da área de supressão de vegetação sejam respeitados, a 

fim de não extrapolar a medida autorizada, uma vez que será necessário para 

a construção do empreendimento a supressão de vegetação em estágios 

variados de regeneração. 

 Sub-Programa Ambiental de Controle das Obras no Viário: tem como objetivo 

estabelecer os procedimentos técnicos e sinalização 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. Prevê a elaboração de um Plano de Gestão de 

Tráfego. 

 Sub-Programa Ambiental de Controle das Áreas de Apoio: objetiva 

principalmente 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.  

 Sub-Programa Ambiental de Controle de Desativação e Recuperação das 

Frentes de Trabalho: deve 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 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. A implantação deste sub-programa é de responsabilidade das 

empresas contratadas para execução das atividades e tarefas construtivas. 
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7.2.5. 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. A responsabilidade pela execução do Programa de Supervisão 

Ambiental das Obras será da EMURB. 

 

7.2.6. 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 

empreendimento. Este programa também apresentará os métodos e as medidas de 

recuperação das áreas contaminadas identificadas. A responsabilidade pela execução 

do Programa de Recuperação de Áreas Contaminadas será das empreiteiras 

contratadas.  

 

7.2.7. Programa de Inserção Urbana: tem como objetivo assegurar o 

cumprimento das exigências da Licença Ambiental Prévia LAP 17/SVMA.G/2003 e da 

Lei 13.260/2001, que estabeleceu alterações urbanísticas para a área de influência 

do córrego seis setores: Americanópolis, Jabaquara, Brooklin, Chucri Zaidan, 

Marginal Pinheiros e Berrini. Contemplará ainda a elaboração de um Plano de 

Realocação de Interferências e um Plano Urbanístico, voltado à definição de usos e 

de características urbanas previstas para a área. 

 

7.3. Programas e Ações de Monitoramento 

7.3.1. Programa de Monitoramento de Níveis de Pressão Sonora e Vibrações 

Tem como principal objetivo avaliar o nível de ruído e vibrações nas áreas vizinhas à 

via a ser implantada, determinando os pontos mais críticos e os níveis de ruído e 

vibrações correspondentes. A partir desses dados, será avaliada a relevância do 

impacto ambiental nestes receptores. 
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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. Essas ações serão 

realizadas no início da operação, e são de responsabilidade da EMURB. 

 

7.4. 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 

controle ambiental preconizados pelos Planos de Ação e Programas Ambientais e 

exigidos pelos órgãos ambientais licenciadores.  

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. 

 

 



GEOTEC                 EMURB 

EM01/2009  8- 1 

8. 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 comprometesse 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 está licenciada, 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. 
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9. 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: 

Responsáveis pela elaboração do EIA:  

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 

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. 
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Registro em 
Atribuição/ item 

Profissional conselho de Tema 
executado 

classe/ IBAMA 

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. 

Arq. Iraúna Bonilha 
CREA 

5060432180 

Projetos Co-

localizados 

5. 

Compatibilidade 

com o 

7. 
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Registro em 
Atribuição/ item 

Profissional conselho de Tema 
executado 

classe/ IBAMA 

Planejamento 

Urbano 

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. 

Geógrafa Giseli 

Fernandes da 

Costa, M. Sc 

CREA: 

5060993516 

Programas 

Ambientais 

11 e 12. 
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Responsável pela elaboração do RIMA: 

Profissional 

Registro em 

conselho de 

classe/ IBAMA 

Tema 

Atribuição/ item 

executado 

Jornalista Felipe Gil 

Santos 
Mtb: 48451 

Relatório de 

Impacto 

Ambiental - RIMA 

Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA 

(execução). 

 

 

 




