
Plano Regional Estratégico da Subprefeitura de Parelheiros - PRE - PA
Quadro 04B do Livro XX - Anexo à Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004
Zona Especial de Proteção Ambiental - ZEPAM

Folha 01 

Objetivos e Estratégia, Perímetro
Situação         Distrito                                    Objetivos  e Estratégias                                                  Perímetro / Código

Enquadramento 
de ZEPAM na  
Estrada do 
Jaceguava. 

Parelheiros Intensificar fiscalização sobre área com cobertura florestal de Mata 
Atlântica com planície aluvial em seu interior, a fim de evitar sua 
degradação. Realizar levantamento fundiário para identificar os 
proprietários das glebas nela inseridas, e conscientizá-los a respeito da 
importância da sua preservação, bem como a respeito da possibilidade 
de criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs).  
Área com restrições ambientais à ocupação e com presença de 
vegetação protegida pelo Decreto Federal Nº 750, além de planície 
aluvial importante para a qualidade dos recursos hídricos. 

Inicia na confluência da Estrada do Campo de Baixo com a 
Estrada do Jaceguava. Continua no entorno da Estrada do 
Jaceguava. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAM/01

Enquadramento 
de ZEPAM na 
Região das 
Estradas do 
Jaceguava, 
Jaceguay e Paiol. 

Parelheiros Alteração de ZEPAG (PDE) para ZEPAM (PDE-SP) para viabilizar a 
preservação de importante remanescente de mata Atlântica. 

Intensificar fiscalização sobre área, a fim de evitar sua degradação. Realizar 
levantamento fundiário para identificar os proprietários das glebas nela 

inseridas, e conscientizá-los a respeito da importância da sua preservação, bem 
como a respeito da possibilidade de criação de Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (RPPNs).  
Abriga fauna significativa e integra um corredor biológico. Além disso, 
contém em seu interior diversas nascentes de cursos d’água que 
contribuem para o reservatório Guarapiranga. 

Área de mata ao longo da estrada do Jaceguava, estrada do 
Paiol e inicio da estrada do Jaceguay. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAM/02

Enquadramento 
de ZEPAM na 
sub-bacia do 
Itaim. 

Parelheiros Integrar os remanescentes de mata atlântica existentes na sub-bacia.  
Intensificar fiscalização sobre área, a fim de evitar sua degradação. 
Realizar levantamento fundiário para identificar os proprietários das 
glebas nela inseridas, e conscientizá-los a respeito da importância da 
sua preservação, bem como a respeito da possibilidade de criação de 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). 

Acesso pela estrada do Itaim e rua Amaro Alves do Rosário. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAM/03



Folha 02 

ZEPAM no início da 
Estrada do Marsilac. 

Parelheiros Intensificar fiscalização sobre área, a fim de evitar sua degradação. 
Conscientizar proprietários moradores dos arredores a respeito da 
importância da preservação.  
Criar Parque Natural em parte da área declarada de preempção e 
também passível de transferência do potencial construtivo.  

Rua Dr. Dioracy Nascimento, segue margeando a estrada de 
Marsilac até a estrada do Taquaral, segue pela estrada do 
Taquaral, via São João Batista, R. Estalides, retorna à estrada do 
Marsilac fazendo limite com o perímetro do loteamento Chácara 
Bosque do Sol. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAM/04
ZEPAM entre Jardim 
São Norberto e 
Cidade Papai Noel 

Parelheiros Intensificar fiscalização sobre a área, conscientizando seus 
proprietários e os moradores dos bairros próximos acerca da 
importância de sua preservação. Além disso, verificar titularidade e 
possíveis débitos com a Prefeitura. Para 2012, uma vez que o local 
está previsto como possível área para transferência do potencial 
construtivo, poderá ser implantado um Parque Natural Municipal. 

Gleba existente entre os bairros Papai Noel, São Norberto e 
Santa Fé, na rua da Estação. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAM/05

ZEPAM na estrada 
de Parelheiros. 

Parelheiros Intensificar fiscalização sobre a área, conscientizando os 
moradores dos bairros próximos acerca da importância de sua 
preservação. Viabilizar a transferência do potencial construtivo, 
uma vez que a gleba tem titularidade conhecida e foi relacionada 
como passível de aplicação desse instrumento. 
Implantar Parque Natural Municipal dotado de equipamento cultural 
e centro de educação ambiental. 

Área de mata entre Av. Sadamu Inoue (antiga estrada de 
Parelheiros) e Rua Amado B. Villas Boas. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAM/06



Folha 03 

ZEPAM no 
trecho sul da 
Estrada do 
Jaceguava. 

Parelheiros Altera de ZEPAG (PDE) para ZEPAM para viabilizar a preservação de 
importantes remanescentes de mata atlântica, cuja proteção é vital no 
contexto dos recursos hídricos.  
Intensificar fiscalização sobre área, a fim de evitar sua degradação. 
Realizar levantamento fundiário para identificar os proprietários das 
glebas nela inseridas, e conscientizá-los a respeito da importância da 
sua preservação, bem como a respeito da possibilidade de criação de 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). 

Áreas de mata ao longo do trecho Sul da estrada do Jaceguava, 
acompanhando a divisa intermunicipal do Embu Guacu. Situa-se 
entre o Guarapiranga Golf Club, o Parque Florestal e o Bairro do 
Jusa.

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAM/07

ZEPAM na 
Região do Rio 
Embu Guaçu x 
Ribeirão
Vermelho

Marsilac É área de extrema importância ambiental, por ser planície aluvial de 
importantes cursos d’água. As várzeas estão preservadas, e o 
remanescente de mata atlântica nela incluído, em estágio médio á 
avançado de regeneração, está preservado. Abriga biodiversidade 
significativa havendo registros de endemismo vegetal e de fauna em 
extinção, segundo pesquisas realizadas pela Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente. 

Várzea do Rio Embú-Guaçu, Várzea do Ribeirão Vermelho e 
Várzea de afluente do Ribeirão Vermelho sem nome, localizado 
na margem esquerda e no médio curso do Ribeirão, próximo à 
Estrada da Ponte Alta. Além deste último afluente, contempla a 
remanescente florestal localizado ao longo do outro afluente, na 
mesma margem, porém no terço final do curso Ribeirão. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAM/08



Folha 04 

ZEPAM na 
Região da 
Várzea do Embu 
Guaçu e Mata 
lindeira ao PE 
da Serra do Mar. 

Marsilac É área de extrema importância ambiental. Planície aluvial e várzea do 
Embu Guaçu, principal formador do reservatório Guarapiranga. Os 
ecossistemas estão preservados, abrigando significativa biodiversidade, 
com presença de endemismo e fauna em extinção segundo pesquisas 
realizadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Na porção 
lindeira ao P.E.S.M.A.R., mata atlântica em estágio médio a avançado, 
transição para a mata nebular, e de ecossistema característico da 
região. A precário do acesso propicia a manutenção da integridade 
desse ecossistema. 

Abrange a Várzea do Rio Embú-Guaçu até uma vicinal da 
Estrada do Cometa por onde continua até quase junção com 
outra vicinal desta por onde recorta terreno até Estrada do 
Cometa seguindo à direita um pequeno trecho da Estrada do 
Cometa até recortar terreno novamente encontrando a Estrada 
da Bela Vista, por onde segue um pequeno trecho à direita, até 
recortar terreno em direção à esquerda, seguindo até o encontro 
da Estrada Bela Vista com a Estrada do Cometa, seguindo pela 
estrada da Bela Vista, até encontrar a estrada da Ponte Seca, 
continuando pela margem esquerda do Rio Capivari. O limite Sul 
é o Parque Estadual da Serra do Mar. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAM/09
ZEPAM na 
Região de 
Engenheiro
Marsilac

Marsilac Importante fragmento de mata atlântica em estagio médio de 
regeneração, com prováveis manchas de mata em estágio avançado 
segundo interpretação visual da imagem de satélite IKONOS de outubro 
de 2002. 

Área de mata em frente à vila de Engº. Marsilac, do lado oposto à 
ferrovia.

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAM/10
ZEPAM na 
Região da 
Barragem

Parelheiros É uma importante planície aluvial e tem que ser preservada, pois 
protege a cabeceira de Monos bem como a várzea do Preto e outros 
pequenos tributários da Billings. Sofre pressão da expansão urbana. 
Corresponde à área proposta para o Parque Linear da Barragem, o que 
é plenamente compatível. Parte das terras pertence a EMAE, o que 
viabilizaria a implantação de um parque em parceria. 

Situa-se no limite das bacias hidrográficas de Monos e Billings. 
Abrange planície aluvial do ribeirão dos Monos (bacia Capivari) e 
do rio Preto (Billings). 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAM/11



Folha 05 

ZEPAM ao norte 
da Terra 
Indígena  
Guarani Morro 
da Saudade. 

Parelheiros É um fragmento significativo de mata atlântica em estágio médio de 
regeneração, abrigando significativa biodiversidade. Face à localização, 
sua preservação é essencial para a proteção dos recursos hídricos. 

Área de mata atlântica na península da Billings. Faz limite com a 
Terra Indígena Guarani Morro da Saudade, seguindo pelo lado 
direito da estrada João Lang, entre esta estrada e a margem do 
Reservatório Billings. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAM/12
ZEPAM na 
Região na 
Barragem 2 

Parelheiros Planície aluvial de tributário da Billings, contribuindo significativamente 
para a depuração da carga orgânica recebida pelo braço Taquacetuba 
deste reservatório. Deve ser preservada. 

Planície aluvial do córrego existente, tributário da Billings, entre 
estrada Vera Cruz e estrada de Ligação. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAM/13
ZEPAM na 
Região do 
Ribeirão
Curucutu

Parelheiros Planície aluvial de tributário da Billings, contribuindo significativamente 
para a depuração da carga orgânica recebida pelo braço Taquacetuba 
deste reservatório. Deve ser preservada. 

Planície aluvial do Ribeirão Curucutu, situada no limite dos 
municípios de São Paulo e São Bernardo do Campo. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAM/14
ZEPAM na 
Região  do 
Ribeirão do 
loteamento 
Cidade Nova 
América

Parelheiros Planície aluvial e várzea, que devem ser preservadas, pois contribuem 
para a depuração da carga poluidora despejada pelo córrego na 
Billings, posto que esse córrego atravessa loteamento desprovido de 
saneamento básico - Cidade Nova América, - e tem suas cabeceiras 
irregularmente ocupadas. 

Planície aluvial do córrego existente, tributário da Billings, cujas 
nascentes estão dentro do loteamento Cidade Nova América. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAM/15



Folha 06 

ZEPAM na 
Região da 
Cratera da 
Colônia 1. 
Alteração da 
proposta ZEPAG 
do PDE tendo em 
vista a 
importância 
ecológica da 
várzea do 
Ribeirão
Vermelho. 

Parelheiros Abrange planície aluvial importantíssima, pois abriga a várzea 
preservada do Ribeirão Vermelho da Colônia. No interior dessa ZEPAM 
existem ecossistemas singulares, representados pela mata de várzea e 
mata de encosta, e sua transição para a várzea. Pesquisas realizadas 
pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente apontam 
presença de flora endêmica e de fauna em extinção. É um corredor 
biológico. Tem importância estratégica para a proteção dos recursos 
hídricos, contribuindo para conter expansão do loteamento Condomínio 
Vargem Grande. A várzea contribui para a depuração da carga 
poluidora recebida pelo ribeirão, gerada pelo loteamento e pelo presídio 
estadual, que degrada fortemente o braço Taquacetuba da Billings. A 
área foi apontada como de extrema importância no Seminário Billings 
2002. Além disso, existe Termo de Ajustamento de Conduta entre 
Furnas e a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente para 
implantar Parque no local. 

Compreende planície aluvial, mata e várzea no Interior da 
Cratera de Colônia, com acesso pela estrada da Vargem Grande, 
pela estrada do presídio. Faz limite a Norte com o loteamento 
irregular Condomínio Vargem Grande. A Sul estende-se 
acompanhando a estrada Vargem Grande, ultrapassando o limite 
da Cratera e estendendo-se até a estrada do Marsilac. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAM/16



Folha 07 

ZEPAM na 
Região da 
Cratera da 
Colônia 2. 

Parelheiros Á área abriga planície aluvial e várzea preservada, de importância 
estratégica para a proteção dos recursos hídricos. Complementa a 
ZEPAM/016, da qual está separada por uma ZEPAG. É corredor 
biológico e, segundo pesquisas realizadas pela Secretaria Municipal 
do Verde e do Meio Ambiente, abriga fauna em extinção. 

Acesso pela estrada da Colônia à Barragem com Vargem 
Grande, após sua confluência com a estrada do Caibro. 
Corresponde aproximadamente à bacia do córrego existente, até 
sua confluência com o Ribeirão Vermelho da Billings, 
abrangendo a planície aluvial até a foz deste ribeirão na Billings. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAM/17
ZEPAM na 
Região nas 
proximidades do 
Jardim Silveira e 
Condomínio 
Vargem Grande 

Parelheiros A delimitação desta área de mata como ZEPAM contribui para garantir 
a conservação de área com remanescente de mata significativo, 
encravado entre dois loteamentos com grau de adensamento 
acentuado, contribuindo para evitar sua conurbação. 

ZEPAM contornada pela Estrada da Colônia, pelo Jardim Silveira 
e o Condomínio Vargem Grande. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAM/18



Zona Especial de Produção Agrícola e de Extração Mineral - ZEPAG
Folha 01 

Situação           Distrito                              Objetivos  e Estratégia                            Meta Perímetro / Código
ZEPAG na estrada 
do Jaceguay 

Parelheiros É área com grande ocorrência de agricultura, de importância 
econômica para a região, devendo ser mantida e qualificada com 
vistas à adoção de tecnologias menos impactantes sobre o meio 
ambiente. 

2006 Lindeira a ZEPAM do Jaceguava (ZE1). Inicia na estrada do 
Campo de Baixo, contorna todo o limite norte da ZEPAM, 
segue pela estrada Jaceguay, segue pelo córrego existente, 
pelo outro córrego até chegar na estrada do Campo de Baixo, 
onde encontra o ponto inicial. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAG/01
ZEPAG lindeira à 
Vila Marcelo 

Parelheiros É área agrícola produtiva, totalmente cercada por áreas urbanas. 
Deve ser mantida, inclusive para evitar a conurbação das áreas 
urbanas no entorno. Pode ser objeto de transferência do potencial 
construtivo, como forma de evitar seu desaparecimento.

2006 Área agrícola no final da r. Amado Villas Boas. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAG/02

ZEPAG próxima ao 
Jardim Paulo Afonso 

Parelheiros É área agrícola produtiva, totalmente cercada por áreas urbanas. 
Deve ser mantida, inclusive para evitar a conurbação das áreas 
urbanas no entorno. Pode ser objeto de transferência do potencial 
construtivo, como forma de evitar seu desaparecimento. 

2006 Área agrícola na Av. Sadamu Ionue a Norte do Jd. Paulo 
Afonso, fazendo limite com este loteamento. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAG/03



Folha 02 

ZEPAG no final da 
estrada do 
Jaceguava

Parelheiros É área com grande ocorrência de agricultura, de importância 
econômica para a região, devendo ser mantida e qualificada com 
vistas à adoção de tecnologias menos impactantes sobre o meio 
ambiente. 

2006 Área agrícola situada junto a ZEPAM na estrada do 
Jaceguava. Localiza-se ao final da última travessa, - sem 
nome e sem saída da estrada do Jaceguava antes do 
Guarapiranga Golf Clube. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAG/04
ZEPAG próximo ao 
Parque Florestal 

Parelheiros É área com grande ocorrência de agricultura, de importância 
econômica para a região, devendo ser mantida e qualificada com 
vistas à adoção de tecnologias menos impactantes sobre o meio 
ambiente. 

2006 Área agrícola existente ao longo da ligação estrada do Paiol a 
Embu Guaçu. Ao lado do Parque Florestal 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAG/05
ZEPAG na estrada 
do Paiol 

Parelheiros É área com grande ocorrência de agricultura, de importância 
econômica para a região, devendo ser mantida a qualificada com 
vistas à adoção de tecnologias menos impactantes sobre o meio 
ambiente. 

2006 Áreas agrícolas ao longo da estrada do Morro do S e Estrada 
do Paiol seguindo pela estrada do Paiol. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAG/06



Folha 03 

ZEPAG na estrada 
do Cipó do Meio e 
Embura

Parelheiros
Marsilac

É área com grande ocorrência de agricultura, de importância 
econômica para a região, devendo ser mantida e qualificada com 
vistas à adoção de tecnologias menos impactantes sobre o meio 
ambiente. 

2006 Grande polígono abrangendo importantes áreas agrícolas. 
Inicia no Bairro Lagoa Grande, estrada de ligação na divisa 
com Embu Guaçu, segue pela estrada de ligação, R, Lidia 
Schimidt contornando o Parque Lagoa Rica até a estrada do 
Cipó, segue por esta estrada até a estrada de Servidão, por 
onde segue continuando pela r. Ventos do Amor até a estrada 
da Divisa, segue por esta estrada até a rua Benedito Schunck 
contornando o Jardim Oriental, segue pela Estrada do Sumaré 
contornando o Jardim das Fontes, atravessa a estrada de Eng, 
Marsilac, segue pela rua José Motta até encontrar o limite da 
APA Capivari-Monos, acompanha esse limite até a av. 
Circular.Segue pela Av Circular e nessa direção até a R. 
Projetada 1 no Embura, vira à esquerda na Estrada de 
Marsilac, (segue pela estrada da Ponte Alta até encontrar o 
divisor de águas do ribeirão Vermelho da Guarapiranga) 
virando à esquerda e seguindo por esse divisor até o limite de 
Embu Guaçu, vira à esquerda e segue por esse limite até o 
ponto inicial. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPAG/07



Zona Especial de Preservação Cultural - ZEPEC 
Folha 01 

Localização, Objetivos e Estratégia, Perímetro
Objetivo               Distrito                                      Objetivos e Estratégia                                                      Perímetro / Código

Igreja de Parelheiros 
construída no século 
passado é importante 
referência histórica para a 
região, assim como o Largo 
Parelheiros.

Parelheiros Viabilizar o tombamento junto ao CONPRESP e ao CONDEPHAAT.  
Formular projeto de recuperação e restauro. 
Buscar os recursos necessários por meio de parcerias. 
Requalificar o desenho do largo de Parelheiros, incentivando a recuperação e 
valorização das fachadas nos imóveis no entorno da Igreja, integrando o projeto 
da centralidade.  
Interface com SMC, CONDEPHAAT e Cúria Metropolitana. 

Largo de Parelheiros, denominado praça Julio 
Cesar de Campos. Situada na confluência da Av. 
Sadamu Inoue (antiga estrada de Parelheiros) 
com as estradas da Colônia e Eng. 
Marsilac.Setor fiscal 282 e Quadra 999. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA
ZEPEC/01

Cemitério da Colônia 
Paulista construído pela 
colônia alemã com 
arquitetura típica sendo o 
primeiro cemitério de 
Parelheiros.

Parelheiros Agilizar o tombamento junto ao CONPRESP e ao CONDEPHAAT. 
Formular projeto de recuperação e restauro. 
Buscar os recursos necessários por meio de parcerias. 
Identificar os imóveis de valor histórico próximos, planejando estratégias para sua 
recuperação. 
Interface com a SMC e CONDEPHAAT. 

Cemitério da Colônia Paulista. Rua Colônia 
Alemã. 
Setor fiscal 287 e Quadra 992. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA
ZEPEC/02

Igreja de Colônia Paulista. 
Trata-se de marco 
referencial da memória 
cultural do bairro, sendo sua 
preservação aspiração da 
população. 

Parelheiros Propor tombamento junto ao CONDEPHAAT e ao CONPRESP. 
Formular projeto de restauro e valorização, buscando recursos e parcerias. 
Requalificar o desenho do Largo de Parelheiros, incentivando também a 
recuperação e valorização das fachadas nos imóveis no entorno da Igreja, 
integrando o projeto da centralidade rural proposta. 
Interface com SMC, CONDEPHAAT e Cúria Metropolitana. 

Estrada da Barragem, 1. 
Setor fiscal 287 e Quadra 998. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA
ZEPEC/03

Casa provavelmente do 
século passado, situada na 
Estrada de Marsilac. 

Parelheiros Propor o tombamento ao CONPRESP e ao CONDEPHAAT. 
Viabilizar o Direito de Preempção, pois o imóvel está à venda. 
Viabilizar a criação de museu histórico. 
Interface com SMC e CONDEPHAAT. 

Estrada de Marsilac x Rua da Mina 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA
ZEPEC/04

Casa em paisagem típica 
da região situada na 
Estrada do Cipó. 

Parelheiros Propor o tombamento junto ao CONPRESP e CONDEPHAAT. Estrada do Cipó, na altura do número 50. 
Setor fiscal 285 Quadra 976. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA
ZEPEC/05



Folha 02 

Cemitério
Parelheiros do 
século passado. 

Parelheiros Propor o tombamento junto ao CONPRESP e CONDEPHAAT 
Possui arquitetura peculiar devendo ser vedadas obras que o 
descaracterize. 
Interface com a SMC e CONDEPHAAT. 

Rua Amaro Pontes 200 
Setor fiscal 282 Quadra 999. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPEC/06
Antiga Usina de 
Abastecimento de 
energia
compreendendo
área assoreada da 
antiga represa, 
todas as casas, a 
barragem e a caixa 
d’água. 

Marsilac Propor o tombamento das construções históricas junto ao 
COMPRESP e CONDEPHAAT.  
Incluir o imóvel no quadro de Área sujeita ao Direito de Preempção. 
Após a desapropriação implantar uma escola-parque rural, em 
parceria, voltada à capacitação da população local para atividades 
relacionadas ao turismo e desenvolvimento rural. (projeto estratégico 
CER).
Interface com a SMC, CONDEPHAAT, SVMA e SEHAB. 

Sítio Estrela Dalva. Setor fiscal 295 Quadra 996. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPEC/07

Casa do século 
passado com 
arquitetura peculiar 
na Estrada do 
Jusa.

Parelheiros Propor o Tombamento junto ao CONPRESP e CONDEPHAAT. 
Interface com a SMC e o CONDEPHAAT. 

Estrada do Jusa X Rua Professor Maria Cantarelli Seixas. 
Setor fiscal 276 Quadra 99. 

Mapa 04 - Uso e Ocupação do Solo - PA ZEPEC/08

Imóvel antigo 
situado na Estrada 
de Parelheiros. 

Parelheiros Propor o tombamento junto ao CONPRESP e CONDEPHAAT. 
Interface com a SMC e o CONDEPHAAT. 

Av Sadamu Inoue, entre o centro e o Cemitério dos Girassóis. 
Setor fiscal 277 Quadra 978. 
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Conjunto de 
Imóveis de 
interesse histórico 
na Vila de Embura. 

Marsilac Propor o tombamento do conjunto compreendendo: igreja, praça e 
casas antigas junto ao CONPRESP e ao CODEPHAAT. 
Requalificar desenho, fachadas das edificações e o paisagismo do 
Largo do Embura, integrando à centralidade rural proposta. 
Interface SMC e CONDEPHAAT. 

Vila de Embura compreendendo igreja, praça e casas antigas, 
sendo uma situada na Rua Adão Guerra e as outras duas na 
Estrada Marsilac. 
Setor fiscal 286. 
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Vila de interesse 
histórico, com 
edificações típicas 
da colonização 
alemã, no Bairro 
do Gramado 

Marsilac Propor o tombamento do conjunto da vila junto ao CONPRESP e ao 
CODEPHAAT. 
Requalificar desenho, fachadas das edificações e o paisagismo do 
Largo do Embura, integrando centralidade rural proposta.  
Interface SMC , CONDEPHAAT e Conselho Gestor da APA. 

Inicia na Estrada do Mambú, segue pela Estrada do Gramado até 
a frente da Rua 4, inflexão para a direita, seguindo afluente de 
curso d´água sem denominação, até encontrar este por onde 
segue até inflectir à esquerda, encontrando com a Rua 1, 
seguindo até o ponto inicial. 
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Folha 03 

Igreja São João 
Batista do 
Gramado. 

Marsilac Propor o tombamento da igreja ao CONPRESP e ao CODEPHAAT. 
Valorizar referência cultural da comunidade rural do Gramado.  
Interface SMC, CONDEPHAAT e Conselho Gestor da APA. 

Inicia na Estrada do Pedro Tico, seguindo pela direita, 
contornando a Igreja São Batista do Gramado. 
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Casa da Barragem 
e Comporta da 
EMAE.

Parelheiros Propor o tombamento da casa ao CONPRESP e ao CODEPHAAT. 
Restaurar e requalificar, como ponto de referência para o turista que 
visita a APA, imóvel de interesse histórico, pertencente à Empresa 
Metropolitana de Águas e Energia (EMAE), registro da época de 
construção do sangradouro Preto-Monos. 
Interface SMC, CONDEPHAAT, EMAE e Conselho Gestor da APA 

Imóvel pertencente à EMAE, localizado na barragem do 
sangradouro Preto-Monos. 
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Vila Ferroviária de 
Evangelista de 
Souza

Marsilac Propor o tombamento da vila ao CONPRESP e ao CODEPHAAT. 
Constitui ação estratégica, para viabilizar, de forma sustentável, o 
ecoturismo na APA Capivari-Monos, restaurar imóveis de importância 
histórica, abandonados, para requalificá-los como pólo receptivo. 
Essa ação deve estar aliada à implantação do trem exclusivamente 
turístico ligando a estação Santo Amaro a Evangelista. 
Interface COMPRESP, CONDEPHAAT, RFFSA, CPTM, Ferroban, 
EMAE, Subprefeitura Capela do Socorro, Conselho Gestor da APA. 

O conjunto composto pela estação ferroviária Evangelista de 
Souza, subestação transformadora, casas de ferroviários 
existente, posto de truqueiros e demais construções adjacentes, 
situa-se logo após o entroncamento das linhas férreas CPTM e 
RFFSA.
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Casario de 
Engenheiro
Marsilac

Marsilac Propor o tombamento da vila ao CONPRESP e ao CODEPHAAT. 
Restaurar e requalificar imóveis históricos, com vistas valorizar 
atrativos turísticos e desenvolver usos ligados ao turismo e serviços 
correlatos.
Interface: COMPRESP, CONDEPHAAT e Conselho Gestor da APA. 

Inicia na Praça Maria N. da Costa, R. Manuel Martins de Araújo, 
R Henrique Silva, R.Maria Pequena, R. Pascoal Belmonte, ponto 
inicial Praça Maria N. da Costa. 
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Imóvel de 
Interesse Histórico 
Localizado na 
Estrada do Cipó 
com rua Joelma 

Parelheiros Casa Antiga, conservada, paisagem típica da região justifica a criação 
de ZEPEC. 
Identificar proprietário, solicitar tombamento ao Compresp e 
Condephaat. 

Rua Joelma, Setor fiscal 285, Quadra fiscal 998/993. 
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Imóvel de 
arquitetura típica 
alemã

Parelheiros Trata-se se imóvel antigo de arquitetura típica da colonização alemã, 
com boas condições de conservação da característica arquitetônicas. 

Confluência da a Av. Sadamu Ioue (antiga estrada de 
Parelheiros) X Rua Herinque Hessel. SQL: Setor 274, Quadra 
980. 
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Imóvel com 
arquitetura  típica 
da região 

parelheiros Casa Antiga, conservada, paisagem típica da região justifica a criação 
de ZEPEC. 

Imóvel localizado no Sítio “Xodó da Vovó” em frente a entrada do 
Recanto Campo Belo. 
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