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1.  Apresentação 
 
O presente relatório consiste no Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), para a 
identificação e avaliação dos impactos causados pela implantação do empreendimento 
Parque Global, caracterizado como um complexo imobiliário, o qual se configura como 
um bairro planejado composto por empreendimentos de usos variados, com torres 
residenciais, escritórios, um shopping e um hotel.    
 
Especificamente a área de implantação são os imóveis anteriormente utilizados pela 
São Paulo Light S.A. Serviços de Eletricidade para deposição e secagem de 
material dragado do rio Pinheiros situado à avenida Silvio de Magalhães Padilha, no 
bairro da Vila Andrade, área incluída no setor marginal Pinheiros da Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada (OUCAE), cuja lei especifica é a 13.260/01, por meio da 
qual  foram estabelecidas as diretrizes urbanísticas para a área de influência da 
avenida Água Espraiada, atual avenida Jornalista Roberto Marinho. 
 
Os projetos dos empreendimentos elaborados para terrenos contíguos totalizando 
218.918,75 m² estão integralmente inscritos no Setor Marginal Pinheiros da 
intervenção urbana, zona sul do município, prevendo a construção de um conjunto 
residencial em lote com área escriturada de 44.397,06 m², um centro de compras no 
lote de 137.056,11 m² e um conjunto de edificações de uso misto no lote com 
área de 37.465,58 m², encerrando área construída total de 698.397,53 m². 
 
Em função do porte, das características e da localização do conjunto edificado serão 
examinados, entre outros aspectos, os vinculados à análise do empreendimento às 
condições locais – topografia, volumetria, predominância de uso em sua área de 
influência direta –, à avaliação das condições viárias regionais e dos serviços de 
transporte de passageiros – acessibilidade, atração e geração de viagens, oferta dos 
serviços regulares de transportes coletivos, estruturação e programas viários 
regionais, posicionamento dos acessos e sua articulação com a malha urbana, 
acréscimo na circulação viária em geral, sua distribuição espacial e temporal na rede 
de vias e o impacto no sistema viário –, além daqueles relativos ao adensamento 
populacional, oferta de equipamentos urbanos e comunitários, novas áreas para 
pedestres, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, ventilação e iluminação, 
paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 
 
A GOLF VILLAGE Empreendimentos Imobiliários S.A. e a ARCONTE 
Desenvolvimento Imobiliário Ltda., embora desobrigada pela legislação urbanística 
de apresentar estudo de impacto de vizinhança para a aprovação dos projetos, 
entende como positivas ao próprio empreendimento promover as avaliações aqui 
apresentadas vinculadas à inserção do conjunto edificado no âmbito regional, uma 
vez que Setor Marginal Pinheiros conserva características específicas no processo 
de adensamento construtivo regional. À exceção do Setor Jabaquara, a Lei 
13.260/01 reserva 3.250.000 m2 a título de potencial adicional para a região inclusa 
no perímetro da OUCAE, dos quais 600.000 m2 para o Setor Marginal Pinheiros. 
Para a consecução dos projetos foram adquiridos 118. 540 76 m2 do estoque de 
potencial adicional disponível para o setor que se inscreve numa extensa área com 
predominância de uso residencial e com rarefeita oferta de atividades comerciais e 
de prestação de serviços. 
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2.  Informações Gerais 
 
2.1 Identificação do empreendedor 
  
GOLF VILLAGE Empreendimentos Imobiliários S.A. 
Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1.340 – 6°andar. 
Vila Olímpia - CEP: 04548-004  
CNPJ: 05.730.704/0001-33 
 
ARCONTE Desenvolvimento Imobiliário Ltda. 
Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1.340 - 6°andar. 
Vila Olímpia - CEP: 04548-004  
CNPJ: 10.460.896/0001-45 
 
2.2 Identificação da empresa responsável pela elaboração do EIV/RIVI 
  
WALM Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda. 
Rua Apinagés, 1.100- cj. 609 – 6°andar.  
Perdizes - CEP: 05017-000  
CNPJ: 67.632.216/0001-40 
 
2.3 Localização e acesso 
 
O empreendimento está situado na região sudoeste do município de São Paulo, em 
porção territorial inserida no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água 
Espraiada, especificamente, no setor Marginal Pinheiros, área de intervenção urbana 
que tem por objetivo promover melhorias e transformações urbanísticas, sociais e 
ambientais na área de influência da avenida Jornalista Roberto Marinho. 
 
Trata-se de três terrenos contíguos localizados na avenida Major Silvio de Magalhães 
Padilha, km 14 da marginal esquerda do rio Pinheiros. Conforme dito anteriormente, o 
imóvel está inscrito em parte do setor Marginal Pinheiros da OUCAE, entre a ponte 
do Morumbi e o parque Burle Marx. De acordo com uso e ocupação do solo vigente 
no município esta inserido em zona mista CL-ZM 2/01 e CL – ZM 3a/03, na Vila 
Andrade, distante cerca de doze quilômetros do centro da cidade. Trata-se de uma 
área inserida nos limites administrativos da subprefeitura do Campo Limpo. 
 
A representação da situação de implantação, considerando a volumetria do conjunto 
do empreendimento, está apresentada na figura 2.3-1. Destaca-se que esta será a 
vista com o observador no lado oposto da marginal do rio Pinheiros.  
 



 

12 
 

 
Fonte: Bueno Netto, 2014. 

Figura 2.3-1 – Volumetria do conjunto dos três empreendimentos – vista do lado 
oposto da marginal do rio Pinheiros (imagem preliminar).   
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2.4 Histórico do empreendimento 
 
Para a análise do histórico do empreendimento e compreensão da evolução do 
projeto é preciso inicialmente apresentar o histórico do terreno, no qual o Parque 
Global será implantado, o qual conforme dito anteriormente esta localizado à Marginal 
esquerda do Rio Pinheiros, Km 14 é constituída por 4 imóveis distintos conforme 
demonstrado na imagem e quadro na sequência (Figura 2.4-1). 

 
Figura 2.4-1- Figura e tabela de área e matrícula 

 
Em meados de 1970 em virtude das enchentes que atingiam a cidade, causadas 
principalmente pelo assoreamento do rio, a Light, empresa operadora das usinas 
hidrelétricas, ficou responsável pelas atividades de desassoreamento do rio 
Pinheiros. O imóvel foi então escolhido para ser os Bota-foras 7 e 8 que passaram a 
receber o material de desassoreamento do rio.  
 
As atividades do Bota Fora ocorreram de 1970 à 1997. O local foi preparado para 
funcionar como uma espécie de aterro para recebimento e secagem do material 
dragado do rio Pinheiros.  
 
Foram criados seis diques com aproximadamente 10 metros de profundidade cada 
que findaram completamente preenchidos com os sedimentos dragados do Rio 
Pinheiros.  
   
Desde antes do inicio das atividades pela Light e por sua sucessora, a Eletropaulo, o 
local era desprovido de vegetação e se manteve dessa forma durante todo o 
funcionamento do Bota-Fora.  
 
Finalizadas as movimentações nos diques, deu início o aparecimento de vegetação 
ruderal típica, constituída por gramíneas, arbustos, mamonas e espécies arbóreas 
exóticas e nativas. Cabe ressaltar que a vegetação do imóvel se desenvolveu 
diretamente no substrato contaminado dos diques de decantação dos bota-foras. 
 
Devido ao passivo ambiental decorrente do uso pretérito descrito anteriormente, o 
imóvel foi objeto de extensas investigações ambientais que consignaram um conjunto 
de intervenções e procedimentos institucionais necessários para a reabilitação e 
revitalização da área possibilitando o uso imobiliário.  
 

Bota Fora 7  
Área1  Matrícula  
37.465,58 m² 199.609 
Área 2  Matricula  
137.056,11 m² 199.610 
Bota Fora 8B  
Área 3  Matricula  
44.397,06 220.869 
Bota fora 8A  
Área 4  Matricula  
37.784,36 187.491 

1 

2 

3 

4 
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Em virtude deste histórico, o empreendimento foi objeto de aprovação pela CETESB 
– Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e pelo DECONT – Departamento de 
Controle Ambiental da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA, 
sendo também objeto do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC com o Ministério 
Público por meio do IC 249/05. 
 
As aprovações ambientais objetivaram estabelecer as diretrizes e procedimentos 
necessários para a reabilitação do imóvel para o uso residencial e comercial, sendo 
que todas as intervenções estarão executadas e concluídas antes da ocupação do 
empreendimento pelos futuros usuários. 
 
Para a reabilitação da área foi necessário a retirada de 1.787 (mil setecentos e oitenta 
e sete) indivíduos arbóreos (conforme será detalhado no diagnóstico e impactos do 
meio biótico), e foram desenvolvidos os projetos de compensação ambiental pela 
GAIA Semear Ltda. compatíveis com a implantação dos empreendimentos, que 
manteve a densidade arbórea de cada lote com a reposição integral da vegetação 
existente através do plantio em áreas internas e externas dos lotes e a conversão de 
11.799 (onze mil, setecentas e noventa e nove) mudas compensatórias de espécies 
variadas ao  Fundo  Especial  do  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  
conforme apresentado no Anexo – 01. 
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O desenvolvimento de projeto e a intenção de implantação de empreendimento 
imobiliário em terreno localizado na avenida Silvio de Magalhães Padilha, no bairro da 
Vila Andrade, iniciou-se em 2002, momento em que a área é adquirida pela 
incorporadora Bueno Netto.  
 
Como proposta para o novo uso e ocupação do terreno, o primeiro projeto elaborado 
pela Bueno Netto, foi o denominado Campos de São Paulo  e, desenvolvido e 
gerenciado pela empresa Golf Village do grupo Bueno Netto, cujo programa era 
composto por 32 blocos de apartamentos residenciais, divididos em seis setores 
residenciais denominados de 1 a 6, totalizando 447 unidades residenciais, além de 
escritórios e infraestrutura de lazer, e previsto para ser implantado em seis fases, 
conforme detalhamento, apresentado no quadro 2.4-1. 
 

Quadro 2.4-1 
Programa do empreendimento Campos de São Paulo. 

Projeto proposto  Detalhamento  

Edificações 

• Edifícios com térreo + 8 pavimentos e cobertura 
• Áreas privativas entre 250m2 e 1005 m2 (andares tipo) 
• Térreo com elevador social e de serviço exclusivos 
• Apartamento no andar térreo (Tipo Garden) com terreno 
lindeiro de uso privativo 
• Hall Social e de Serviço no 1º subsolo 
• Vagas de automóveis nos subsolos 
• Terraços em todos os pavimentos 
• Box para lavagem de carros no Subsolo 

Golf Club House 

• Restaurante e Bar 
• Lounge 
• Salão de eventos e de jogos 
• Pequena Loja de equipamentos de golfe 
• Vestiários 
• Abrigo para Golf Car 

Racquet Club 

• 3 quadras de tênis externas e 1 de múltiplo uso 
• 2 quadras  de squash 
• Área de Administração 
• Saunas 
• Área de SPA e Massagens 
• Fitness Center 
• Vestiários e banhos 
• Lanchonete e Piscina coberta 

Pista de Cooper e 
Ciclismo 

• Aproximadamente 3.7 km 
• Distribuída ao redor do condomínio 

Pista de Golf Car   

Family Club 

• Piscina Coberta e Descoberta 
• Playground 
• Vestiários e Sauna 
• Bar e Lanchonete 
• Fraldário 
• Salas de Jogos e de atividades 
• Sala de Crianças 
• Sala de Jogos e Lounge de Adolescentes 
• Sala de Ginástica 
• 2 Salões de Festas com Copa 
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Projeto proposto  Detalhamento  

• Estacionamento para Visitantes 
• Infraestrutura de Serviços e Administração do Condomínio 

Área Comercial 

• Pequeno Supermercado 
• Academia de Ginástica 
• Lojas 
• Salas de Escritório 

Área de Manutenção 

• Vestiários para funcionários 
• Garagem para veículos de manutenção 
• Depósitos 
• Armazenamento para reciclagem de lixo 
• Área para materiais de manutenção do golfe 

Edifício de Escritórios • Edifício contendo conjuntos de escritórios com tamanhos 
variados 

Fonte – Bueno Netto 

 
O projeto foi aprovado em 2010, porém no final de 2010 a Linha 17 – Ouro foi objeto 
de um licenciamento ambiental, momento em que o Metrô submeteu o EIA/RIMA para 
apreciação dos Órgãos competentes, o que resultou no ano seguinte em 2011 na 
emissão do Parecer Técnico CADES nº 12/CADES/2011, anexo à Resolução nº 
139/CADES/2011 de 08 de junho de 2011, que subsidiaram a emissão da LAP nº 
01/SVMA.G/2011 para implantação do referido empreendimento. E em 2012 houve a 
assinatura do decreto estadual n. 57.843 (de 07 de maio de 2012), no qual constam 
as áreas de desapropriação para a implantação da Linha -17 - Ouro, acarretando 
assim na necessidade de alterações no projeto decorrente do fato de parte da área 
do terreno estar inserida no mesmo, isto é, área de desapropriação necessária para a 
implantação da Estação Panamby da Linha 17 – Ouro do Metrô. Diante desta 
situação, a equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto, identificou uma 
possibilidade de promover maior integração entre o projeto e a cidade, por exemplo, a 
inclusão do Shopping, como um novo centro de compras, de lazer e cultura, devido à 
inclusão em seu projeto de áreas de compras, alimentação, salas de cinema e teatro. 
 
Além disso, a alteração do projeto promoveu a produção de maior quantitativo de 
unidades habitacionais (conforme é apresentado no capítulo 4 Caracterização do 
Empreendimento), associado a uma infraestrutura de apoio, a mesma, incorporando o 
conceito de cidade compacta e redução de deslocamentos, onde se pode habitar e 
trabalhar, conforme diretrizes definidas pela Operação Urbana Consorciada Água 
Espraiada, apresentada na sequencia no capítulo 3.  
 
Portanto, a proposta ora apresentada e para a qual é elaborado o presente Estudo de 
Impacto de Vizinhança (EIV), é resultado de pelo menos 12 anos de estudos na área, 
de forma a verificar qual a melhor inserção urbana para o empreendimento, ou seja, 
aquela em que se promova a maior inserção social e ao mesmo tempo não acarreta 
em grandes impactos para a população do entorno. 
 
3. Inserção Urbana do Parque Global e sua interface  com os planos e 
projetos colocalizados. 
 
Uma das características do desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo 
foi o crescimento em direção ao oeste e ao sul, condicionada, entre outros fatores, 
pela disponibilidade de áreas que comportassem a expansão da demanda. Uma 
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ilustração da consolidação desta tendência é o fato de que, em 1995, foram 
adicionados ao mercado cerca de 168.000 m² de área útil resultantes de projetos de 
urbanização. 
 
Do total deste estoque, 55% estão localizados nas regiões ao longo do rio Pinheiros, 
entre as pontes Cidade Jardim e João Dias. Tal fato é explicado pela inexistência de 
terrenos incorporáveis de grandes dimensões nas regiões centrais da cidade (Centro, 
Paulista e Jardins). 
 
Acompanhando a disponibilidade de terrenos de grandes e médias dimensões, 
localizados na região Sul / Sudoeste, ocorreu, nas décadas de 70 e 80, uma 
priorização nesse vetor de crescimento, para implantação de investimentos em 
infraestrutura, como por exemplo, a implantação das vias marginais do Rio Pinheiros 
(direita e esquerda), da Avenida Juscelino Kubitscheck, dos túneis sob o Ibirapuera e 
Rio Pinheiros, da duplicação da Ponte Eusébio Matoso, da Avenida Luís Carlos 
Berrini, da linha Norte Sul do Metrô, da extensão do Metrô Campo Limpo – Santo 
Amaro, do Terminal Urbano de Ônibus do Largo Treze de Maio, do Parque Burle 
Marx, entre outros. A abertura de um trecho da Avenida Água Espraiada, o viaduto 
Washington Luís e a implantação da Linha Ouro do Metrô também fazem parte 
desses investimentos. 
 
Essa tendência enquadra-se em um movimento mais amplo, articulado à ampliação 
do centro expandido no sentido sul, consolidada por farta acessibilidade permitida 
por meio do minianel e do anel viário metropolitano, conectando essa área ao 
restante do município. Esse movimento está, por sua vez, inserido no contínuo 
processo de crescimento do setor terciário da metrópole. 
 
A dinâmica econômica atual na Região Metropolitana de São Paulo está relacionada 
com a reestruturação produtiva do setor industrial acompanhada da mencionada 
expansão das atividades terciárias. A saída de indústrias de tecnologia tradicional do 
município para outras regiões do Estado ou do país teve início na década de 1970, 
acentuando-se na década de 80 até o fim dos anos 90. Essas transferências foram 
motivadas em grande parte, pelas externalidades negativas da aglomeração 
industrial e pela carência de infraestrutura, associadas aos elevados custos de 
produção. 
 
Embora a perda de vantagens competitivas tenha sido decisiva para a saída de 
unidades industriais, em muitos casos, as atividades decisórias de gestão e de 
administração dessas unidades permaneceram em São Paulo ou se alojaram na 
RMSP. Cresceram os serviços terceirizados de apoio à produção industrial em 
pequenos estabelecimentos fragmentados no território urbano. 
 
Paralelamente a esse processo, ocorreu, principalmente na década de 90, a 
concentração de empresas comerciais e de serviços de grande porte, interessadas na 
produtividade em escala. 
 
A substituição da indústria, que ocupou predominantemente as várzeas dos rios e/ou 
junto às ferrovias, veio disponibilizar para reutilização uma grande parcela do solo 
urbano situado nas antigas Z6 - zonas predominantemente industrial. Muitas passam 
a sediar atividades comerciais, de prestação de serviços, de distribuição ou logística. 
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A expansão das atividades terciárias no território apresenta alguns pontos de 
concentração, criando, em termos de estrutura urbana, novas centralidades 
metropolitanas. A marginal do rio Pinheiros representa a expansão do centro 
metropolitano pela oferta de pontos estratégicos para esse novo perfil de ocupação, 
com facilidade de acesso de veículos e disponibilidade de grandes lotes passíveis de 
receberem construções com tecnologia avançada. 
 
Observa-se que muitas destas mudanças no padrão de ocupação da cidade 
contribuíram para que se concentrassem em certas áreas as atividades produtivas, e 
em outras a habitação, resultando em uma cidade dita “espraiada”. Um dos principais 
efeitos colaterais deste padrão é a acentuação dos problemas de mobilidade urbana, 
visto que os deslocamentos entre moradias e trabalho dependem geralmente da 
utilização da malha de transporte, que no município já se encontra saturada, 
necessitando de investimentos que não chegam à mesma velocidade da demanda 
por estes. 
 
É sob este contexto que se discute a promoção do conceito de cidade compacta 
como solução mais sustentável a esta questão, uma vez que tem como partido o uso 
multifuncional do espaço, com moradias, serviços e trabalhos situados no mesmo 
núcleo. Nesta configuração os deslocamentos são minimizados, e, 
consequentemente, todas as externalidades a eles associadas - tais como 
congestionamentos, que por sua vez intensificam gastos de energia e emissões 
atmosféricas poluentes - também.  
 
Nesta linha, o novo Plano Diretor de São Paulo, em discussão atualmente, prevê o 
adensamento de regiões ao longo de eixos de transporte, locais onde normalmente já 
existe infraestrutura instalada, algumas vezes estando até mesmo ociosa, e que 
tipicamente abrigam setores produtivos que se utilizam das facilidades no 
deslocamento próprio destes. Conforme destacado anteriormente, se enquadra neste 
caso a Marginal do rio Pinheiros, via na qual o empreendimento deste estudo se 
localiza, e que possui ainda outros projetos condizentes com as diretrizes 
apresentadas, estando estes descritos adiante neste item. 
 
Conforme dito anteriormente, cabe aqui destacar que o projeto Parque Global se 
insere no setor Marginal Pinheiros da Operação Urbana Consorciada Água 
Espraiada, região que a partir da década de 1990 vem passando por um intenso 
processo de transformação, coordenado pelo poder público, por meio de intervenções 
de diferentes naturezas, sejam, viárias, implantação de novas áreas verdes, 
habitações de interesse social, entre outras. Algumas destas intervenções propostas 
pelo poder público estão representadas na figura 3-1. 
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Figura 3-1 – Intervenções propostas no âmbito da Operação Urbana Consorciada 
Água Espraiada. 
 
O empreendedor responsável pelo Parque Global investiu 110 milhões em CEPACs - 
Certificado de Potencial Adicional de Construção, o qual possibilita ao poder público 
diferentes investimentos previstos no Plano Urbanístico proposto para o perímetro da 
Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, entre os quais, destacam-se: Parque 
do Chuvisco e o Prolongamento da avenida Chucri Zaidan até a avenida João Dias. 
 
O adensamento proposto pelo projeto, assim como, o volume de viagens previstas 
estão de acordo com os objetivos da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, 
os quais são detalhados no item 3.1, porém em linhas gerais pode-se destacar o 
estímulo para a implantação de usos diversificados e incentivar a mescla de usos 
para estimular a dinâmica urbana, ou seja, a mescla entre o uso residencial e o de 
comércio e serviços, conforme proposto no programa do empreendimento. Salienta-
se que o Campos de São Paulo, empreendimento da Golf Village foi aprovado antes 
do Relatório de Impacto Ambiental da linha 17, em 21 de agosto de 2010.  
 
Conforme dito anteriormente, o empreendimento esta localizado, em zona mista CL-
ZM 2/01 e CL – ZM 3a/03, de acordo com a lei municipal de uso e ocupação do solo, 
as zonas mistas constituem porções do território da Macrozona de Estruturação e 
Qualificação Urbana, destinadas à implantação de usos residenciais e não 
residenciais, inclusive no mesmo lote ou edificação, segundo critérios gerais de 
compatibilidade de incômodo e qualidade ambiental, que têm como referência o uso 
residencial, portanto, o empreendimento ora proposto se encontra compatível com a 
legislação urbanística vigente, conforme se pode observar no mapa do zoneamento 
da AID, apresentado na sequência.  
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3.1.  Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE) 
 
A Operação Urbana Consorciada Água Espraiada foi instituída legalmente em 2002, 
posteriormente a aprovação da lei n. 13.260/ 2001, e regulamentada a partir da 
aprovação do decreto municipal n. 44.845/2001. A legislação específica vinculada a 
OUCAE estabelece as diretrizes urbanísticas para a área de influência da avenida 
Água Espraiada, atual avenida Jornalista Roberto Marinho.  
 
Para esta Operação Urbana o Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de 
Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA) foi elaborado pela empresa TECNOSAN 
Engenharia S/C Ltda., e foi aprovado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – CADES, no Parecer Técnico nº 04/2003 anexo da 
Resolução nº 81/CADES/2003, e que contém o resumo dos principais aspectos do 
EIA/RIMA. Este documento subsidiou a emissão da Licença Ambiental Prévia – LAP 
nº 17/SVMA.G/2003, obtida em 16 de dezembro de 2003.  
 
O parecer técnico do CADES estabeleceu exigências técnicas e recomendações para 
a implantação da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. Tais exigências e 
recomendações estão sendo cumpridas conforme se desenvolve a própria Operação 
Urbana Consorciada Água Espraiada, bem como os estudos e projetos para 
implantação de cada uma das obras que tenha relação com o que exige ou 
recomenda o CADES. Isso ocorre devido ao fato de os recursos para a realização dos 
estudos e projetos necessários para a implantação das obras da OUCAE, 
principalmente aquelas de melhorias viárias e de cunho social, advirem da 
arrecadação dos CEPACs da própria Operação Urbana. 
 
O perímetro proposto esta apresentado na figura 3.1-1, no qual é possível identificar a 
subdivisão em setores, quais sejam, Jabaquara, Brooklin, Berrini, Marginal Pinheiros, 
Chucri Zaidan, Americanópolis e ZEIS. 
 

 
Fonte: EMURB (2008). 

Figura 3.1-1 - Mapa da Operação Urbana Água E spraiada.  
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Registra-se que, a operação urbana supracitada foi, até o momento, a única que 
utilizou desde o início o Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC’s) 
como instrumento para captação de recursos e de venda de solo criado (adicional de 
construção) e prerrogativas especiais de uso e ocupação do solo. Com este 
instrumento já se arrecadou 846 milhões de reais, em onze leilões realizados a partir 
de 2004. É importante destacar que 100% do estoque previsto para esta operação, ou 
seja, 3,75 milhões (de metros quadrados) aprovados na lei específica já foram 
consumidos. “Embora o valor do CEPAC aprovado na lei seja R$ 300, no leilão 
realizado em 2008, durante o breve boom imobiliário daquele ano, o valor chegou a R$ 
1.100; na média os CEPAC’s foram negociados a R$ 596, prevendo-se que no futuro o 
valor venha a ser muito mais alto.” 
 
A Lei 13.260 – Operação Urbana Consorciada Água Espraiada descreve o perímetro do 
Setor Marginal Pinheiros, no qual se localiza o terreno do Parque Global, como sendo: 
 

IV – SETOR MARGINAL PINHEIROS , compreendido pelo perímetro que começa na 
Av. Nações Unidas, esquina com a R. Saí de Sete Cores (ponto J), segue até a 
confluência com a Ponte do Morumbi, deflete à direita, atravessa o Rio Pinheiros, até a 
confluência com a Marginal Pinheiros, deflete à esquerda, segue até a confluência 
com o prolongamento da R. Oagy Calile, deflete à direita, segue até a confluência 
com a R. Prof. Benedito Montenegro, deflete à direita, segue até a confluência com o 
prolongamento da Rua Jaime Costa (ponto A do segmento A-B), deflete a direita, 
segue pelo segmento A - B até o ponto B, segue pela R. Jaime Costa, deflete à direita, 
segue até a confluência com a R. General Pereira da Cunha, deflete à direita, segue 
até a confluência com a R. Leite de Vasconcelos, deflete à direita, segue até a 
confluência com a R. Silvio Tramontano, deflete à esquerda, segue até a 
confluência com Av. Morumbi, deflete à  direita, segue até a  confluência com a  
R.  Francisco Tramontano, deflete à esquerda, segue até a confluência com a Av. 
Duquesa de Goiás, deflete à esquerda, segue até a confluência com a R. Paulo 
Bourroul, deflete à direita, segue até a confluência com a R. César Vallejo, deflete 
à direita, segue até a confluência com a Marginal Pinheiros, deflete à esquerda, segue 
até a confluência com o ponto C (do segmento C - D), deflete à esquerda, 
segue pelo segmento C - D até o ponto D, deflete à esquerda e segue pela R. 
Pedro Avancine até a confluência com a R. Ana Vieira de Carvalho, deflete à 
direita, segue até a confluência com o  ponto E  (do segmento E - F), deflete à 
direita, segue pelo segmento E - F até o prolongamento da R. Armando Petrella 
(ponto F), deflete à esquerda, segue pela R. Armando Petrella até a confluência com o 
ponto G (do segmento G - H), deflete à direita, segue pelo segmento G - H até a 
confluência com a R. Joapé (ponto H), deflete à direita, segue até a Marginal Pinheiros, 
deflete à esquerda, segue até o ponto I (do segmento I - J), deflete à direita, segue pelo 
segmento I - J até o ponto inicial na confluência da R. Saí de Sete Cores (ponto J) com 
a Av. Nações Unidas. 

 
As principais Intervenções previstas na lei incluem: 
 

• Prolongamento da avenida Jornalista  Roberto  Marinho e da avenida Lino de 
Moraes  Leme até a Rodovia dos Imigrantes, numa extensão de aproximadamente 
4,5 quilômetros; 
 
• Abertura de duas vias laterais (uma de cada lado) à avenida Jornalista Roberto 
Marinho  no trecho já executado, desde a avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini até 
a avenida Washington  Luis, para distribuição do tráfego local; 
 
• Construção de duas novas pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros, ligando a pista 
sul da Av. Marginal Pinheiros e o bairro do Morumbi à Av. Jornalista Roberto Marinho; 
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• Prolongamento da Av. Chucri Zaidan até a Av. João Dias; 
 
• Construção de passagens em desnível nos cruzamentos da Av. Água Espraiada 
com as avenidas Pedro Bueno, Santo Amaro e Hélio Lobo, e com as ruas Guaraiuva, 
Nova Iorque, Vitoriana, Franklin Magalhães e George Corbisier; 
 
• Implantação de passarelas de pedestres e construção de 8.500 unidades 
habitacionais destinadas aos moradores das favelas que estão no eixo das 
Intervenções previstas. 

 
Conforme posição divulgada em 21/05/14, do estoque de área adicional de construção 
para o setor – 30 % para o uso residencial e o restante para não residencial –, foram 
consumidos 157.170,67m² (87,3%) para o uso residencial e 219.693,76 m² (52,3%) 
para o uso não residencial. 
 
De fato, do total permitido de 3.058.119,56 m² convertidos em área adicional, somente 
o Setor Chucri Zaidan concentra 52,92 %, correspondente a mais de 1,6 milhões de 
metros quadrados, enquanto o Setor Marginal Pinheiros consumiu 376.864,43 m2. Em 
ambos os perímetros ainda há áreas que poderão ser reutilizadas para verticalização e 
mudança de uso. 
 
Registra-se que, num dos limites do Setor Marginal Pinheiros, foram implantados na 
última década empreendimentos de porte, por exemplo, o Parque Cidade Jardim 
composto por nove torres residenciais, um conjunto de três blocos corporativos e um 
shopping.  
 
A interface entre o empreendimento Parque Global e a OUCAE é positiva e direta, 
visto que o empreendimento localiza-se em um dos setores da operação, para a 
inserção do Parque Global foram comprados 94.668 CEPACs, os quais são utilizados 
para custear as intervenções propostas pelo poder público na região.  Dos quais 
79.983 CEPACs foram vinculados. 
 
3.2.    Metrô – Linha -17 - Ouro  
 
A Linha 17 – Ouro do Metrô com 18 km de extensão assim que concluída permitira a 
conexão entre o bairro do Morumbi ao do Jabaquara e ao aeroporto de Congonhas, de 
acordo com as informações disponíveis no site da Companhia do Metropolitano de 
São Paulo – Metrô, ao longo do trajeto serão implantadas 18 estações, das quais 
quatro, permitem a conexão tanto com outras linhas do metrô, como da CPTM. As 
integrações serão realizadas nas seguintes estações: 
 

� Linha 1 – Azul – estação Jabaquara; 
� Linha 5 – Lilás – estação Campo Belo; 
� Linha 4 – Amarela – Estação São Paulo – Morumbi; 
� Linha 9 – Esmeralda (CPTM) – estação Morumbi. 

 
Esta linha também foi objeto de um licenciamento, tendo o Metrô submetido o 
EIA/RIMA para apreciação dos Órgãos competentes, com Parecer Técnico CADES nº 
12/CADES/2011 emitido, anexo à Resolução nº 139/CADES/2011 de 08 de junho de 
2001, que subsidiaram a emissão da LAP nº 01/SVMA.G/2011 para implantação do 
referido empreendimento. 
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De acordo com o Metrô, quando implantada a Linha 17-Ouro vai favorecer 450 mil 
passageiros ao dia, interligando quatro linhas do sistema de transporte metropolitano.  
 
Destaca-se a interface direta entre o empreendimento Parque Global e a Linha 17 – 
Ouro, visto que para a implantação da estação Panamby houve a desapropriação de 
área inserida dentro do terreno do empreendimento, diante disto, o projeto 
anteriormente aprovado para a área foi impactado significativamente pelo projeto do 
Metrô e um novo empreendimento passou a ser desenvolvido para melhor se adequar 
a nova condição imposta ao terreno.  

 
Fonte: Bueno Netto, 2014. 

Figura 3.2-1 – Integração Estação Panamby e Parque Global 
 
A estação Panamby teve localização definida por diversos fatores, sendo um deles a 
topografia dos terrenos antecessores e sucessores do encaminhamento da linha, 
como se observa nos trechos destacados na sequência, retirados do documento de 
diretrizes básicas de projeto do Metrô, utilizados igualmente nos estudos ambientais 
EIA/Rima desta linha. 
 
“A diretriz do traçado parte da Estação Morumbi (interligação com CPTM) e prossegue 
pela margem do Rio Pinheiros, localizando a Estação Granja Julieta integrada à 
Estação Granja Julieta da CPTM. Em seguida cruza o Rio Pinheiros na direção do vale 
existente entre o Jardim Vitória Régia e o Parque Burle Max, situados na encosta da 
margem oeste do rio, localizando a Estação Panamby próxima ao Supermercado Extra 
e junto à entrada dos condomínios de alto padrão Vila Monte Verde e Vila Amalfi, 
implantados na encosta do Espigão Morumbi. 
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A partir da Estação Panamby o traçado está inserido no referido vale e passa a ter o 
greide utilizando o limite de 6% de declividade, uma vez que se inicia no vale do Rio 
Pinheiros na cota 735m e cruza em elevado o espigão do Morumbi, na cota 790m, já 
próximo ao Bairro Paraisópolis” (EIA – Linha 17 - Ouro, Metrô 2010). 
 
A ilustração da sequência também torna evidente que a área tem mesma cota que a 
estação anterior do outro lado do rio Pinheiros, Granja Julieta, e serve de base para o 
começo do trecho em aclive para alcançar o local da estação Paraisópolis. 
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Fonte: EIA – Linha 17 – Ouro, Metrô, 2010. 

Figura 3.2-2 – Perfil Linha 17 – Ouro. 
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Também cabe ressaltar a grande importância da estação Paraisópolis para a área - 
conforme afirmado no parágrafo destes documentos transcrito na sequência – 
justificando os esforços para alcançar esta cota mais elevada.  
 
“No referido segmento subterrâneo está projetada a Estação Paraisópolis. Esta 
estação apresenta no resultado das simulações de demanda um grande volume de 
usuários lindeiros, necessitando, por isto, ser provida de adequada acessibilidade, 
considerando-se que está localizada na margem leste da avenida, oposta à área 
ocupada pela Favela de Paraisópolis.” 
 
O fato de o terreno escolhido para a estação Panamby se apresentar na época sem 
construções também foi importante na escolha do local para implantar a estação, 
devido às estruturas adicionais que se pretendem implantar junto a esta, como 
definido nos documentos supracitados. 
 
“Ao lado da Estação Panamby, em terreno atualmente desocupado lindeiro à Marginal 
do Rio Pinheiros, atrás do estacionamento de um grande supermercado, deverá ser 
implantada a subestação primária que atenderá o sistema. Além desta função, o local 
também deverá servir como estacionamento de trens.” 
 
Por fim, a presença do Cemitério do Morumbi também teve papel na definição do 
traçado, determinando como encaminhamento de menor interferência aquele que 
passa por entre as duas áreas que o compõe, como fica evidente no trecho a seguir 
proveniente dos documentos já citados. Esta diretriz em especial força que a porção 
do terreno vazio a ser ocupado seja a mais próxima à faixa do cemitério pela qual 
deve passar. 
 
“O traçado proposto cruza o espigão em elevado, na calha de junção das duas áreas 
do Cemitério do Morumbi, passando a partir do traçado sobre o cemitério a direcionar-
se ao eixo da Avenida Perimetral Sul – Sudoeste, em implantação. Antes de atingir o 
eixo desta avenida, o traçado está projetado ao longo de uma faixa de 
aproximadamente sete metros de largura, remanescente da construção da avenida e 
delimitada também pelo muro do Cemitério do Morumbi. Neste segmento, de 
aproximadamente 200m, o traçado em perfil mantém um gabarito mínimo de 5,5m 
para não interferir com o futuro trânsito da Avenida Perimetral, uma vez que a 
estrutura do monotrilho tem a projeção de uma de suas vigas sobre o seu leito.” 
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3.3.    Arco do Futuro 
 
O Arco do Futuro, projeto proposto pelo poder executivo, é constituído por uma linha curva 
irregular estruturada em torno do centro expandido, a qual se propõe alongar em direção à zona 
leste, onde se concentra a maior parte da população. De acordo com a Prefeitura Municipal de 
São Paulo, o inicio do Arco é na “Avenida Cupecê, seguindo pelas avenidas Vicente Rao e 
Roque Petroni, continua pelas marginais dos rios Pinheiros e Tietê, acompanhando as orlas 
ferroviárias, entra pelo extremo norte da zona leste, ao longo da ferrovia, até alcançar a Avenida 
Jacu Pêssego até seu limite sul”. 
 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo, 2013. 

Figura 3.3-1 – Área proposta para o Arco do Futuro 
 
 
Espera-se que este projeto promova a reestruturação neste perímetro que engloba os dois 
principais rios do município (Pinheiros e Tietê), ferrovias, e que por conta destes recursos foi 
desenvolvida com base em usos industriais. Dada a subutilização destas áreas, consequente 
do declínio da produção industrial na cidade, planeja-se que sob um novo ciclo de 
desenvolvimento o aproveitamento destes espaços integre estratégias de longo prazo de 
ordenamento territorial. 
 
Ficam estabelecidas diretrizes para tal ocupação, a ser destinada para “construção de 
moradias, atendendo sobretudo a demanda de habitação de interesse social e de mercado 
popular, e aos novos usos produtivos em função de uma nova geografia econômica e novos 
requisitos de localização; o sistema ferroviário, cada vez mais voltado ao transporte de 
passageiros, precisa se articular aos outros sistemas de mobilidade local e metropolitana, 
incluindo corredores de ônibus, metrô e ciclovias; e as águas e parques, mediados por espaços 
públicos qualificados, devem se aproximar da vida cotidiana da cidade e, também, mitigar 
problemas de drenagem urbana e de aquecimento da atmosfera (ilhas de calor).” (SMDU, 
Prefeitura de São Paulo) 
 
Fica evidente que a proposta pretende a criação de novas centralidades, a aplicação do 
conceito de cidade compacta e multifuncional, ou seja, aspectos aplicados ao empreendimento 
Parque Global, onde o mix de uso possibilita encurtar distâncias e viabiliza a opção de morar, 
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trabalhar e desfrutar de opções de lazer e cultura no mesmo local, reduzindo assim 
deslocamentos.  
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4. Caracterização do Empreendimento 
 
O empreendimento Parque Global teve sua concepção baseada na sustentabilidade social e 
ambiental, de forma que buscou soluções para que o empreendimento atenda aos requisitos de 
sustentabilidade, considerando o uso eficiente dos recursos naturais tanto ao produto pronto 
quanto durante sua construção, garantindo que a execução da obra também seja monitorada e 
acompanhada assegurando o menor impacto possível ao ambiente. Visando atingir este 
objetivo, estabeleceu seu compromisso com a sustentabilidade utilizando conceitos 
reconhecidos por entidades referências no tema, tais como CTE – Centro de Tecnologia de 
Edificações, GBC Brasil – Green Building Council Brasil, além da Fundação Vanzolini, entidade 
responsável pela adaptação da certificação Processo AQUA - que prima pela Alta Qualidade 
Ambiental de construções - à realidade brasileira, tendo esta já sido adotada para o 
empreendimento Parque Global.  
 
A cidade compacta e multifuncional permite uma utilização mais eficiente do espaço. Quando 
uma infraestrutura bem dimensionada é plenamente utilizada, passa a desempenhar o seu 
papel de forma completa e, em muitos casos, demanda menos manutenção. Também os 
sistemas de transportes se beneficiam porque com um maior número de utilizadores por área 
que servem pode ser maior a sua frequência e consequentemente melhor o serviço que 
prestam (Tirone e Nunes, 2010). O Parque Global desenvolveu em parceria com o CTE - 
Centro de Tecnologia das Edificações, o seu "Compromisso com a Sustentabilidade do 
Empreendimento", visando gerar valor para o meio ambiente, os clientes, comunidade, cidade, 
governo, sociedade e stakeholders do empreendimento. Foram definidas diretrizes sustentáveis 
para as fases de concepção, projeto, execução de obras e operação do empreendimento, 
considerando as dimensões econômicas, ambientais e sociais que formam o tripé da 
sustentabilidade.  
 
 

 
Figura 4-1 – Ilustração implantação do empreendimento 
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Desta forma alguns aspectos foram incorporados ao projeto, com destaque para: 
 

� Implantação de corredores verdes nas calçadas e utilização de pavimentos permeáveis; 

� Enquadramento do empreendimento aos dispostos na lei n. 14.459/2007, que dispõe 
sobre a implantação de sistema completo e instalado de aquecimento de água por 
placas solares nas novas edificações; 

� Instalação de luminárias públicas com elevada eficiência luminosa e baixo consumo e 
custo de manutenção, considerando a altura, formato e direcionamento adequados; 

� Utilização de dispositivos hidráulicos e economizadores de água em equipamentos 
hidrossanitários; 

� Desenvolvimento de projeto paisagístico com utilização de espécies nativas de baixo 
consumo de água; instalação de dispositivos automáticos e economizadores para a 
irrigação e implantação de um sistema de aproveitamento das águas pluviais para 
abastecimento da irrigação; 

� Utilização de estratégias para potencializar a infiltração de água da chuva no próprio 
terreno como a utilização, sempre que possível de: 

  
•Pavimentos permeáveis  
•Tetos verdes  
•Biovaletas  
•Bacias de retenção  
•Jardins de chuva  
•GPTs - Filtros de remoção de sólidos grosseiros  

 

� Elaboração e implementação de um plano de demolição sustentável para as 
construções provisórias com foco na reutilização e reciclagem dos elementos 
construtivos; 

 

� Empregar ao menos 20% de materiais com conteúdo reciclado nas obras dos edifícios 
darem preferência aos materiais reciclados com conteúdo pós- consumo em detrimento 
aos de pré-consumo; 

� Exigência que mais de 50% da madeira incorporada nas obras de infraestrutura, 
edificações e mobiliário urbano, possua certificação FSC ou CERFLOR; 

� Promover o gerenciamento correto dos resíduos sólidos nas etapas que lhe cabem, 
dado seu papel de fonte, ou seja, na segregação, acondicionamento e armazenamento. 

� Implementação de um projeto de comunicação visual para informação dos usuários em 
relação à infraestrutura existente para segregação; ao sistema de coleta; a como 
diminuir a geração de lixo e a como separá-lo adequadamente. 

 
Com relação aos procedimentos para aprovação dos empreendimentos os pedidos de 
aprovação dos projetos dos empreendimentos GOLF 44 (residencial) e GOLF 37 (uso misto) 
demandaram a aquisição de 94.260 CEPAC’s. O GOLF 44 já se encontra aprovado pela PMSP 
/ SEL, enquanto o segundo está sendo analisado pelo PA n. 2011-0.194.080-4 (Anexo 02 – 
Protocolo GOLF 37). O GOLF 137 (centro de compras) protocolou pedido de aprovação do 
projeto por meio do expediente administrativo n. 2013-0.063.200-0 (Anexo 03 – Protocolo 
GOLF 137). Para os três empreendimentos foram obtidas licenças para nivelamento e 
regularização dos terrenos (Anexo 04 – Alvarás de Aprovação e Execução de Movimentação 
de Terra). Esta licença foi necessária para o início da recuperação ambiental da área conforme 
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TAC assinado pelo MP, seguindo as diretrizes aprovadas por CETESB conforme será visto 
neste EIV. 
 
A tipologia de ocupação recomendada para este setor nos estudos que precederam a 
promulgação da Lei 13.260/01 reflete as potencialidades de aproveitamento edilício 
identificadas com o enquadramento conferido pelo PDE – Macroárea de Urbanização e 
Qualificação. Para tanto, considerou que o sistema viário apresenta boa capacidade, passível 
de receber o adensamento projetado. Também observou que a região da Vila Andrade/ 
Morumbi é privilegiada com áreas arborizadas, o que incentivaria a atratividade dos 
investimentos. 
 
A acessibilidade é privilegiada, garantida, de um lado, pelas marginais do rio Pinheiros e as 
vias estruturais da região do Morumbi, e de outro pelo programa de intervenções da Lei 
13.260/01 e pelas exigências contidas no parecer do CADES acerca dos estudos ambientais 
(Parecer Técnico nº 04/2003), em particular com a conclusão da Avenida Água Espraiada e 
prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias, além de obras 
consideradas no próprio licenciamento ambiental da OUCAE – inserção de duas novas 
transposições das marginais (altura do Parque Burle Marx e da Ponte João Dias). De 
relevância inscrevem-se a continuação da Perimetral Sul, prolongamento da Rua Itapaiuna – 
parcialmente implantado – promovendo importante ligação da Marginal do Rio Pinheiros com a 
Vila Sônia, por meio da Avenida João Jorge Saad, e a Linha Ouro do Metrô. 
 

 
 

Figura 4-2 – Imagem preliminar - vista aérea do empreendimento 
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4.1.    Caracterização ARCONTE (GOLF 44)  
 
O empreendimento implantado no lote ARCONTE (GOLF 44) caracteriza-se pelo uso 
residencial, será implantado no terreno cuja área remanescente totaliza 43.949,61 m2 e já está 
em comercialização. O projeto é composto por cinco torres, cujo conjunto totaliza 672 unidades 
autônomas para habitação e 2.247 vagas para estacionamento. Destaca-se que o GOLF 44 
corresponde a primeira etapa do projeto, estando as áreas do empreendimento apresentadas no 
quadro 4.1-1. 
 

Quadro 4.1-1 
Informações básicas projeto ARCONTE (GOLF 44) 

Lote Projeto 
Área  

Computável Não computável Total 

ARCONTE (GOLF 44) Residencial 111.816,00 98.150,90 209.966,90 

 
 
De acordo com o programa do empreendimento Residenciais Internacionais já aprovado, o qual 
poderá sofrer pequenas adequações, das cinco torres, duas oferecem dois apartamentos por 
andar, e as outras três oferecem quatro. A variação de áreas por torres é: 

� Sempione – apartamentos de 133 m² e 202 m² - 4 apartamentos por andar; 

� Prospect - apartamentos de 262 m² e 317 m² - 4 apartamentos por andar; 

� Imperial - apartamentos de 133 m² e 168 m² - 2 apartamentos por andar; 

� Ibirapuera - apartamentos de 262 m² e 317 m² - 2 apartamentos por andar; e 

� Regent - apartamentos de 168 m² e 202 m² - 4 apartamentos por andar. 
 
Cada torre residencial totaliza 47 pavimentos, dois quais, três são sobresolos, um térreo, 41 
pavimentos tipo e a cobertura duplex.  
 

 
Figura 4.1-1 – Imagem preliminar -Torres residenciais vistas a partir do Colégio Pio XII 
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4.2.    Caracterização GOLF 137 
 
O empreendimento denominado GOLF 137 é um centro de compras, cujo projeto foi 
desenvolvido como um bloco único, conformando assim, um shopping center a ser implantado 
em terreno com área remanescente de 111.404,74 m2, decorrente da incidência do DUP 
57.843/12, no qual estão definidas as áreas necessárias a implantação das estruturas da Linha 
17-Ouro do Metrô. Destaca-se que o shopping center terá área total de 83.000 m2, e além dos 
espaços para as diferentes lojas, o projeto engloba doze salas para projeção e um teatro, além 
de 3.067 vagas de estacionamento, constituindo-se assim como uma nova opção de lazer e 
cultura para a região e para o próprio município. Ressalta-se que mesmo com todas essas 
construções, conforme estabelecido pela OUCAE, o potencial do terreno poderia ser ampliado 
em até 4 vezes.  
 
 

Quadro 4.2-1 
Informações básicas projeto GOLF 137 

Lote Projeto 
Área  

Computável  Não computável  Total  
GOLF 137 Shopping 103.330,36 118.519,12 221.849,48 
 
 

 
Figura 4.2-1 – Imagem preliminar - vista Shopping e Praça das Águas 
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4.4.    Caracterização GOLF 37 
 
O empreendimento a ser implantado no lote identificado como GOLF 37, cuja área do terreno 
totaliza 35.848, 83 m2. Parte deste terreno também foi objeto do DUP para implantação da Linha 
17 – Ouro do Metrô, inviabilizando o uso de 1.616,75 m² neste empreendimento. O projeto inclui 
uma torre residencial com 400 unidades autônomas, um hotel (bloco único) composto por 538 
quartos, além de três torres de escritórios e 3.902 vagas de estacionamento.  
 

Quadro 4.4-1 
Informações básicas projeto GOLF 37 

Lote Projeto 
Área  

Computável  Não computável  Total  

GOLF 37 

Corporativo 1 20.114,37 2.095,03 22.243,06 
Corporativo 2 45.396,54 1.243,86 46.640,40 
Escritórios 25.003,17 3.337,08 28.380,25 
Hotel 19.508,07 1.144,16 20.652,23 
Residencial 27.187,45 10.599,34 37.786,79 
Sobresolos - 110.878,42 110.878,42 
Total  137.243,26 129.337,89 226.581,15 
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� Disponibilidade para estacionamento 

 
Os espaços destinados para estacionamento de veículos foram projetados nos pavimentos 
inferiores (térreos e até cinco sobre solos), conforme tipologia apresentada no quadro 3.4-2. 
 
 

Quadro 4.4-2 
Disponibilidade de vagas por empreendimento 

Tipologia/ Uso Auto PNE Moto Visitante Útil/Cam. Delivery Fretado 
Especial/ 

Taxi 
Arconte Residencial 3.247 10 101 25 12 26 01 01 
GOLF 
137 

Centro de 
Compras 

3.067 93 614 - 104 - 10 23 

GOLF 
37 

Escritórios 2.583 79 519 - 89 - 03 - 
Hotel 530 18 115 - 20 - 01 - 
Residencial 749 08 92 16 12 08 - - 

 
 
Registra-se que para o uso não residencial, a Lei 13.260/01 – Operação Urbana Consorciada 
Água Espraiada – estabelece uma vaga / 35 m² de área computável, oferecida para automóveis 
de passeio, e uma vaga / 1.000 m² para carga / descarga, sem prejuízo das posições 
exclusivas para portadores de necessidades especiais, táxi e transporte público privado, além 
das áreas de embarque / desembarque, exigência para todos os usos. 
 
Nos termos da Lei 13.885/04, as vagas para estacionamento de veículos para o uso residencial 
devem atender o inciso I do artigo 190: 
 

Art. 190. Nas edificações destinadas à instalação das categorias de uso residenciais as 
áreas destinadas a estacionamento de veículos deverão atender no mínimo: 
I. nas categorias de uso R1, R2h e R2v: 
a) 1 (uma) vaga por habitação com área edificada até 200 m² (duzentos metros quadrados); 
b) 2 (duas) vagas por habitação com área edificada superior a 200 m² 
(duzentos metros quadrados) e inferior a 500 m² (quinhentos metros quadrados); 
c) 3  (três) vagas por habitação com área edificada superior a  500 m² (quinhentos metros 
quadrados); 

 
Para o empreendimento objeto deste Estudo de Impacto de Vizinhança, as 400 unidades 
habitacionais projetadas para o GOLF 37 atendem integralmente o disposto no mencionado 
diploma legal. Da mesma forma, o empreendimento denominado ARCONTE (GOLF 44) – 
projeto aprovado com publicação em 21/09/13 – é composto por cinco torres e 672 unidades 
autônomas, e as vagas ofertadas foram aceitas em conformidade com o projeto apresentado 
(Anexo 05 - Certidão de Diretrizes 056/12-SMT). 
 
 
4.5. Mão de Obra 
 
Analisando os dados de mão de obra disponíveis nos histogramas apresentados nas figuras 4.5-
1 a 4.5-3, têm-se que no pico de obras (previsão nov./2016) haverá 2.698 trabalhadores atuando 
simultaneamente na área, distribuídos entre os três empreendimentos. Estima-se que no total 
mais de 4.000 empregos sejam criados durante as obras. E estas estimativas dizem respeito 
somente aos empregos diretos, que são aqueles associados diretamente às atividades do local 
das obras. No entanto, sabe-se que também haverá geração de empregos indiretos, que são 
aqueles associados à cadeia produtiva do setor, a construção civil no caso.  



 
 

42 
 
 

Após a conclusão das obras, a geração de empregos ocorrerá principalmente relacionada aos 
setores de comércio e serviços. Atividades como segurança, recepção e limpeza devem ocorrer 
em todos os blocos, empregando contingentes específicos. Para os blocos residenciais 
(ARCONTE - GOLF 44), que correspondem à primeira fase do empreendimento, é estimada a 
criação de cerca de 1.150 empregos, contabilizando tanto os empregados das unidades 
individualmente quanto dos blocos coletivamente. 

Nos blocos com algum aspecto comercial - GOLF 137 e blocos de escritórios do GOLF 37 – 
tem-se a geração de empregos intrínseca à ocupação dos espaços em si, nas mais diversas 
atividades comerciais ou de prestação de serviços. Desta forma, tem-se a projeção de que 8.000 
pessoas trabalharão nas torres comerciais e quase 7.000 no shopping, correspondendo a maior 
parte a lojistas. Há ainda o Hotel integrante do complexo GOLF 37, onde se prevê que haja 300 
funcionários quando em funcionamento. 
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Figura 4.5-1 Mão de obra direta necessária para con strução do Arconte 44  
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Figura 4.5-2 Mão de obra direta necessária para con strução do Golf 37 
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Figura 4.5-3 Mão de obra direta necessária para con strução do Golf 137 
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� Responsabilidade Socioambiental 
 
Visando a integração urbana-social do empreendimento estão sendo desenvolvidos projetos 
sociais com as comunidades do entorno, inicialmente com Paraisópolis e mais recentemente 
com o Real Parque, e que buscam gerar benefícios tanto na etapa de obras, como 
posteriormente, quando o empreendimento estiver implantado e em funcionamento.  
 
Uma das ações é o convênio com a União de Moradores e do Comércio de Paraisópolis, onde 
o empreendedor no primeiro semestre de 2014 foi patrocinador de 03 salas da Escola do Povo, 
projeto focado no extermínio do analfabetismo na comunidade de Paraisópolis, conforme grupo 
apresentado na Figura 4.5-4.  
 

 
Figura 4.5-4 – Grupo participante da Escola do Povo 

 
 
O empreendedor também ofereceu apoio à instalação do Polo da Construção Civil em 
Paraisópolis, projeto coordenado pela Associação das Mulheres de Paraisópolis e patrocinado 
pelo Governo Estadual, através do Fundo de Solidariedade que é presidido pela primeira dama 
do Estado de São Paulo Lu Alckmin. E, que tem como objetivo transformar moradores da 
comunidade em profissionais especializados e prontos para trabalharem na construção civil, 
oferecendo a eles um curso de 2 meses onde é também disponibilizada uma ajuda de custo e 
todo o material prático e teórico, e para a qual financiará 18 turmas a serem formadas em 18 
meses. O projeto teve início em 19/03/2014, inicialmente com os cursos para formação de 
encanador, pedreiro e azulejista. Parte da mão de obra capacitada poderá ser aproveitada para 
o empreendimento Parque Global.   
 
Há também os cursos avançados do Polo da construção civil que são cursos oferecidos pelo 
Parque Global (Bueno Netto / Related) proporcionando o aprimoramento profissional aos alunos 
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do Polo de Construção Civil. O primeiro curso desta modalidade ocorreu no dia 21 de maio de 
2014 e incluiu aula teórica e prática de aplicação de azulejos, pisos e pastilhas. 
 

 
Figura 4.5-5 – Alunos da Primeira Turma da Escola da Construção Civil 

 
 
O Projeto Reconstruir é outra ação associada que possibilitará a capacitação de moradores da 
comunidade para o aproveitamento de sobras de obra para reformas em casas da comunidade 
e desenvolvimento de objetos design.  
 
Ainda para Paraisópolis, o Projeto Especialização Profissional objetiva a formação de 
profissionais para trabalhar como babás, empregadas domésticas, faxineiras, cozinheiras entre 
outras.  
 
Já para a comunidade do Real Parque foi realizado o Projeto Profissões, onde crianças da 
comunidade, com idades entre 12 e 15 anos, foram visitar o stand do empreendimento e 
conhecer um pouco das profissões que atuam para a realização de um empreendimento 
imobiliário. 
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Figura 4.5-6 – Crianças da comunidade Real Parque participando do Projeto Profissões 

 

 
 

Figura 4.5-7 – Linha do tempo – ações sociais 1º semestre. 
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Figura 4.5-8 – Linha do tempo – ações sociais 2º semestre. 

 

Outra ação em estudo pelo empreendedor refere-se a implantação de um projeto de segurança 
que vai monitorar todas as ruas da altura do shopping Jardim Sul até a avenida Morumbi. Este 
projeto prevê a instalação de um Circuito Fechado de Televisão (CFTV) e um Centro de Controle 
Operacional localizado no terreno do 1º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana da 5º 
Companhia localizado na Vila Andrade. As imagens capturadas serão compartilhadas com a 
Polícia Militar do Estado de São Paulo e sua concepção de prever a possibilidade de ampliação 
do sistema. A figura 4.5-8 apresenta o pré-projeto de segurança proposto pelo empreendedor. 
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Figura 4.5-8- Pré-Projeto do Circuito Fechado de Te levisão de Segurança. 

 

 5.  Área de influência 
 
Para a realização do diagnóstico, parte integrante deste Estudo de Impacto de Vizinhança 
(EIV), é necessária a definição das áreas de influência, para que os estudos dos meios físico, 
biótico e socioeconômico ocorram em escala e contexto adequados ao empreendimento 
proposto. Não necessariamente estas áreas são as mesmas para os diferentes meios, 
assumindo tamanhos distintos de acordo com os critérios utilizados para defini-las. 
 
O diagnóstico é a etapa que serve de base para a avaliação dos impactos, fornecendo um 
panorama, sob diferentes perspectivas, da área em que o empreendimento se inserirá. Assim, 
permite que as modificações propostas para a área, em todas suas fases (planejamento, 
implantação e operação), sejam avaliadas de forma completa para os meios de estudo. 
 
Sendo assim, as áreas de influência correspondem às porções territoriais que serão afetadas 
pelos impactos, sejam eles positivos ou negativos, que tem possibilidade de ocorrência 
associada à implantação do Parque Global. De acordo com a legislação vigente, 
especificamente a Resolução CONAMA n. 01/86, artigo 1°, os impactos ambientais são 
definidos como: 
 
“Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, ou biológicas do meio ambiente, 
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 
direta ou indiretamente, afetam: 
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I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  
 
II - as atividades sociais e econômicas;  
 
III - a biota;  
 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  
 
V - a qualidade dos recursos ambientais”  

 
Tal resolução também contempla a questão da área de influência, definindo-a como a área 
geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos provenientes do planejamento, 
implantação e operação do empreendimento.  
 
Neste caso considerou-se adequado trabalhar somente com as áreas afetadas diretamente 
pelos impactos decorrentes do empreendimento, dado o enfoque local próprio dos Estudos de 
Impacto de Vizinhança. Desta forma, as áreas de estudo são duas, a área de influência direta 
(AID) e a área diretamente afetada (ADA), descritas na sequência. 
 
5.1 Áreas de Influência para os Meios Físico e Biótico 
 

• Área de Influência Direta Meios Físico e Biótico – AID  
 
A área sujeita aos impactos diretos para os meios físico e biótico foi delimitada com base na 
Resolução CONAMA n. 01/86, que determina por meio de seu artigo 5º que as áreas de 
influência devem levar em conta a bacia hidrográfica na qual o empreendimento se localiza. 
Para estes meios tal diretriz é bastante adequada para a realização dos estudos de diagnóstico. 
 
Desta forma, foi definida como AID para os meios físico e biótico um limite que engloba a sub-
bacias do Pau Arcado. Esta área pode ser observada no Mapa 02 – Mapa das Áreas de 
Influência. 
 

• Área Diretamente Afetada Meios Físico e Biótico – ADA  
 
A área diretamente afetada (ADA), para os componentes físico e biótico, corresponde à área 
onde terão lugar as intervenções previstas. Sendo assim, a ADA foi delimitada como sendo a 
própria área onde se pretende instalar o Parque Global. Ela está igualmente representada no 
Mapa 02 – Mapa das Áreas de Influência. 
 
5.2 Áreas de Influência para o Meio Socioeconômico 
 

• Área de Influência Direta Meio Socioeconômico – AID  
 
Por se tratar de um empreendimento inserido dentro do contexto da Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada (OUCAE), considera-se que a instalação e operação do Parque 
Global terá influência sobre todo o conjunto. Está prevista pela operação urbana a utilização 
deste terreno para promover o adensamento, de forma que é importante avaliar a dinâmica 
esperada para toda a área com base no projeto estabelecido para o empreendimento.  
 
Adequando esta diretriz às divisões administrativas, optou-se por trabalhar com os distritos 
interceptados pela OUCAE. Desta forma, seis distritos compõem a AID: Campo Belo, Itaim Bibi, 
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Jabaquara, Morumbi, Vila Andrade e Santo Amaro. Esta área é observada no Mapa 02 – Mapa 
das Áreas de Influência. 
 

• Área Diretamente Afetada Meio Socioeconômico – ADA  
 
Seguindo pela mesma linha apresentada para justificar a área de influência anterior, 
considerou-se que a Área Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento também deveria 
estar associada à OUCAE. Uma vez que a operação urbana está dividida em setores de 
intervenção, para os quais são estabelecidas diretrizes e ações mais específicas, adotou-se 
que esta área corresponderia aos distritos interceptados pelo setor da OUCAE no qual o 
Parque Global se inserirá.  
 
Sendo assim, a ADA corresponde a dois distritos, Morumbi e Vila Andrade (estando o 
empreendimento neste último), que são aqueles que possuem parcelas de seus territórios 
integrantes do Setor Marginal Pinheiros desta OU. Tal área está representada no Mapa 02 – 
Mapa das Áreas de Influência, que consta na sequência. 
 
  



Fonte:
- Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA. Mapeamento contínuo da base
  cartográfica da Região Metropolitana de São Paulo, escala 1:100.000, 2006. (Adaptado)
- Base de dados do Centro de Estudos da Metrópole (CEM), disponível em: www.centrodametropole.org.br.
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6. Diagnóstico Ambiental 
 
6.1 Meio Físico 
 
6.1.1 Aspectos Climáticos e Meteorológicos  
 
� Aspectos Metodológicos 
 
A caracterização climatológica para a área do empreendimento é apresentada a partir de 
abordagens distintas da dinâmica atmosférica, direcionada por dois enfoques principais. O 
primeiro considera as observações meteorológicas regionais realizadas em locais que possam 
ser considerados representativos para o empreendimento. E o segundo enfoca na questão do 
microclima urbano, visando abordar os efeitos microclimáticos do uso e ocupação do solo local, 
assim como, a interação entre atmosfera e o ambiente construído da cidade, ou parte dela. 
 
Cabe aqui registrar que, a validação climatológica dos parâmetros temperatura do ar, bem como 
velocidades e direção dos ventos, nas áreas de influencia do empreendimento (AID e ADA), foi 
realizada a partir da utilização de dados horários decenais do Programa de Monitoramento da 
Qualidade do AR (QUALAR) realizado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
(CETESB), considerando a estação meteorológica com dados disponíveis mais próximas a área 
de implantação do empreendimento. No caso, os dados horários (2001-2010) da Estação 
Meteorológica de Santo Amaro foram utilizados para o diagnóstico anemométrico e os dados 
horários (2004-2013) da Estação Meteorológica de Taboão da Serra foram utilizados para o 
diagnóstico de temperatura do ar. Os locais de monitoramento estão localizados, 
respectivamente, a 2,3 e 4,7 km, em linha reta da área de interesse. 
 
As informações apresentadas no diagnóstico pluviométrico, por sua vez, foram adquiridas por 
meio da estação de monitoramento hidropluviométrica administrada pelo Departamento de Água 
e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE) e localizada no distrito de Santo Amaro, à 
aproximadamente 3 km, em linha reta, do empreendimento. O período observacional 
contemplou dados horários de 1993 a 2003. 
 
 
� Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) 
 
A classificação climática de Köppen-Geiger é o sistema de classificação global dos tipos 
climáticos mais utilizados em Climatologia e Meteorologia. De acordo com essa classificação, 
baseada em dados mensais pluviométricos e termométricos, no estado de São Paulo são 
identificados sete tipos climáticos diferentes, predominando os climas úmidos. Na AID, identifica-
se a incidência de apenas uma destas tipologias: a unidade Cwa (C: climas temperados, w: 
chuvas de verão e a: verões quentes). 
 
Uma das principais características climáticas da unidade Cwa é a alternância das estações, uma 
quente e chuvosa (de outubro a março– primavera/verão), e outra fria e relativamente mais seca 
(de abril a setembro – outono/inverno), paralelo às variações bruscas do ritmo e da sucessão 
dos tipos meteorológicos em situações pontuais de intenso aquecimento, bem como de intenso 
resfriamento, em segmentos temporais de curta duração (dias a semanas). 
 
É importante enfatizar que o clima de uma dada região é relacionado a diversas variáveis 
condicionadas a fatores como altitude, latitude, condições do relevo, vegetação e 
continentalidade, de modo que as informações ponderadas até o momento se atentam a uma 
escala regional, podendo sofrer oscilações conforme o recorte espacial. 
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Para a AID e ADA, a temperatura média anual observada varia entre 17ºC e 23ºC, sendo que 
nas áreas mais elevadas pode-se chegar a temperaturas inferiores em função do efeito 
conjugado da latitude com a frequência das correntes polares. Para o verão, principalmente no 
mês de janeiro, são comuns máximas absolutas de 26ºC a 30ºC. No inverno a média das 
temperaturas mínimas varia de 15ºC a 19ºC, conforme se pode observar na Figura 6.1.1-1, a 
qual apresenta o comportamento das temperaturas mínimas, médias e máximas mensais, 
observadas na Estação Meteorológica de Taboão da Serra. 
 

 
Fonte: CETESB, 2014. 

Figura 6.1.1 -1: Temperaturas Mínimas, Médias e Máx imas Mensais (2004-2013). 
 
 
Ainda no que concerne temperatura do ar, Lombardo (1985), em estudo sobre microclima no 
município de São Paulo, mostrou a existência de ilhas de calor com diferença de 5°C de 
temperatura entre as áreas urbanas e rurais. 
 
Um fator que contribui para o aquecimento das áreas urbanas se refere aos materiais de 
construção utilizados, visto que estes possuem propriedades físicas distintas do solo natural, 
apresentando menor valor de albedo (razão entre a irradiância eletromagnética refletida e a 
incidente), maior capacidade calorifica e valor mais elevado de condutividade térmica. 
 
Tais características resultam na modificação do balanço da radiação, influenciando, sobretudo, a 
temperatura do ar. Pode-se ainda destacar o calor gerado pelas diversas atividades humanas na 
cidade, o qual constitui fator significativo na modificação do balanço de energia. O calor 
antropogênico, somado aos efeitos já descritos, provocam aumento nos valores de temperatura 
do ar em relação aos ambientes vizinhos, favorecendo o surgimento de características climáticas 
peculiares ao ecossistema urbano. 
 
As alterações da temperatura do ar na área de interesse podem ser verificadas por meio do 
estudo de climas urbanos no município de São Paulo (Tarifa & Armani, 2001), aqui reproduzido 
através do Mapa das Unidades Climáticas Urbanas e Naturais da AID e ADA (MF-PG-01), bem 
como contemplado como referencia bibliográfica nas analises que se seguem. 
 
A Área Diretamente Afetada (ADA) está inserida nas imediações da avenida Major Sylvio de 
Magalhães Padilha (marginal do rio Pinheiros). Trata-se de uma via de circulação automotiva de 
grande porte, abrangendo, consequentemente, uma fonte de emissão linear de dióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), substâncias que absorvem parte da 
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radiação infra-vermelha emitida pela superfície terrestre, dificultando seus escape e resfriamento 
local.  
 
No entanto, vale destacar que às margens do rio Pinheiros, com destaque para a porção 
territorial na qual está inserido o empreendimento, apresentam usos predominantemente 
comerciais e residenciais de médio e alto padrão com porcentagem média e alta de área verdes.  
 
Tal cenário faz com que essa área fique inserida num meio que absorve menos radiação solar, 
de certo que  a cobertura vegetal está diretamente relacionada  à remoção de parte do monóxido 
de carbono e dos particulados emitidos pelo tráfego de veículos, assim como atenuação da 
temperatura do ar (evapotranspiração e menor refletância). Têm-se, desta forma, temperaturas 
mais elevadas em uma faixa referencial limitrofe ao rio Pinheiros (Unidade IB3) e um decréscimo 
conforme adentra-se a noroeste da AID (Unidade ID1). 
 
O terreno de implantação do Parque Global, bem como a maior parte de sua respectiva  AID, 
compreende essa unidade microclimática priveligiada pelo verde, onde a extensa cobertura 
vegetal proporciona uma atenuação térmica de até 2° a 3°C inferior, quando comparada a áreas 
próximas e densamente ocupadas, como as ocupadas por comunidades dentro ou próximo 
desta unidade (como fica evidenciado na Unidade ID3, nas imediações de Paraisópolis, foto 
6.1.1-1). No contexto dessa realidade urbana, mesmo as áreas verticalizadas, na porção oeste 
da AID (imediações da rua Professor Alexandre Correa),  aparecem como ambientes 
microclimáticos harmônicos e intercalados com espaços verdes que dispõem de volume 
suficiente de ar para facilitar as trocas horizontais e permitir melhor renovação e ventilação do ar 
(Unidade ID2). 
 

  

Foto 6.1.1 -1: Favela Paraisópolis – área 
densamente ocupada, extremo noroeste da 
AID. 

 
 

Foto 6.1.1 -2: Área de convivência Parque Vila 
Monte Verde, área verde disponível para 
moradores das torres. 

 
 

No que se refere à caracterização do regime pluviométrico das áreas de influência do 
empreendimento, a Figura 6.1.1-2, apresenta a distribuição mensal de precipitação acumulada 
para o período observacional de 10 anos na estação hidrometeorológica mais próxima à área de 
interesse. 
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Fonte: DAEE, 2013. 

Figura 6.1.1-2: Precipitação Total Acumulada - Míni mas, Médias e Máximas Mensais (2004-
2013). 
 
Com base na interpretação dos dados consolidados na Figura 6.1.1-2, evidencia-se de uma 
forma geral que, para as áreas de influência analisadas, o menor índice pluviométrico mensal 
acumulado é marcado pela estação de inverno, principalmente nos meses de junho, julho e 
agosto, com média mensal próxima a 36 mm.  
 
Por outro lado, os maiores índices pluviométricos mensais observados concentram-se nos 
meses de dezembro a março, coincidindo com o período mais quente do ano (verão) e 
precipitação média de 227 mm, com máximas podendo atingir 405 mm/mês. Vale destacar a 
grande amplitude pluviométrica anual, revalidando  a classifação climática outrora apresentada, 
ou seja,  um período quente e úmido e outro seco e frio.  
  
No âmbito deste diagnóstico é pertinente analisar as questões intrisecas ao microclima urbano. 
Um vez detentores de um ambiente aquecido, conforme recentemente exposto no diagnóstico 
de temperatura do ar, nota-se que as partículas do ar quente têm mais energia cinética (de 
movimento), portanto tendem a se deslocar mais e com maior rapidez para as camadas altas da 
atmosfera, carregando consigo a umidade da brisa. Em porções mais altas, ao entrar em contato 
com temperaturas mais frias, a umidade se condensa e causa chuvas fortes (VIVEIROS, 2004). 
 
Ainda nessa linha de raciocinio, estudos realizados por Pereira, Haas e Ambrizzi (IAG/2002) 
concluiu que, entre 1999 e 2002, 60% das chuvas que causaram enchentes na capital paulista 
foram causadas pela combinação de brisa marítima e ilhas de calor.  
 
As áreas de influência do empreendimento apresentam  média anual de precipitação de 1.200 
mm, trata-se, dessa forma, de um região com indices medianos de chuvas acumuladas, quando 
comparados a carta de isoietas do estado de São Paulo. Em contrapartida, quando comparados 
a média anual de precipitação da Região Metropolitana de São Paulo, observa-se valores 
relativamente contidos. 
 
É válido mencionar que a estação hidrometeorologica de Santo Amaro está inserida em região 
com uso e ocupação da terra relacionado a usos industriais (Centro Industrial de Santo Amaro), 
bem como comercial e misto de alta densidade, evidenciando “calor antopogênicos” e alterações 
mais acentuadas quando comprados, em microescala, ao sítio do empreendimento. 
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� Direção e Velocidade dos Ventos 
 
Apesar da aparente imprevisibilidade, o vento traduz contínua movimentação da atmosfera, 
resultante da circulação de massas de ar provocada pela energia radiante do Sol e pela rotação 
da Terra.  
 
A estação meteorológica de Santo Amaro registrou para área de interesse do empreendimento, 
em um período observacional de 10 anos, a velocidade média dos ventos entre 0,5 e 2,0 m/s 
(com 67%), seguido pelo intervalo de 2,1 a 3,5m/s (com 30%). As calmarias, de modo geral, não 
atingem 1% ao longo de todo o ano. 
 
Com a relação à intensidade dos ventos, a velocidade na região é maior nos meses mais 
quentes do ano (primavera e verão). Neste período há maior influência da brisa marítima que 
ultrapassa a Serra do Mar atingindo a cidade de São Paulo, já no inverno essa circulação do tipo 
brisa é menos intensa. 
 
No que concerne a direção anemometrica, observa-se a direção predominante (de origem) norte 
(com 32,5%), seguido dos octantes sudentes e sul, com 16,0% e 15,0%, respectivamente. Os 
ocotantes mais inativos, na rosa dos ventos da região de interesse, são o oeste (com 0,7%) e 
leste (com 2,7%), conforme é possível observar na Figura 6.1.1-3,  a diante. 
 

 

Fonte: Dados CETESB (2014) manipulados WALM, 2014. 

Figura 6.1.1-2: Rosa dos Ventos para região do empr eendimento (2001-2010). 
 

Em complemento ao exposto, o Mapa da Direção predominante dos Ventos da AID e ADA (MF-
PG-02), apresentam o octante predominante na circulação atmosférico regional sobreposto ao 
uso do solo local, com a finalidade de contribuir a background macroespacial da dispersão de 
material particulado no sítio do empreendimento proposto. 
 
 
 
 
 
 
 



Fonte:
- Unidades Climáticas Urbanas do Município de São Paulo. Unidades Climáticas "Naturais" do Município de
  São Paulo. Tarifa, J. R. & Armani, G. DG-FFLCH-USP. Escala 1:100.000. Primavera: 2001.
- Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA. Mapeamento contínuo da base
  cartográfica da Região Metropolitana de São Paulo, escala 1:100.000, 2006.
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Fonte:
- Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Finanças/Departamento de Arreca-
  dação e Cobrança TPCL/2012.
- Base de Logradouro do Centro de Estudos da Metrópole - CEM.
- Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA. Mapeamento contínuo da base
  cartográfica da Região Metropolitana de São Paulo, escala 1:100.000, 2006.
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Classes de Uso e Ocupação do Solo
Residencial horizontal de médio a alto padrão
Residencial vertical de médio a alto padrão
Habitação precária
Comercial e serviço
Escola
Área verde
Parque municipal ou estadual
Terreno vago
Sem predominância de uso
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6.1.2 Qualidade do Ar 
 
� Aspectos Conceituais 
 
De acordo com CETESB (2011), o nível de poluição atmosférica é determinado pela 
quantificação das substâncias poluentes presentes no ar. Neste contexto, a Resolução 
CONAMA 03/90 considera poluente atmosférico: 
 

“Qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, 
concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos, e 
que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, 
inconveniente ao bem-estar publico, danoso aos materiais, à fauna e a flora ou 
prejudicial a segurança, ao uso e gozo da propriedade e as atividades normais da 
comunidade”. 

 
Assim, a determinação sistemática da qualidade do ar deve ser por questões de ordem prática 
limitada a um restrito número de poluentes, definidos em função de sua importância e dos 
recursos materiais e humanos disponíveis. 
 
De forma geral, o grupo de poluentes consagrados como indicadores mais abrangentes da 
qualidade do ar contemplam monóxidos de carbono, dióxido de enxofre, material particulado, 
ozônio e dióxido de nitrogênio. A razão da escolha desses parâmetros está ligada a sua maior 
frequência de ocorrência e aos efeitos adversos que causam ao meio ambiente.  
 
Por meio da Portaria Normativa 348/90 o IBAMA estabeleceu os padrões nacionais de qualidade 
do ar e os respectivos métodos de referência. Os padrões estabelecidos por essa portaria foram, 
então, submetidos ao CONAMA em 28/06/90 e transformados na Resolução CONAMA 03/90. O 
Quadro 6.1.2-1 apresenta os padrões de qualidade do ar estabelecidos por meio da resolução 
supracitada. 
 

Quadro 6.1.2-1  
 Padrões Nacionais de Qualidade do Ar (Resolução CO NAMA 03/90)  

Poluente Tempo de 
Amostragem 

Padrão  
Primário 4 (µG/M3) 

Padrão Secundário 5 
(µG/M3) 

Partículas totais em 
suspensão 

24 horas 1 
MGA 2 

240 
80 

150 
60 

Partículas inaláveis 
24 horas 1 

MAA 3 
150 
50 

150 
50 

Fumaça 
24 horas 1 

MAA 3 
150 
60 

100 
40 

Dióxido de enxofre 
24 horas 1 

MAA 3 
365 
80 

100 
40 

Dióxido de nitrogênio 
24 horas 1 

MAA 3 
320 
100 

190 
100 

Monóxido de carbono 
1 hora 1 
8 horas 1 

35 ppm 
9 ppm 

35 ppm 
9 ppm 

Ozônio 1 hora 1 160 160 
Fonte: Relatório da Qualidade do Ar / CETESB (2011) 
1- Não deve ser excedido mais que uma vez por ano 
2- Média geométrica anual 
3- Média aritmética anual 
4 - Níveis máximos toleráveis de concentração de poluentes atmosféricos (metas de curto e médio prazo). 
5 - Níveis desejados de concentração de poluentes (Meta de longo prazo). 
 
 



 
 

62 
 
 

Visando atualizar e adequar os padrões legais vigentes às recomendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), a legislação estadual paulista, por meio do recente Decreto n. 59.113/ 
2013, estabeleceu metas de qualidade do ar e critérios para episódios agudos de poluição do ar. 
 
Neste decreto são estabelecidas metas intermediárias MI1, MI2, MI3 e o padrão final (PF), o 
qual é determinado pelo melhor conhecimento científico para que a saúde da população seja 
preservada ao máximo em relação aos danos causados pela poluição atmosférica.  
 
As metas intermediárias são valores temporários a serem cumpridos em etapas, visando à 
melhoria gradativa da qualidade do ar no estado de São Paulo, baseada na busca pela redução 
gradual das emissões de fontes fixas e móveis, em linha com os princípios do desenvolvimento 
sustentável. Cabe menção de que, até o momento, não foi definido prazos para o cumprimento 
das metas intermediárias. 
 
O Quadro 6.1.2-2 apresenta os padrões de qualidade do ar proposto pelo Decreto n. 59.113/ 
2013, bem como a comparação com os padrões nacionais (CONAMA). 
 

Quadro 6.1.2-2  
 Padrões estaduais de qualidade do (Decreto n° 59.11 3/ 2013) 

 
Máximas Concentrações Atmosféricas  

Unidade  µg/m³  ppm  

Poluente/Valor 
MP10 
24h 

 

MP10 
Anual 

 

MP 2,5 
24h 

MP 
2,5 

Anual 

O3 
8h 

NO2 
Anual 

NO2 
1h 

SO2 
24h 

SO2 
Anual  

CO 
8h 

Conama 150 50   
160 
(1h) 

100 320 365 80 09 

M1 120 40 60 20 140 60 260 60 40 09 
M2 100 35 50 17 130 50 240 40 30 09 
M3 75 30 37 15 120 45 220 30 20 09 
Padrão 
Final/OMS 

50 20 25 10 100 40 200 20 - 09 

Fonte: DECRETO N. 59.113/ 2013, ORGANIZADO POR WALM, 2014. 
 

Portanto, caso as concentrações de poluentes em um dado local venham ultrapassar os valores 
apresentados nos quadros anteriores, o ar é considerado de qualidade inadequada ao meio e a 
saúde da população convivente. 
 
� Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) 
 
Para efeito de consolidação do diagnóstico de qualidade do ar nas imediações do Parque 
Global, foi realizado consulta ao banco de dados do Programa Estadual de Monitoramento da 
Qualidade do Ar – QUALAR, sob responsabilidade da Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo (CETESB), a respeito das ultrapassagens dos padrões legais de monóxido de carbono 
(CO) e ozônio (O3), bem como da concentração de dióxido de nitrogênio (NO2) e partículas 
inaláveis (MP10) na troposfera. 
 
As estações de monitoramento consideradas no escopo do presente relatório condizem com 
aquelas mais próximas ao empreendimento, quais sejam: Estação Santo Amaro (2,7 km ao sul), 
Estação Taboão da Serra (4,7 km a noroeste), Estação Congonhas (4,8 km a leste), Estação 
Ibirapuera (6,0 km a nordeste) e Estação Cidade Universitária – USP/ IPEN (6,6 a Norte) 
conforme é possível visualizar na Figura 6.1.2–1. 
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Fonte: WALM, 2014. 

Figura 6.1.2-1: Localização referencial das estaçõe s de monitoramento da qualidade do ar 
(CETESB) na região do empreendimento. 

 
• Material Particulado (MP10) 

 
O poluente MP10 refere-se a partículas de material sólido ou líquido que ficam suspensas no ar, 
na forma de poeira, neblina, aerossol, fumaça e/ou fuligem, com tamanho menor que 10 micra. 
Os processos de combustão (industrial e veículos automotores) e movimento de solo são as 
principais origens destas partículas inaláveis no escopo espacial do empreendimento. 
 
Com o exposto, para contextualização dos índices de MP10 na região do empreendimento, foi 
realizada consulta às 05 Estações de Monitoramento do Programa QUALAR anteriormente 
apresentadas. O período observacional compreendeu dados diários e recentes de 05 anos 
(2009 – 2013). 
 
Neste contexto, a Figura 6.1.2-2 expõe, a média mensal de partículas inaláveis no recorte 
espacial pré-definido. Já a Figura 6.1.2-3 expõe a média aritmética, ano a ano, para o período 
que abrange de janeiro de 2009 a dezembro de 2013. 
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Fonte: CETESB, 2014 (organizado por WALM, 2014). 
 

Figura 6.1.2-2: Média Mensal de MP10 na região do e mpreendimento. 
 

 
Fonte: CETESB, 2014 (Organizado por WALM, 2014) 

 
Figura 6.1.2-3: Média Aritmética Anual (MAA) de MP1 0 para região do empreendimento. 

 
Com base nos gráficos apresentados, é possível observar que, em todas as estações de 
monitoramento consideradas, o padrão de qualidade definido pela legislação nacional (CONAMA 
03/90) não foi ultrapassado. No entanto, quando analisado o padrão final estabelecido pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Decreto Estadual n. 59.113/ 2013, observa-se que 
os valores são consideravelmente maiores do que o limiar de qualidade, embora não ultrapasse 
a primeira meta intermediária (40 µg/m3). 
 
Outra questão de relevância é o padrão de concentração de poluentes ao longo do ano. Por 
meio da Figura 6.1.2-2, é possível constatar que os meses de inverno apresentam valores mais 
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agravantes de poluição do que os demais, tal informação é justificável pela maior incidência de 
calmarias e inversões térmicas neste período. 
 

• Material Particulado Fino (MP 2,5)  
 
O MP2,5 corresponde a partícula inalável fina, cujo diâmetro aerodinâmico é menor que 2,5 µm. 
Devido ao seu tamanho diminuto, essas partículas penetram profundamente no sistema 
respiratório, podendo atingir os alvéolos pulmonares. A OMS utilizou as partículas inaláveis finas 
como indicador da qualidade do ar em regiões urbanas pelo fato de que esta forma de poluição 
é comum nas cidades e é reconhecidamente danosa para a saúde. Essas partículas podem 
atingir as regiões mais profundas dos pulmões e também entrar na corrente sanguínea, podendo 
causar danos no sistema respiratório e em outros órgãos. Quando originadas de processos de 
combustão, essas partículas contêm hidrocarbonetos na sua composição, o que lhes confere 
maior toxidez e, também, potencial cancerígeno (Instituto Saúde e Sustentabilidade – disponível 
em http://www.saudeesustentabilidade.org.br/index.php/veja-a-opiniao-de-dois-especialistas-em-
poluicao-veicular-sobre-o-relatorio-de-qualidade-do-ar-da-oms/ - acesso maio/2014). 
 
As principais fontes antropogênicas de MP2,5 são a combustão de combustíveis fósseis, 
combustão de madeira em residências, automóveis, processos industriais, termelétricas, etc. 
(BELO E TOFOLI, 2011). Para contextualização dos índices de MP2,5 na região do 
empreendimento, foi realizada consulta à 02 Estações de Monitoramento do Programa QUALAR 
que registraram este poluente em 2013. Cabe ressaltar, que para a OMS, o padrão final de MP 
2,5 anual é de 10 µg/m3, as estações avaliadas tiveram medial anual em 2013 de 15 µg/m3 e 20 
µg/m3, respectivamente atribuídas a Estação Cidade Universitária e Estação Congonhas.   
 

 

Fonte: CETESB, 2014 (Organizado por WALM, 2014) 

Figura 6.1.2-4: Média Mensal de MP 2,5 em 2013 na r egião do empreendimento.  
 

• Dióxido de Nitrogênio (NO 2) 
 
De acordo com o Plano de Controle de Poluição Veicular do Estado de São Paulo – PCPV 
2011/2013 (CETESB, SMA e Governo do Estado de São Paulo): 

 



 
 

66 
 
 

O Dióxido de Nitrogênio (NO2) é um gás marrom avermelhado (com odor forte e muito 
irritante) que pode levar à formação de ácido nítrico, nitratos (o qual contribui para o 
aumento das partículas inaláveis na atmosfera) e compostos orgânicos tóxicos. A 
origem deste poluente está relacionada aos processos de combustão envolvendo 
veículos automotores, processos industriais, incinerações, bem como usinas térmicas 
que utilizam óleo ou gás. 

 
O NO2 também está diretamente relacionado à formação de ozônio, uma vez que durante a 
combustão, sob elevadas temperaturas, o oxigênio reage com o nitrogênio formando óxido 
nítrico (NO), dióxido de nitrogênio (NO2) e outros óxidos de nitrogênio (NOx). Por sua vez o NO2, 
na presença de luz solar, reage com hidrocarbonetos e oxigênio formando ozônio (O3). 
 
De acordo com os dados disponibilizados, as concentrações de NO2 também estão entre as 
variáveis de destaque para o escopo espacial do empreendimento, uma vez que a área definida 
para a implantação do Parque Global é lindeira a uma via de circulação estrutural de grande 
porte (marginal do rio Pinheiros), com grande aporte de veículos pesados diariamente. 
 
Na Figura 6.1.2-5 estão apresentados os dados referentes à média mensal de NO2 para as  
estações de monitoramento de Congonhas, Ibirapuera, Taboão da Serra e Cidade Universitária. 
E na Figura 6.1.2-6 é apresentada a média aritmética, ano a ano, para o intervalo de janeiro de 
2009 a dezembro de 2013. Cabe menção de que a Estação de Monitoramento de Santo Amaro 
não contemplou medições deste poluente para o período observacional pré-definido. 
 

 
Fonte: CETESB, 2014 (Organizado por WALM, 2014) 

Figura 6.1.2-5: Média Mensal de NO 2 na região do empreendimento. 
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Fonte: CETESB, 2014 (organizado por WALM, 2014). 

Figura 6.1.2-6: Média Aritmética Anual (MAA) de NO 2 para região do empreendimento 
 

A Figura 6.1.2-6 possibilita averiguar que, em todas as estações de monitoramento 
consideradas, o padrão de qualidade definido pela legislação nacional (CONAMA 03/90) não foi 
ultrapassado. Em contrapartida, quando analisado o padrão final estabelecido pela OMS e pelo 
Decreto Estadual n. 59.113/2013, observa-se que as Estações Cidade Universitária e Ibirapuera 
atendem o limiar de qualidade estabelecido. 
 
A amplitude observada entre as medições de Congonhas e Ibirapuera são justificáveis pelo uso 
da terra local, uma vez que a segunda estação está inserida entre extensa cobertura vegetal, 
fator que contribui a remoção de parte do monóxido de carbono e dos particulados emitidos pelo 
tráfego de veículos.  
 

• Ozônio (O 3) 
 
No Plano de Controle de Poluição Veicular do Estado de São Paulo – PCPV 2011/2013 
(CETESB, SMA e Governo do Estado de São Paulo) define-se que: 
 

“O ozônio é gás incolor, inodoro nas concentrações ambientais e o principal 
componente da névoa fotoquímica. Trata-se e um composto que não é emitido 
diretamente para a atmosfera, sendo produzido fotoquimicamente pela radiação solar 
sobre os óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis.” 

 
De modo geral, os níveis de O3 aumentam consideravelmente entre o fim da primavera e o 
começo do outono, em regiões periféricas de grandes centros urbanos, localizadas nas direções 
em que sopram os ventos. Tradicionalmente, seus picos de concentração ocorrem no meio da 
manhã, algumas horas após o rush matinal do trânsito (nível máximo de emissão de óxidos de 
nitrogênio), atingindo ápice vespertino e declinando a noite. 
 
O Programa QUALAR realiza o monitoramento de ozônio em três das 05 estações aqui 
consideradas, sendo elas as estações Santo Amaro, Ibirapuera e Cidade Universitária. A Figura 
6.1.2-7 apresenta o número de ultrapassagens do padrão de qualidade estabelecido pela 
Resolução Conama 03/90 e pelo Decreto n. 59.113/ 2013 nos últimos 05 anos nos locais de 
monitoramento supracitados. 
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Fonte: CETESB, 2014 (organizado por WALM, 2014). 

 
Figura 6.1.2-7: Número de ultrapassagens do padrão de qualidade do ar para O 3 na região 

do empreendimento 
 
A evolução do número de dias de ultrapassagens do padrão estipulado pela legislação estadual 
e federal, apresentada na Figura 6.1.2-6, possibilita observar que o ano 2013 apresenta um 
decréscimo de ultrapassagens frente aos demais anos. Os dados indicam o maior número de 
inconformidades observadas na estação do Ibirapuera, tal cenário é justificável pela direção dos 
ventos, que direciona a este local os poluentes oriundos do centro administrativo do município. 
 

• Monóxido de Carbono (CO) e Dióxido de Enxofre (SO 2) 
 
O monóxido de carbono é um gás incolor, inodoro e insípido oriundo da combustão incompleta 
em veículos automotores. 
 
Trata-se de um poluente com reação severa ao corpo humano, de certo que o monóxido de 
carbono apresenta afinidade pela hemoglobina 240 vezes maior que a do oxigênio, o que faz 
com que uma pequena quantidade de CO possa saturar uma grande quantidade de moléculas 
de hemoglobina, diminuindo a capacidade do sangue de transportar oxigênio.  
 
No entanto, as concentrações atuais, apesar do aumento da frota automotiva, são bem menores 
que as observadas na década de 90, principalmente devido à redução das emissões dos 
veículos leves novos (em atendimento aos limites cada vez mais rígidos da legislação local), 
bem como a renovação da frota existente. Tal contexto é representado na área de interesse, 
onde não foram averiguadas ultrapassagens do padrão de qualidade do ar para monóxido de 
carbono em nenhuma das estações aqui analisadas, nos últimos 05 anos, conforme demonstra 
a figura 6.1.2-8 para o conjunto de estações analisadas.  
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Fonte: CETESB, 2014 (organizado por WALM, 2014). 
 

Figura 6.1.2-8: Média Mensal de CO na região do emp reendimento.  
 
Pontua-se que as estações de monitoramento inseridas na região de entorno do 
empreendimento não contemplam medições de Dióxido de Enxofre. 

 
6.1.3 Ruídos 
 
� Aspectos Metodológicos 
 
As obras para implantação do empreendimento poderão emitir ruídos em diferentes graus de 
intensidade, passíveis de causarem interferências em agentes receptores localizados no 
entorno do perímetro em estudo, resultando em situações de desconforto acústico.  
 
Diante disso, torna-se importante efetuar o monitoramento do nível de ruídos decorrentes das 
ações projetadas para assegurar que as emissões estejam em concordância com a legislação 
federal, estadual e municipal, ou seja, que o conforto, a saúde e o bem-estar da população local 
estejam garantidos. 
 
Conforme a legislação vigente, caso o nível de ruído avaliado anteriormente à implantação do 
empreendimento seja superior aos padrões pré-estabelecidos para o horário e uso do solo 
local, o Nível de Critério de Avaliação (NCA) assume o valor aferido nessa campanha pretérita. 
 
Deste modo, tendo em vista que as obras necessárias à implantação do Parque Global se 
encontram em área urbana, é pertinente a realização de uma campanha de avaliação dos 
níveis de ruído in situ, previamente ao início das obras de implantação do empreendimento, a 
fim de verificar o panorama atual de ruídos sem a presença das atividades decorrentes da 
implantação do empreendimento.  
 
Com isso, será possível no período das obras, verificar o real impacto acústico dessas, de 
modo a atender à Resolução CONAMA 001/90, as normas regulamentadoras ABNT NBR 
10.151/00 e NBR 10.152, bem como as estâncias locais a exemplo da Lei Municipal n. 
11.501/1994. 
 
� Aspectos Legais 
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A legislação federal pertinente aos níveis de ruído é a Resolução do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente - CONAMA 01/90, que determina que sejam atendidos os critérios estabelecidos 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, por meio da NBR 10.151 (revisão de 
2000) – “Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas, Visando o Conforto da Comunidade”, para 
ruídos emitidos em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou 
recreativas. 
 
Os níveis máximos de ruído externo que a NBR 10.151 considera recomendável para conforto 
acústico são apresentados no Quadro 6.1.3-1. 
 

Quadro 6.1.3-1 
 Limites de Ruído conforme NBR 10.151  

Tipos de áreas Diurno Noturno  

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial. 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa. 60 55 

Área mista, com vocação recreacional. 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 
Fonte: NBR 10.151 
Obs.:  Caso o nível de ruído pré-existente no local seja superior aos relacionados neste quadro, então este será o limite. 

 
A reação pública a uma fonte de ruído normalmente só ocorre se for ultrapassado o limite 
normalizado e é tanto mais intenso quanto maior o valor desta ultrapassagem.   
 
Segundo a NBR 10.151, revisão de 1987 (item 3.4.2): “Diferenças de 5 dB (A) são 
insignificantes; queixas devem ser certamente esperadas se a diferença ultrapassar  
10 dB (A)”. Embora este critério não possua efeito legal, é útil para a qualificação da magnitude 
de eventuais impactos negativos de ruído e serve de base para a priorização da implantação de 
medidas corretivas. 
 
Cabe ressaltar que esses padrões legais referem-se a ruído ambiental, ou seja, que ocorre fora 
dos limites do empreendimento em questão. Portanto, os estudos foram realizados de forma a 
apontar os níveis de ruído em pontos receptores localizados próximo ao terreno de implantação 
do Parque Global. 
 
Conforme requerido pela norma NBR 10.151, a classificação do tipo de uso e ocupação do solo 
nos pontos receptores medidos deve ser realizada por observação local imediata durante as 
medições dos níveis de ruído.  
 
No município de São Paulo, por sua vez, o silêncio urbano é regido pela Lei Municipal n. 
11.501/94 e n. 11.986/96, sendo os limites, conforme o zoneamento, determinados no Plano 
Diretor Municipal – Lei n. 13.885/2004, não levando em consideração o uso efetivo do solo.  
 
O Quadro 6.1.3-2, apresenta uma síntese dos padrões estipulados pela legislação municipal, 
conforme o zoneamento urbano e tipologia de vias. 
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Quadro 6.1.3-2  
Limites / Níveis de Ruídos conforme Zoneamento Muni cipal 

Zoneamento Urbano e Tipos de Vias Diurno  Noturno  

ZCLz-I; ZCLz-II; ZER 50 45 

ZM-1 e ZMp  (vias locais) 55 45 

ZM-2 e ZM-3 (vias locais); ZEIS; ZM e ZMp (vias coletoras) 65 45 

ZM e ZMp (vias estruturais N3) 65 50 

ZCP; ZCL; ZCPp; ZCLp; ZM e ZMp (vias estruturais N1 e N2); ZPI (vias locais) 65 55 

ZPI (vias coletoras e estruturais) 70 60 

Demais Zonas Não aplicável 

Fonte: Lei Municipal n. 11.501/94 organizado por WALM, 2014. 
 
É válido salientar que, o zoneamento urbano determina as diretrizes para ocupação do solo, 
mas não representa, necessariamente, o uso e ocupação do solo observado em campo nos 
pontos receptores. Sendo assim, para determinação dos padrões a serem utilizados por este 
estudo, serão cruzados os oferecidos pela NBR e pela legislação municipal, sendo utilizado o 
mais restritivo, considerando como prioridade o uso observado em campo.  
 
� Definição dos Pontos de Medição  
 
A definição dos pontos de medição para o monitoramento de ruídos foi baseada na localização 
do futuro empreendimento e em locais considerados sensíveis a pressão sonora. Como 
resultado, obteve-se 07 pontos de monitoramento localizados conforme apresentado no Quadro 
6.1.3-3 e Figura 6.1.3-1.  
 

Quadro 6.1.3-3 
 Localização dos Pontos de Monitoramento de Ruídos 

Ponto de 
Monitoramento Endereço / Descrição 

Coordenadas 
Geográficas 1 

X Y 

P01 Rua Prof. Benedito Montenegro, 17.  0324898 7386367 
P02 Estacionamento - Extra Hipermercados. 0325009 7386084 

P03 
No limite do terreno do empreendimento, próximo à divisa 
com Colégio Pio XII.  

0325375 7386537 

P04 No limite norte do terreno, próximo à divisa com residências. 0325070 7386556 

P05 
Dentro do Colégio Pio XII, a leste de prédio com salas de 
aula. 

0325343 7386758 

P06 Entre os prédios com salas de aula e o ginásio de esportes. 0325349 7386670 

P07 
Entre o ginásio de esportes e um barranco, no pé do qual se 
inicia o terreno do empreendimento.  

0325366 7386592 
 

1 Projeção UTM – DATUM Sirgas 2000 23S  
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Fonte: WALM, 2014. 

Figura 6.1.3-1:  Localização dos Pontos de Monitoramento de ruídos ( sem escala)  
 
 

� Metodologia da Medição  
 
Em cada ponto selecionado foram realizadas medições de nível sonoro, com um período de 
amostragem mínimo de 7 minutos, desde que o valor do LAeq estivesse estabilizado. As 
medições de ruído foram feitas com análise estatística dos dados, sendo anotado, entre outros 
parâmetros, o LAeq (nível equivalente contínuo), que é o índice de referência legal para o caso 
em análise, o L90 (ruído de fundo) e o L10. O LAeq representa o nível de ruído que, emitido de 
forma constante, apresenta a mesma energia da fonte medida na prática. Pode, portanto, ser 
considerado como o “ruído médio”. Já o L90 é o nível de ruído que é ultrapassado 90% do 
tempo, sendo denominado “ruído de fundo”. Finalmente, o L10 é o ruído que é ultrapassado em 
10% do tempo sendo, portanto, o nível sonoro máximo, desconsiderando os picos isolados. 
 
Para a realização dos trabalhos de campo, foram utilizados os seguintes equipamentos: 
 

• Medidor de ruído e vibrações: marca Svantek, modelo 958A, com análise estatística de 
dados. Com certificado de calibração n. 55.275, emitido em 29/10/2013, pelo laboratório 
da Chrompack (pertencente à RBC – Rede Brasileira de Calibração, conforme 
credenciamento n. 256, emitido pelo Cgre/Inmetro).  

Extra 
Hipermercado 

Rio Pinheiros 
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• Calibrador Acústico: Svan SV 30A, devidamente aferido pelo fabricante. Com certificado 
de calibração n. 55.276, emitido em 29/10/2013, pelo laboratório da Chrompack 
(pertencente à RBC – Rede Brasileira de Calibração, conforme credenciamento n. 256, 
emitido pelo Cgre/Inmetro). 

• Software Svan PC+, para conexão com computador e análise de resultados. 
• Microcomputador: DELL VOSTRO P24F, conectado ao medidor de nível sonoro. 
• GPS Marca Garmim, modelo GPSmap CSx60, com altímetro barométrico. 

 
As medições de ruído foram executadas de acordo com as determinações da NBR 10.151, 
sendo que os aparelhos utilizados atendem os requisitos da IEC 60651 e 60804, sendo 
classificados como de Tipo 1 (de precisão). O Anexo 06  apresenta os respectivos certificados 
de calibração. 
 
As medições foram também norteadas pelas Leis municipais n. 11.501/94 e 11.986/96. Quando 
divergentes das normas regulamentadoras supracitadas, mantiveram-se os padrões mais 
restritivos. 
 
O monitoramento foi realizado com tempo (meteorológico) adequado para averiguação de 
dados, ou seja, sem presença de chuvas, ventos fortes, trovões e demais interferências 
audíveis advindas de fenômenos da natureza e que pudessem interferir nos resultados obtidos. 
 
Como anteriormente retratado, trata-se de um monitoramento de ruídos ambientais, de modo 
que a amostragem contemplou ambientes externos, distantes, quando possível, 1,2 m do piso e 
pelo menos 2 m do limite da propriedade que contemplará a fonte de vibração acústica, assim 
como de quaisquer outras superfícies refletoras (como muros, paredes, etc.).  
 
Destaca-se, ainda, que o monitoramento foi realizado para o período diurno, uma vez que as 
obras de implantação do empreendimento abrangem apenas este período de execução. Vale 
pontuar que os monitoramentos diurnos compreendem o período das 07h01 às 22h00, 
conforme legislação municipal. 
 
 
� Resultados 
 
Seguem os laudos obtidos das sete medições de ruídos realizadas no entorno da Área 
Diretamente Afetada do empreendimento.  
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Data da Medição : 18/12/13 
Horário de Início : 09h39 
Duração:  10min 
LAeq: 74,5 dB 
L10:  77,3dB/L50:71,3dB/L90:  61,9dB 

Zoneamento Municipal:  ZER-01 (Zona 
Exclusivamente Residencial de Baixa 
Densidade)  
Classificação do sistema viário  (Lei n. 
13.430/02 e Lei n.13.885/04): trecho da rua 
Prof. Benedito Montenegro, entre rua Oagy 
Kalile e rua Colégio Pio XII, enquadrado como 
Zona Exclusivamente Residencial  
Uso e Ocupação do solo : Área mista 
predominantemente residencial 

 
 

09:39:54 09:40:26 09:40:58 09:41:30 09:42:02 09:42:34 09:43:06 09:43:38 09:44:10 09:44:42 09:45:14 09:45:46 09:46:18 09:46:50 09:47:22 09:47:54 09:48:26 09:48:58 09:49:30 Time
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Data da Medição : 18/12/13 
Horário de Início : 10h03 
Duração:  7min 
LAeq: 63,1 dB 
L10:  62,8dB/L50: 58,4dB/L90:  55,7dB 
Zoneamento Municipal:  ZM-3a (Zona 
Mista de Alta Densidade)  
Classificação do sistema viário  (Lei 
n.13.430/02 e Lei n. 13.885/04): Não 
Aplicável 
Uso e Ocupação do solo : Área mista, com 
vocação comercial. 
 
 

 

10:03:16 10:03:48 10:04:20 10:04:52 10:05:24 10:05:56 10:06:28 10:07:00 10:07:32 10:08:04 10:08:36 10:09:08 10:09:40 10:10:12 10:10:44 10:11:16 Time

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

dB

P
re

ss
u

re

P02 



 
 

76 
 
 

 
 
 

 

M
on

ito
ra

m
en

to
 

Data da Medição : 18/12/13 
Horário de Início : 10h45 
Duração:  10min 
LAeq: 53,1 dB 
L10:  56,4dB/L50: 51,3dB/L90:  49,5dB 
Zoneamento Municipal:  ZM-2 (Zona Mista 
de Média Densidade)  
Classificação do sistema viário  (Lei n. 
13.430/02 e Lei n. 13.885/04): Não 
Aplicável 
Uso e Ocupação do solo : Área mista, com 
vocação comercial. 
 
 

 

10:45:54 10:46:26 10:46:58 10:47:30 10:48:02 10:48:34 10:49:06 10:49:38 10:50:10 10:50:42 10:51:14 10:51:46 10:52:18 10:52:50 10:53:22 10:53:54 10:54:26 10:54:58 10:55:30 Time
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Data da Medição : 18/12/13 
Horário de Início : 11h08 
Duração:  10min 
LAeq: 50,4 dB 
L10:  52,7dB/L50:  49,1dB/L90:  46,6dB 
Zoneamento Municipal:  ZM-2 (Zona Mista 
de Média Densidade)  
Classificação do sistema viário  (Lei n. 
13.430/02 e Lei n. 13.885/04): Não 
Aplicável 
Uso e Ocupação do solo : Área mista, 
predominantemente residencial. 
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Data da Medição : 13/02/14 
Horário de Início : 15h44 
Duração:  7min 
LAeq: 62,4 dB 
L10:  65,1dB/L50:  59,9dB/L90:  56,2dB 
Zoneamento Municipal:  ZM-2 (Zona Mista 
de Média Densidade)  
Classificação do sistema viário  (Lei Nº 
13.430/02 e Lei Nº 13.885/04): Não 
Aplicável 
Uso e Ocupação do solo : Escola 
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Data da Medição : 13/02/14 
Horário de Início : 15h58 
Duração:  7min 
LAeq: 60,1 dB 
L10:  63,3dB/L50:  57,9dB/L90:  54,2dB 
Zoneamento Municipal:  ZM-2 (Zona Mista 
de Média Densidade)  
Classificação do sistema viário  (Lei Nº 
13.430/02 e Lei Nº 13.885/04): Não 
Aplicável 
Uso e Ocupação do solo : Escola 
 
 
 

  

15:58:52 15:59:08 15:59:24 15:59:40 15:59:56 16:00:12 16:00:28 16:00:44 16:01:00 16:01:16 16:01:32 16:01:48 16:02:04 16:02:20 16:02:36 16:02:52 16:03:08 16:03:24 16:03:40 16:03:56 16:04:12 16:04:28 16:04:44 16:05:00 16:05:16 16:05:32 Time
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Data da Medição : 13/02/14 
Horário de Início : 16h08 
Duração:  7min 
LAeq: 54,0 dB 
L10:  56,5dB/L50:  52,3dB/L90:  49,9dB 
Zoneamento Municipal:  ZM-2 (Zona Mista 
de Média Densidade)  
Classificação do sistema viário  (Lei Nº 
13.430/02 e Lei Nº 13.885/04): Não 
Aplicável 
Uso e Ocupação do solo : Escola 
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� Considerações Finais 
 
O Quadro 6.1.3-4 apresenta a síntese dos resultados obtidos nos quatro pontos de 
monitoramento de ruídos. Vale pontuar que os níveis sonoros obtidos foram comparados aos 
padrões da NBR 10.151 e do zoneamento municipal, sendo utilizado o mais restritivo dentre 
eles.  

QUADRO 6.1.3-4 
QUADRO SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS  

Pontos 
de 

Medição 

Ruídos  
dB(A) 

Uso e Ocupação 
observado em 

campo 

Zonea
mento  
PDE1 

Classificação 
do Sistema 
Viário PDE 1 

Padrão 
Legal 

Utilizado 

Fonte Sonora 
Predominante 
(no momento 
da medição) Leq 

P01 74,5 
Área mista, 
predominantemente 
residencial. 

ZER-1  
Zona 
Exclusivamente 
Residencial 

50 (PDE1) Veículos 

P02 63,1 
Área mista, com 
vocação comercial e 
administrativa. 

ZM-3a  Não Aplicável 60 (NBR) Veículos 

P03 53,1 
Área mista, com 
vocação comercial e 
administrativa. 

ZM-02  Não Aplicável 60 (NBR) Pássaros 

P04 50,4 
Área mista, 
predominantemente 
residencial. 

ZM-02  Não Aplicável 55 (NBR) Pássaros 

P05 62,4 Escola ZM-02  Não Aplicável 50 (NBR) 
Aulas na 
escola 

P06 60,1 Escola ZM-02  Não Aplicável 50 (NBR) 
Aula no 

ginásio da 
escola 

P07 54,0 Escola ZM-02  Não Aplicável 50 (NBR) 

Aulas e 
veículos no 

estacionament
o da escola 

R
U

ID
O

S
 

 Ruído ambiente acima do padrão legal. Novo Nível de Critério de Avaliação. 

 Ruído ambiente dentro do padrão legal. 

 
1 Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo 
 
Verifica-se através dos resultados que os ruídos ambientes nos pontos P01 (rua Prof. Benedito 
Montenegro), P02 (estacionamento do Extra Hipermercados), P05, P06 e P07 (todos dentro do 
colégio Pio XII) ultrapassaram os limites determinados pela legislação, ou seja, encontram-se 
em local acusticamente degradado. Dessa forma, nesses locais os valores obtidos de Leq 
devem ser utilizados como Nível de Critério de Avaliação para futuros monitoramentos.  
 
Salienta-se que no interior do terreno da escola, o limite normativo de ruído foi ultrapassado em 
todos os pontos, sendo as fontes sonoras predominantes provenientes das atividades do 
próprio colégio.  
 
Destaca-se a medição realizada no ponto P01, que apesar de ser uma rua onde o uso tem 
predomínio residencial, apresentou valor de ruído ambiente aproximadamente 50% maior do 
que o definido pela legislação. A fonte sonora predominante durante a medição foi o tráfego de 
veículos, dentre motos, carros, caminhões e ônibus, não havendo nenhuma fonte além das 
tipicamente urbanas.  
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Quanto ao ponto P02, a fonte sonora predominante também foi o tráfego de veículos, 
justificado por ser o estacionamento do Hipermercado Extra. 
 
Por outro lado, os pontos P03 e P04 apresentaram ruído ambiente dentro dos padrões 
determinados pela NBR 10.151. Sendo assim, quando forem iniciadas as obras, os ruídos por 
elas gerados deverão ser monitorados com base nos padrões determinados pela NBR, 
conforme colocado no Quadro 6.1.3-4. 
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6.1.4 Dinâmica do Terreno (Aspectos Geológicos, Geotécnicos, Pedológicos e 
Geomorfológicos). 
 
O diagnóstico referente ao tema ora analisado será consolidado com base na análise e na 
interpretação integrada de um conjunto de informações relacionadas aos aspectos fisiográficos 
das áreas de influência projetadas ao Parque Global, tais como conceitos geológicos, 
geotécnicos, morfométricos e pedológico. 
 
Neste contexto, a Área de Influência Direta (AID) do empreendimento está inserida à margem 
esquerda do rio Pinheiros, entremeio as linhas de contato das coberturas sedimentares das 
planícies fluviais e as altas colinas constituídas de formações cristalinas gnáissicas do planalto 
São Paulo. 
 
Repete-se com a vertente esquerda do rio Pinheiros o mesmo quadro geomórfico observável 
na vertente direita do rio Tietê, ou seja, após as planícies aluviais do fundo de vale, seguem os 
flancos íngremes e encostas bem marcadas de outeiros alinhados e de altas colinas que 
atingem 790 a 810 m. Estão ali ausentes os terraços fluviais típicos, as baixas colinas 
terraceadas e as colinas tabulares no nível intermediário principal, tão nitidamente observáveis 
na margem direita do vale. Isso porque o rio Pinheiros, em todas as retomadas de erosão 
epicíclicas, tendeu a escavar à margem esquerda do curso (AB’SABER, 2007). 
 
Os outeiros alinhados e altas colinas mencionadas vão do Morumbi até as proximidades de 
São Amaro, constituídos inteiramente por granitos e gnaisses. O assoalho pré-pliocênico na 
região é muito acidentado, deixando entrever a existência de sulcos relativamente fundos e 
largos dos vales que antecedem a fase deposicional do plioceno. 
 
No que concerne à fase deposicional, destaca-se que as várzeas paulistanas equivalem ao 
registro clássico das planícies de inundação de cursos d’água que entalham formações 
cristalinas granitoides, sugestas às condições climáticas e hidrológicas peculiares aos países 
tropicais úmidos. Desta forma, observa-se uma grande marca de material quartzoso existente 
no seio das formações rochosas dos velhos escudos, fato que se traduz nas planícies por 
abundantes e extensas lentes de areias. Por outro lado, o material decomposto dos granitos e 
gnaisses é transportado seletivamente pelas enxurradas, durante todo o período de ascensão e 
declínio das águas de inundação. Acrescentam-se, assim, cunhas horizontais de sedimentos 
argilosos no entremeio das vastas áreas de sedimentos arenosos flúvio-aluviais dos diques 
marginais e canais fluviais da bacia de captação do rio Pinheiros. (AB’SABER, 2007) 
 
A Figura 6.1.4-1, a seguir, expõe o perfil geológico e topográfico da Área de Influência Direta do 
empreendimento, onde é possível constatar a morfologia plana de estrutura sedimentar às 
margens do rio Pinheiros, bem como os outeiros gnáissico de cumes côncavos na porção a 
montante. O Mapa Morfométrico da AID e ADA (MF-PG-03), a diante, ratifica e espacializa tal 
representação gráfica. 
 
Já a foto 6.1.4-1 apresenta um retrato fotográfico do sítio projetado ao empreendimento sob 
visada norte, de modo que é possível constatar o cenário retilíneo com declividade inferior a 5% 
no primeiro plano e os flancos gnáissicos íngremes ao fundo. A foto 6.1.4-2, por sua vez, 
apresenta relato fotográfico da ADA sob visada sudeste, contemplando a planície aluvionar do 
rio Pinheiros. 
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Fonte: AB’SABER, 2007 adaptado por WALM, 2014. 

Figura 6.1.4-1:  Perfil geológico topográfico da área de interesse.  

  

Foto  6.1.4-1: Visada norte da ADA, com 
flancos gnáissicos recobertos de vegetação. 

 

Foto 6 .1.4-2: Visada sudeste da ADA, perfil 
retilíneo da planície aluvionar do rio Pinheiros 
 

No que concerne à cobertura pedológica vale destacar que as áreas de influência do 
empreendimento estão sobre área urbana, de modo que a cobertura pedologia ali observada 
dispõe de suas propriedades naturais alteradas, principalmente no que tange os horizontes 
superficiais, devido a processos antrópicos como contaminação química, poluição por resíduos 
sólidos, impermeabilização, desagregação e alteração na mecânica natural dos solos devido à 
corte e aterros, dentre outras intervenções. 
 
As funções exercidas sobre os solos encontrados em meio urbano (suporte e fonte de material 
para obras civis, sustento de áreas verdes, meio para descarte de resíduos e armazenamento e 
filtragem de águas pluviais) podem provocar diversas alterações morfológicas (SCHLEUB et al., 
1998).  
 
É muito frequente a ocorrência de camadas distintas e artificiais resultante da introdução de 
diferentes materiais, com diferentes texturas, devido à tentativa de reconstituição do solo 
removido, ou descarte de restos de construções sobre o terreno (JIM, 1998). As camadas 
também não apresentam transição plana ou ondulada, mas sim, transição irregular ou 
descontínua, justamente devido à adição de materiais exógenos, que nem sempre é homogênea 
em toda a área (DE KIMPE et al., 2000). 
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Com o exposto e com base em bibliográfica especifica1, conclui-se que as mudanças ocorridas 
no solo provocadas pela urbanização ainda não assumiram, em sua maioria, caráter 
pedogenético pela rapidez com que ocorrem em relação à escala temporal destes processos. 
Cabe também enfatizar que o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) atualmente 
não contempla o termo solo antrópico, apenas horizonte A antrópico (EMBRAPA, 1999). 
 
Este cenário é evidenciado no sítio proposto a implantação do Parque Global, local que remete a 
antiga área de disposição de material dragado do rio Pinheiros (Bota Fora 07 e 08 sob-
responsabilidade da Light São Paulo). O descarte do lodo turfoso no decorrer das décadas de 
60 e 80 geraram a contaminação do solo e águas subterrâneas locais. Como meio de mitigação 
dos danos causados, o Ministério Público, por meio de Termo de Ajuste de Conduta (TAC), 
estabeleceu a obrigatoriedade da implantação de aterro com 1,5 metro de espessura em parte 
imóvel (GOLF 137), sendo 1, 1 m de solo com material proveniente de jazida externa e não 
contaminada e 0,4 m de solo vegetal. 
 
Têm-se assim um cenário desconfigurado das propriedades naturais que ali convergiam. A Área 
Diretamente Afetada (ADA) registrava as características sedimentares já mencionadas, assim 
como a morfometria de planície de inundação em toda a extensão do terreno, de certo que a 
ADA está inserida sobre o leito de dois córregos que apresentavam calha a céu aberto até 
meados 2006 (Pau Arcado e afluente), bem como consta no mapa da São Paulo Light S.A. que 
tal localidade contemplava antigo meandro do rio Pinheiros ante a retificação na década de 40. 
 

Foto 6.1.4 -3: Camada de solo antropizado 
sobre a ADA do empreendimento. 

 

Foto 6.1.4 -4: ADA inserida na planície 
aluvionar do rio Pinheiros. 

 
Com relação às fragilidades geotécnicas e suscetibilidades naturais do terreno, O Mapa 
geotécnico e de suscetibilidade à erosão e Movimentos de massa da AID e ADA (MF-PG-04) 
apresenta as classes observáveis na área de interesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 PEDRON et al 2004/2004a/2006 



Fonte:
- Em presa P aulista d e P lanejam ento Metropolitano S/A - EMP LASA. Mapeam ento c ontínuo d a b ase
  c artog ráfic a d a Reg ião Metropolitana d e São P aulo, esc ala 1:100.000, 2006.
- Banc o d e Dad os Geom orfom étric os - Topod ata. Disponív el em : h ttp://www.d sr.inpe.b r/topod ata/ind ex.ph p.
  Ac essad o em : janeiro/2014.
- AB’SÁBER, Aziz Nac ib . Geom orfolog ia d o sítio urb ano d e São P aulo/ Cotia, São P aulo: Ateliê Ed itorial, 2007.
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Com base nos produtos cartográficos apresentados observam-se duas principais classes 
geotécnicas, quais sejam: 
 

• Terrenos sedimentares lindeiros ao rio Pinheiros, com destaque à totalidade da ADA: 
áreas suscetíveis a assoreamento das várzeas; enchentes periódicas; dificuldade na 
drenagem e escoamento das águas servidas e pluviais; nível freático próximo à 
superfície do terreno; estabilidade precária das paredes de escavação; solapamento das 
margens dos cursos d'água; recalque das fundações. 

 
• Terrenos cristalinos a montante da AID, entremeios a bairro do Morumbi e Favela 

Paraisópolis: alta susceptibilidade à erosão dos solos de alteração que se manifesta em 
sulcos e ravinas, em cortes e em aterros; dificuldades de terraplenagens e de abertura 
de valas, condicionadas pela presença de matacões; queda de blocos em taludes de 
corte e em encostas por descalçamento e por erosão do material terroso envolvente. 

 
Em uma consolidação geral, nota-se que a erosão linear é problema mais expressivo na AID, 
de modo que grande parte dessa área de interesse apresenta potencialidade ao 
desenvolvimento de sulcos, quer pela suscetibilidade natural dos terrenos, quer como reflexo 
de ações sem critério de ocupação. 
 
Neste sentido, pontua-se que o processo de urbanização comumente compacta o solo (aterros, 
cortes, regularização de terreno), diminuindo a porosidade e a infiltração de água, aumentando o 
escorrimento superficial (de modo que um volume maior de precipitação escorre mais 
rapidamente para os cursos de água), aumentando as forças ativas nos processos de erosão e 
movimentos de massa, atingindo, desta forma, o limiar de erodobilidade dos solos mais 
rapidamente.  
 
Ainda para a situação supracitada, cabe mencionar o potencial de produção de sedimentos, 
derivada da possibilidade de erosão dos terrenos convexos, devido à ação das chuvas, seguida 
do escoamento superficial e consequente “contribuição” ao assoreamento dos cursos d’água 
locais.  
 
Para a ADA, evidenciam-se as linhas de fluxo de caráter convergentes, de modo que essa 
curvatura horizontal do terreno relaciona-se a processos de migração e acúmulo de água, 
minerais e matéria orgânica no solo por meio da superfície, também proporcionados pela 
gravidade. Soma-se a este cenário o perfil anisotrópico (ou seja, com propriedades físicas como 
resistência e permeabilidade distribuídas de forma distinta para diferentes direções) e 
antropizados dos solos locais, os quais comprometeram a capacidade de infiltração natural 
desse terreno. 
 
Em consulta ao cadastro de pontos de alagamento da prefeitura municipal de São Paulo e do 
Plano de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê não foi encontrado cadastro de enchentes na região 
de interesse.  
 
A Carta de Aptidão física ao assentamento urbano (IPT, 1990) sintetiza o diagnóstico de 
dinâmica do terreno aqui apresentado, de modo que classifica a ADA do empreendimento como 
áreas de condições favoráveis à expansão urbana quando mensuradas as condições 
tipográficas da paisagem.  
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6.1.5 Recursos hídricos Superficiais 
 
Para a identificação das microbacias e principais cursos d’ águas que drenam as imediações do 
terreno de implantação do empreendimento, foi realizada consulta a Carta topográfica do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (Carta SF-23-Y-C-VI-2 – Escala 1:50.000), 
bem como ao Mapa das Subunidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (2009) e o 
Mapeamento contínuo da base cartográfica da Região Metropolitana de São Paulo (2006), 
escala 1:100.000, da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A – EMPLASA. Em 
complemento aos dados secundários, foi também realizado vistoria de campo durante o mês de 
janeiro de 2014 ao longo de toda a Área de Influência Direta do empreendimento.  
 
Desta forma, o Mapa dos Recursos Hídricos da AID e ADA do MF e MB (MF-PG-05), a seguir, 
apresenta as áreas de influência do Parque Global sobre a divisão das subbacias hidrográficas 
da região, bem como expõem a classificação morfológica do leito aferidos na mencionada 
vistoria de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fonte:
- Sistema de Informações para habitação Social na Cidade de São Paulo, disponibilizados em
  http://www.habisp.inf.br, download em 15/01/2013.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Carta topográfica SF-23-Y-C-VI-2 - São Paulo.
  Escala 1:50.000, ano 1984.
- Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA. Mapeamento contínuo da base
  cartográfica da Região Metropolitana de São Paulo, escala 1:100.000, 2006.
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Com base no mapa MF-PG-05 é possível observar que área de interesse do presente 
diagnóstico encontra-se inserida na micro bacia hidrográfica do rio Pau Arcado, tributário pela 
margem esquerda do rio Pinheiros, que, por sua vez, é afluente pela margem esquerda do rio 
Tietê. 
 
Neste contexto, no tocante a divisão administrativas das águas, no âmbito da Política Estadual 
de Recursos Hídricos, têm-se a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Alto Tietê 
(UGRHI 06) e a subunidade Penha-Pinheiros. 
 
O rio Pinheiros, até meados da década de 20, contemplava um corpo d’água essencialmente 
meândrico, com nascente no encontro do rio Guarapiranga com o rio Grande, nas imediações 
do limite municipal de São Paulo, Taboão da Serra e Embu das Artes.  
 
Segundo Morisawa (1985), rios meândricos apresentam morfologia de leito em canais simples, 
sinuosidade superior a 1,5, carga suspensa ou mista, razão da largura e profundidade superior a 
40, comportamento erosivo de canais de alargamento e comportamento deposicional de 
formação de bancos dentriticos. Com tais premissas, a Figura 6.1.5-1 apresenta recorte de 
fotocópia do mapa “canal do Rio Pinheiros” produzido pela companhia São Paulo Light S.A, 
onde é possível constatar o antigo talvegue sinuoso do rio Pinheiro sobreposto à calha atual da 
drenagem. 
 
Vale mencionar que, o recorte em tela sobrepõe-se ao terreno projetado para o empreendimento 
em análise, de modo que se identifica, na Figura 6.1.5-1, as demarcações das antigas áreas de 
bota fora do material dragado do rio, bem como a existência pretérita de meandro ativo do rio 
Pinheiros sobre a ADA. 
 
 

 
Fonte: São Paulo Light S.A, S/D apud MP/Informação Técnica 211/2013. 

Figura 6.1.5-1:  Leito natural do rio Pinheiro sobreposto a atual ca lha de drenagem. 
 
A partir de 1928, foram iniciadas as obras de retificação do rio Pinheiros, que se estenderiam até 
os anos 1950, cujo o objetivo era acabar com as inundações intrínsecas ao espraiamento 
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natural do rio, canalizar as águas e direcioná-las para a Represa Billings, invertendo o sentido 
do fluxo com o auxilio da Usina Elevatória de Traição. Desta forma, foram criadas condições 
para a instalação da Usina Hidrelétrica Henry Borden, em Cubatão, que recebia água do rio 
Tietê e Pinheiros através do reservatório Billings, aproveitando o grande desnível da Serra do 
Mar, de mais de 700 metros para gerar energia elétrica (ONG Águas Claras do Rio Pinheiros, 
2013). 
 
Do início das obras de retificação aos dias atuais, sob intenso processo de urbanização, os 
recursos hídricos superficiais, inseridos na AID, foram perdendo gradualmente suas 
características naturais, de tal modo que a maior parte dos rios e córregos ali inseridos encontra-
se retificados, parcialmente tamponados e com leitos maiores (planície de inundação) 
suprimidas por loteamentos residenciais, ou seja, são corpos d’água que ao longo do processo 
de urbanização do município perderam as funções inerentes a rede de drenagem fluvial, 
comprometendo a qualidade de transporte hidráulico, física e química das águas. 
 
Por meio das informações disponibilizadas no Sistema de Regionalização Hidrológico do estado 
de São Paulo, disponibilizado pelo Sistema de Informação para Gerenciamento de Recursos 
Hídricos do Estado de São Paulo (SigRH), somado ao uso de ferramentas de 
geoprocessamento para trabalhar os dados observados, fora possível aferir que a bacia do rio 
Pau Arcado (AID) contempla precipitação média anual de 1.296,6 mm, valores de vazões de 
longa duração (QLP) de 0,026 m³/s e vazão média de 7 dias com 10 anos de retorno (Q7,10) de 
0,005m³/s. Evidencia-se, assim, densa ramificação de drenagem de pequeno porte, na forma 
geral dendrítica, criando uma série de padrões individualizados e anomalias locais de drenagem. 
 
Especificamente para o Córrego Pau Arcado Oficio, em 2004, o DAEE emite o ofício 
CT/AP/188/2004 anuindo às atividades para a canalização do córrego na área pertencente à 
EMAE. E, posteriormente, em 2006, a Secretaria de Infraestrutura Urbana – SIURB, emite o 
Termo de Compromisso nº 56/06, assinado em 08 de Dezembro de 2006 com a SIURB para 
execução da canalização de águas pluviais no Córrego Pau Arcado e afluentes. Por meio dos 
dados apresentados no quadro 6.1.5-1 é possível observar o histórico relativo às aprovações e 
termos de compromisso emitidos relativos ao Córrego Pau Arcado, evidenciando desta forma a 
legalidade do empreendimento em relação aos recursos hídricos. 
 

QUADRO 6.1.5-1 
QUADRO LICENÇAS/ AUTORIZAÇÕES CÓRREGO PAU ARCADO 

 

ÓRGÃO LICENÇA/AUTORIZAÇÃO OBSERVAÇÕES 

SIURB 

Termo de Compromisso 

Termo de Compromisso nº 56/06, assinado em 
08 de Dezembro de 2006 com a SIURB para 
execução da canalização de águas pluviais no 
Córrego Pau Arcado e afluentes. 

Termo de Início de Obra 

Oficio nº 682/06 autorizando o inicio das obras 
em 20 de dezembro de 2006, com prazo de 
240 dias para execução da obra (até 17 de 
Agosto de 2007). Solicitação da autorização 
para o inicio da obra acompanhada de todas as 
autorizações obtidas. 

Aditamento do Termo de  Compromisso 

Termo de Compromisso 43/2007 de 14 de 
Setembro de 2007, prorrogando por mais 30 
dias o prazo para execução da obra, até 
15/09/2007. 

Projeto Executado em Conformidade 
com o Projeto Aprovado  

Em 19 de Outubro de 2007 foi recebido 
comunicado de aceite das obras civis de 
canalização do córrego. 
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ÓRGÃO LICENÇA/AUTORIZAÇÃO OBSERVAÇÕES 

Folha de informação 424 informando que as 
obras executadas estão em conformidade com 
o projeto aprovado  

Carta Fiança 

Carta fiança nº 010/2006 do Banco Tricury no 
valor de R$ 482.598,52, destinada a caução 
para a garantia da assinatura do termo de 
compromisso.  

Termo de Conclusão Construtora  
Certificado da AOKI Construtora enviado à 
Bueno Netto atestando a conclusão da obra. 

DECONT Parecer 

Foi feita consulta ao DECONT para saber se 
havia necessidade de Licenciamento Ambiental 
da obra de canalização. O Parecer de 
DECONT de 27 de Agosto de 2004 considera 
que não há a necessidade de Licenciamento 
Ambiental no âmbito do DECONT para as 
obras de canalização. 

DAEE 

Outorga 
Portaria DAEE nº 1015 de 2006 com validade 
de 3 anos, renovada em 2009, prorrogando por 
mais 3 anos (Até Junho/2012). 

Carta Conclusão 
Protocolo de 30 de Outubro de 2007 
comunicando o encerramento da obra de 
canalização. 

EMAE Anuência 
Oficio CT/AP/188/2004 anuindo as atividades 
para a canalização do córrego na área 
pertencente à EMAE. 

 
 
No que concerne aos usos destas águas, foram identificados 28 outorgas de direito de uso das 
águas no âmbito da política normativo de gestão de recursos hídricos, previsto na Lei Federal n. 
9.433/1997, bem como na Lei Estadual n. 7.663/91. 
 
A captação subterrânea com finalidade de saneamento é o principal uso outorgado, com 75% 
dos requerimentos, tal cenário é respaldado tanto pela qualidade das águas superficiais 
comprometida, quanto pela ausência de recursos em superfície, em vista do predomínio de 
tamponamentos a fim de viabilizar os loteamentos residenciais. Para a ADA, observam-se 
apenas duas outorgas referentes às canalizações dos rios Pau Arcado e do afluente do rio 
Pinheiros sem identificação. 
 
Por fim, as fotos 6.1.5-1 a 6.1.5-8, apresentam o inventário fotográfico do diagnóstico  referente 
a temática de recursos hídricos, observados no mês de janeiro de 2013 ao longo da AID e ADA. 
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Foto 6.1.5 -1 - Tampão de acesso 
(manutenção) a galeria subterrânea do 
córrego Pau Arcado na ADA. 
 

Foto 6.1.5 -2 - Tampão de acesso 
(manutenção) a galeria subterrânea do 
afluente do rio Pinheiros na ADA. 
 

Foto 6.1.5 -3 - Vista do rio Pinheiros a partir 
da ADA do empreendimento. 

Foto 6.1.5 -4 - Represamento de água nas 
imediações da Praça Ayrton Senna. 
 

Foto 6.1.5 -5 - Sinalização da canalização na 
área de lazer e convívio do loteamento 
residencial vertical Villa Monte Verde. 

Foto 6.1.5 -6 - Área de lazer e convívio do 
loteamento residencial vertical Villa Monte 
Verde sobre córrego tamponado. 
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Foto 6.1.5 -7 - Lago artificial no Parque Burle 
Max originado do represamento de nascente 
do parque. 
 

Foto 6.1.5 -8 - Leito natural de córrego no 
Parque Burle Marx. 
 

 
6.1.6 Passivos ambientais 
 
� Aspectos Metodológicos 
 
A área do empreendimento é uma área contaminada, de acordo com o último Cadastro de 
Áreas Contaminadas da CETESB, publicado em dezembro de 2012. Sendo assim, para a 
caracterização do sítio de implantação do Parque Global, do ponto de vista dos passivos 
ambientais, foram avaliados os documentos disponibilizados pelo empreendedor, sendo os 
principais: 
 

• Relatório Síntese de Diagnóstico Ambiental da Área dos Antigos Bota-Foras 07 e 08 da 
Eletropaulo – Morumbi – São Paulo/SP (SWG Services, maio de 2012); 

• Pareceres da CETESB referentes aos estudos de investigação ambiental da área e 
planos de intervenção; 

• Planos de Intervenção da área Arconte (Golf 44) e Golf 37; 
• Termo de Ajustamento de Conduta – TAC e aditamentos.  

 
A partir desses documentos foi realizada uma breve contextualização com o histórico de 
estudos ambientais da área, para posteriormente serem detalhadas as medidas de intervenção 
propostas pelo empreendedor e aprovadas pela CETESB, a fim de tornar a obra viável do 
ponto de vista do passivo existente no local. Destaca-se que a aprovação da CETESB indica 
que o empreendedor vem do ponto de vista técnico e legal realizando todas as atividades e 
cumprindo as etapas necessárias para viabilizar a implantação do empreendimento.  
 
� Histórico de Estudos Ambientais e Aprovações 
 
As investigações ambientais no imóvel foram iniciadas em 2000 pela sua antiga proprietária e a 
partir de 2003, quando a Golf Village adquiriu a área, passou para sua responsabilidade as 
investigações ambientais e aprovações necessárias para implantação de um empreendimento 
imobiliário no local. 
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Destaca-se que em 2005 foi emitido pela CETESB o Parecer Técnico 125/ESCA/05 
(apresentado no quadro 6.1.6 -1), no qual foram definidas todas as restrições e intervenções 
necessárias para a reabilitação da área para o uso pretendido, quais sejam:  
 

o Restrição de uso de água subterrânea para qualquer finalidade no espaço 
compreendido entre a região de montante do imóvel e o alinhamento do Rio Pinheiros;  

o Não retirar solo do interior do imóvel sem prévia autorização do órgão competente;  

o Aterrar todo o imóvel com solo limpo de procedência garantida, praticando a espessura 
de 1,1 m com terra inerte e 0,40 m nas áreas externas e 0,6 m nas áreas edificadas. 
Esta camada deverá ser aplicada em toda a área do terreno. Esta camada poderá ser 
reduzida para 0,40 m de solo limpo sob as áreas edificadas e pavimentadas;  

o Impor medida de restrição a escavações em profundidade superior a 1,5 m após 
implantação da camada de isolamento;  

o Desenvolver acompanhamento de saúde e segurança ocupacional dos trabalhadores 
de obras civis, promover o uso de EPI – Equipamento de Proteção Individual e rodízio 
dos trabalhadores a cada 120 dias de trabalho;  

o Instalar um sistema de exaustão de gases nas edificações.  
 
Todas as premissas para reutilização da área estabelecidas pela CETESB foram ratificadas 
pelo DECONT em seus pareceres e pelo Ministério Público para assinatura do Termo de 
Ajustamento de Conduta. 
 
Em 2010 o projeto imobiliário da Golf Village recebeu o Alvará de Aprovação da Prefeitura 
Municipal de São Paulo, entretanto neste mesmo período foi aprovada a implantação da Linha 
17 – Ouro do Metrô que corta o imóvel, desapropriando uma área aproximada de 25.000 m², 
inviabilizando o projeto aprovado. 
 
Conforme dito anteriormente, cabe aqui destacar que como consequência da desapropriação, o 
projeto aprovado foi abandonado e novos projetos começaram a ser desenvolvidos para o 
local. A Arconte (GOLF 44) protocolou nos órgãos competentes um projeto residencial para a 
área de 44.000 m², e em paralelo a Golf Village sequenciou a aprovação do manejo arbóreo e 
movimento de terra para executar as atividades pertinentes à reabilitação da área, visando 
cumprir com as obrigações assumidas com o Ministério Público 
 
Em 2013 a CETESB aprovou o Plano de Intervenção para a implantação do projeto residencial 
da Arconte (GOLF 44) revalidando as intervenções estabelecidas no Parecer 125/ESCA/05 e 
impondo a necessidade um sistema ativo para exaustão de gases. Também em 2013 o 
DEPAVE emitiu os Termos de Compromisso Ambiental aprovando o manejo arbóreo para as 
áreas e a Subprefeitura emitiu os Alvarás de Movimento de Terra.  
 
Em Maio de 2013 foram iniciadas as atividades para a reabilitação da área com a aplicação da 
camada de isolamento com solo limpo, inclusive na área desapropriada para o Metrô. A Golf 
Village assumiu o compromisso de entregar a área ao Metrô devidamente recoberta e com os 
níveis compatibilizados com o viário da Marginal Local aprovado pelo CET que será implantado 
na frente dos imóveis. 
 
Os Quadros 6.1.6 -1 e 6.1.6-2, listam, de modo sintetizado, os estudos ambientais realizados 
na área de interesse, assim como pareceres técnicos emitidos pela CETESB e outros órgãos 
públicos.  
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Quadro 6.1.6-1 
Lista dos Estudos Ambientais e Pareceres Técnicos r ealizados no Empreendimento  

 

Data Documento / Estudo 

Junho/00 Avaliação Ambiental Fase I e Fase II do Bota Fora 7 e 8 - Ambiterra Ltda 

Maio/03 Estudos de Avaliação Ambiental e Geológico-Geotécnico de Área dos Bota-Foras 7 e 8 - 
Gaia Consultoria Ambiental 

Set./03 Estudos Complementares de Avaliação Ambiental e Geológico-Geotécnico de Área dos 
Bota-Foras 7 e 8 - Gaia Consultoria Ambiental 

Abr./04 Avaliação Ambiental e Geológico-Geotécnica da Área dos bota-foras 7 e 8 da Eletropaulo 
- Atendimento ao Parecer Técnico n. 129R/ESCA/03 - Gaia Consultoria Ambiental 

Abr./05 
Investigações Ambientais nas Áreas dos Bota-Foras 7 e 8 da Eletropaulo para 
Atendimento de Recomendações do Parecer Técnico n. 094R/ESCA/04 da CETESB - 
Gaia Consultoria Ambiental 

Abr./05 Avaliação de Risco Toxicológico em Área Pertencente à Eletropaulo, em São Paulo/SP - 
Hidroplan 

Mai./05 Relatório de Engenharia - Análise Ambiental - Golf Village Empreendimentos Imobiliários 
S.A. – Bueno Neto 

Jun./05 

Parecer Técnico CETESB n. 066/ESCA/05 
� Parecer sobre os relatórios “Investigações Ambientais nas Áreas dos Bota-Foras 7 e 8 
da Eletropaulo para Atendimento de Recomendações do Parecer Técnico n. 
094R/ESCA/04 da CETESB” (GAIA, 2005) e “Avaliação de Risco Toxicológico em Área 
Pertencente à Eletropaulo, em São Paulo/SP” (HIDROPLAN, 2005). 

Ago./05 
Investigações Ambientais nas Áreas dos Bota-Foras 7 e 8 da Eletropaulo para 
Atendimento de Recomendações do Pré-Parecer Técnico da CETESB datado de julho de 
2005 - Gaia Consultoria Ambiental 

Ago./05 Avaliação de Risco Toxicológico em Área Pertencente à Eletropaulo, em São Paulo/SP - 
Hidroplan 

Set./05 Relatório de Engenharia - Análise Ambiental - Golf Village Empreendimentos Imobiliários 
S.A. – Bueno Neto 

Out./05 
Considerações finais sobre os relatórios emitidos pela Gaia Consultoria, Hidroplan e 
Bueno Netto para a área dos bota-foras 7 e 8 da Eletropaulo, Marginal Pinheiros, São 
Paulo/SP - Gaia Consultoria Ambiental  
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Data Documento / Estudo 

Dez./05 

Parecer Técnico CETESB n. 125/ESCA/05 
� Foram analisados os quatro relatórios emitidos entre agosto e outubro de 2005, 
elaborados para atendimento do Parecer Técnico 066/ESCA/05. As recomendações do 
parecer n. 125/ESCA/2005 para uso futuro da área foram: 
1. Restrição de qualquer uso de água subterrânea em toda a área do empreendimento; 
2. Uso de EPIs pelos funcionários da obra, de forma a impedir o contato com material 
contaminado; 
3. Monitoramento ocupacional durante as obras; 
4. Implantação de sistema permanente de exaustão de gases sob todas as áreas 
construídas; 
5. Implantação de aterro em toda a área do empreendimento de 1,5m de altura, com 1.1 
m de solo de jazida externa e 0,4m de solo vegetal; 
6. Após finalização das obras, impor proibição de escavação além dos 1,5m de 
profundidade; 
7. Proibição de retirada de solo da área do empreendimento;  
8. Instalação do canteiro de obras conforme NR-18 e resolução CONAMA n.307/2002; 
9. Não permitir permanência de trabalhadores em situação de risco por mais de 120 dias; 
10. Manter campanha de monitoramento semestral de água subterrânea. 

 
No Quadro 6.1.6-2, apresentado na sequência destaca-se o fato de que em agosto de 2012 foi 
emitido o despacho técnico da CETESB n. 135.12 CAAC, cujo assunto é o Parecer Técnico 
GRAPROHAB – Protocolo 10976, no que foi definida a necessidade da elaboração de um 
plano de intervenção para toda a área objeto deste estudo. 
 
 

Quadro 6.1.6-2 
Lista dos Estudos Ambientais e Pareceres Técnicos r ealizados no Empreendimento  

 

Data Documento / Estudo 

Ago./06 
Monitoramento das Águas Subterrâneas na Área dos Bota-Foras 7 e 8 da Eletropaulo, 
Marginal Pinheiros/SP, para atendimento ao parecer técnico n 125/ESCA/05 da CETESB - 
Gaia Consultoria Ambiental 

Out./06 Parecer técnico CETESB/GRAPROHAAB n. 010/2007/CLN   
� Aprova protocolo, com condicionantes semelhantes aos dos pareceres anteriores. 

Ago./07 Relatório de Monitoramento da Qualidade da Água Subterrânea – Servmar Ambiental e 
Engenharia 

Jul./08 Relatório de Monitoramento da Qualidade da Água Subterrânea - Servmar Ambiental e 
Engenharia 
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Data Documento / Estudo 

Out./08 

TAC – Termo de Ajustamento de Conduta  
Inquérito Civil Público n. 249/05 
� Definiu os seguintes compromissos do empreendedor quando da construção do 
empreendimento, em relação à contaminação da área: 
1. Realização de monitoramento semestral das águas subterrâneas até liberação da 
CETESB, nos poços de monitoramentos (PMs) determinados no TAC; 
2.  Monitoramento semestral da qualidade da água do córrego Pau Arcado; 
3. No caso de destruição de algum PM pelas atividades de obra, elaborar novo plano de 
amostragem; 
4. Caso fossem verificadas plumas de contaminação se deslocando para terrenos 
vizinhos, o empreendedor seria responsável pelas remediações e monitoramentos 
necessários; 
5. Monitoramento da água de rebaixamento de aquífero, de acordo com a Resolução 
CONAMA n. 357/2005; 
6. Proibição de uso da água subterrânea em toda a área do empreendimento até o rio 
Pinheiros; 
7. Implantação de sistema permanente de drenagem de gases sob as construções, de 
forma a impedir sua liberação para ambientes confinados; 
8. Uso obrigatório de EPI’s; 
9. Utilizar práticas que minimizem a emissão de poeiras durante as obras; 
10. Proibição do contato direto dos trabalhadores com material contaminado do subsolo 
em um período superior a 120 dias; 
11. Construção do canteiro de obras de acordo com a NR-18 e CONAMA 307/2005; 
12. Implantação de aterro 1,5 m em toda a área; 
13. Reaproveitamento de material escavado no próprio terreno, ou envio do mesmo como 
resíduo perigoso para destinação adequada; 
14. Material para aterro deve ter procedência comprovada; 
15. Após realização do aterro, fica proibida a escavação abaixo de 1,5m. 

Nov./08 Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas, Superficial e de Drenagem – 
Geoíntegra Engenharia Ambiental 

Mar./09 

Parecer Técnico  CETESB nº 035/ESCA/2009 
� Avalia relatórios de monitoramento de água subterrânea, e conclui que foi atendido o 
parecer n.125/ESCA/05 e que o monitoramento das águas subterrâneas pode ser 
encerrado. 

Jul./09 Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas, Superficial e de Drenagem - 
Geoíntegra Engenharia Ambiental 

Dez./09 Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas, Superficial e de Drenagem - 
Geoíntegra Engenharia Ambiental 

Ago./10 Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas, Superficial e de Drenagem - 
Geoíntegra Engenharia Ambiental 

Abr./11 Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas, Superficial e de Drenagem - 
Geoíntegra Engenharia Ambiental 

Dez./11 Abertura do Processo Arconte (GOLF 44) na CETESB 

Jul./12 Plano de Intervenção (Atendimento à DD 103/2007/C/E , de 22.07.2012 e TAC – Termo 
de Ajustamento de Conduta) - Geoíntegra Engenharia Ambiental 

Ago./12 

Despacho Técnico da CETESB n. 135.12.CAAC 
Assunto: Parecer Técnico – GRAPROHAB – Protocolo 10 976 
� Foi informado que as exigências do Parecer 125/ESCA/05 deveriam ser realizadas 
para toda área do empreendimento, ou seja, um, novo plano de intervenção deveria ser 
elaborado para a área como um todo, ou seja, Arconte, Golf 37 e Golf 137. 
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Data Documento / Estudo 

Out./12 

Planto de Intervenção (Atendimento à DD 103/2007/C/ E, de 22.07.2012 e TAC – 
Termo de Ajustamento de Conduta)  – Geoíntegra Engenharia Ambiental 
� Revisão do Plano de Intervenção para atendimento ao Despacho Técnico da CETESB 
n. 135.12.CAAC e Parecer Técnico da CETESB nº 125/ESCA/05.  

Nov./12 Plano de Intervenção – Complementações ao P lano apresentado em outubro/2012 

Dez./12 
Despacho Técnico da CETESB nº 490.12.CAAC  
Assunto: Parecer Técnico – GRAPROHAB – Protocolo 10 976 
� Analisa e solicita algumas adequações ao plano de intervenção, de outubro de 2012. 

Fev./13 

Plano de Intervenção – Complementações em atendimen to ao despacho 
490.12.CAAC e conforme definições constantes da ata  de reunião nº 02/CAAC/2013: 
� Complementa os relatórios de plano de intervenção apresentados em 2012, conforme 
solicitações do Despacho 490.12.CAAC e questões discutidas em reunião com a CETESB 
em 14/01/2013.  

Mar./13 

Parecer Técnico  da CETESB nº  023/CAAC/13 
� Analisa as complementações do plano de intervenção apresentadas no relatório em 
fevereiro de 2013. Aceita as complementações, com ressalvas sobre sistema passivo de 
exaustão de gases, exigindo que seja transformado em um sistema ativo.  

Jun./13 

Plano de Intervenção da Área Golf 37 Localizada nos  Antigos Bota-Foras 7 e 8 da 
Eletropaulo – Morumbi – São Paulo/SP – SGW Services  
� Apresenta plano de intervenção para a Área 1 – Golf 37. Ainda está em aprovação, não 
sendo emitido parecer da CETESB sobre este relatório. 

Jul./13 

Parecer Técnico CETESB à GRAPROHAB  – n. 45100524 – Processo n. 45/01392/11 
�A CETESB realizou vistoria na área e em seguida manifesta-se favoravelmente è 
emissão do certificado GRAPROHAB ao empreendimento Arconte (Golf 44), devendo ser 
cumpridas todas as medidas contidas no Plano de Intervenção, conforme estabelecido no 
Parecer CETESB n. 023/CAAC/13 e vinculado ao Parecer Técnico n. 45100523 e ao Auto 
de Infração Imposição de Penalidade de Advertência n. 45005951. 

Mar./ 14 

ARCORTE (GLOF 44) - Protocolo do projeto Pré-Executivo do Sistema de Exaustão de 
Gases na CETESB e no DECONT 
 
GOLF 137 - Protocolo do Processo nº 45/10425/14 solicitando Parecer Técnico para 
Alteração de Uso, na CETESB e protocolo do Processo nº 2014-0.071.109-2 para 
acompanhamento da avaliação ambiental do imóvel e implantação de novo projeto 
imobiliário no DECONT. 

 
Conforme exposto no Quadro 6.1.6-1, o primeiro Plano de Intervenção da área Arconte (Golf 
44) foi apresentado pelo empreendedor em março de 2012, para o qual foi emitido Despacho 
Técnico da CETESB n. 135.12.CAAC reprovando o plano. 
 
Em outubro de 2012, foi elaborado novo Plano de Intervenção o qual sofreu uma 
complementação em novembro de 2012. Já em dezembro de 2012 a CETESB emite Despacho 
Técnico n. 490.12.CAAC não aprovando tais documentos e solicitando modificações.  
 
Com isso, em fevereiro de 2013, foi emitida complementação do Plano de Intervenção, cujo 
Parecer da CETESB n.023/CAAC/13 aprovou, fazendo a exigência que o sistema passivo de 
exaustão de gases fosse transformado em ativo. O detalhamento das definições do Plano de 
Intervenção da área Arconte é apresentado a seguir. 
 
Quanto aos outros dois terrenos que perfazem o empreendimento, ou seja, o Golf 37 e o Golf 
137, somente o primeiro já possui Plano de Intervenção, elaborado em junho de 2013 e que se 
encontra em fase de aprovação. A área Golf 137 ainda não possui projeto definido e, portanto, 
não há plano de intervenção para ela.  
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Como o Plano de Intervenção da área Golf 37 ainda está em aprovação, suas definições não 
serão colocadas no presente relatório, pois ainda podem sofrer alterações.  
 
 
� Detalhamento do Plano de Intervenção da Área Arcont e (Golf 44), suas 
complementações e Parecer CETESB n. 023/CAAC/13. 
 
Inicialmente, cabe aqui destacar, que para as três áreas ARCONTE (GOLF 44), GOLF 37 e 
GOLF 137 foram realizados planos de intervenção similares, aqui será descrito o elaborado 
para a ARCONTE (GOLF 44), mas entende-se que o mesmo foi realizado para as outras duas 
áreas, sendo que o plano de intervenção do GOLF 37 já foi aprovado. As informações descritas 
neste item foram embasadas pelos seguintes relatórios: 

 
• Plano de Intervenção (Atendimento à DD 103/2007/C/E, de 22.07.2012 e TAC – Termo de 

Ajustamento de Conduta) – Geoíntegra Engenharia Ambiental – outubro/2012; 
• Complementações do Plano de Intervenção – novembro/2012; 
• Despacho Técnico da CETESB n. 490.12.CAAC – dezembro/2012; 
• Plano de Intervenção – Complementações em atendimento ao despacho 490.12.CAAC e 

conforme definições constantes da ata de reunião n. 02/CAAC/2013 – fevereiro/2013; 
• Parecer Técnico da CETESB n. 023/CAAC/13 – março/2013. 

 
As ações do Plano de Intervenção de outubro/2012 foram propostas de acordo com o Parecer 
Técnico da CETESB n.125/ESCA/05, cujas exigências foram firmadas também por meio de um 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público, cujas exigências estão 
apresentadas no Quadro 6.1.6-1. 
 
Conforme já descrito, foram feitas propostas no plano de outubro de 2012 e complementação 
de novembro/2012 que foram rejeitadas pela CETESB e, dessa forma, foi elaborada nova 
complementação do Plano de Intervenção, apresentado em fevereiro de 2013. Em março de 
2013 a CETESB emitiu o Parecer Técnico n. 023/CAAC/13, colocando algumas condicionantes 
ao Plano de Intervenção e suas complementações, mas aprovando-o, desde que fossem 
obedecidas suas exigências. 
 
As medidas propostas e aprovadas, de acordo com o Plano de Intervenção e todas suas 
complementações estão descritas a seguir: 
 

I. Implantação do aterro de isolamento: 
 
Das três áreas do empreendimento, denominadas: Área 1 (Golf 37), Área 2 (Golf 137) e Área 3 
(Arconte – Golf 44), somente a Arconte possui projeto em fase mais avançada de aprovação. 
As Áreas 1 e 2 ainda não possuem projeto definido e, portanto, seu recobrimento com a 
camada de solo limpo não foi considerada viável pelo empreendedor. Por isso, foi proposto nos 
primeiros planos de intervenção o recobrimento somente da área Arconte, deixando os terrenos 
do Golf 37 e Golf 137 para serem aterrados posteriormente, quando já houvesse projeto 
construtivo dos empreendimentos. Entretanto, o parecer da CETESB no processo da 
GRAPROHAB n. 10.976, exigiu que os terrenos das 3 áreas fossem aterrados com a camada 
de solo limpo juntamente, ou seja, no mesmo período.  
 
A fim de viabilizar a obra na Área 3, chegou-se em uma solução técnica entre empreendedor e 
CETESB, para o recobrimento das Áreas 1 e 2. 
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Esse recobrimento foi dividido em duas etapas, sendo que na 1ª as áreas do Golf 37 e Golf 137 
serão recobertas com 0,6m, possibilitando o uso seguro da área da Arconte. Antes do “habite-
se” ser pedido para a Área 3, esse capeamento intermediário deve estar pronto, conforme 
complementação do Plano de Intervenção de fevereiro/13. Antes da aplicação do solo limpo a 
área deverá ser limpa, devendo a vegetação existente ser removida e destinada para local 
licenciado. Todo material enraizado removido deverá ser aproveitada na própria área, em locais 
destinados a jardins e canteiros.  
 
A 2ª etapa do recobrimento das áreas 1 e 2 consiste no espessamento até 1,5m do aterro nas 
áreas permeáveis. Ressalta-se que os empreendimentos das áreas 1 e 2 são independentes 
da área 3, não havendo passagem entre eles durante a etapa de operação. Ou seja, não 
haverá possibilidade de contato entre os usuários da área Arconte com o solo (material 
contaminado) das áreas Golf 37 e Golf 137.  
 
No Parecer Técnico 023/CAAC/2013, a CETESB exige que seja apresentado novo Plano de 
Intervenção para as áreas 1 e 2, quando seus projetos estiverem definidos. Caso isso não 
ocorra, deverá ser feita a complementação do recobrimento dos terrenos até atingir a 
espessura de 1,5m. Salientou-se a importância de manter a vigilância desses terrenos, de 
forma que nenhuma pessoa entre no local sem autorização. Conforme supracitado neste 
relatório, atualmente, a área Golf 37 já possui projeto definido e plano de intervenção em 
aprovação.  
 
Para a área 03, o recobrimento com solo seguirá com 1,5m de espessura em todo o terreno até 
atingira a cota 733 aprovada em CEUSO, conforme Plano de Intervenção de outubro/2012. 
 

II. Projeto de sistema de drenagem dos gases do subsolo: 
 
No GOLF 44, o sistema de drenagem dos gases do sobsolo em áreas construídas será 
implantado sobre o aterro de isolamento e sob a laje do 1º nível do sobressolo. Haverá um 
colchão drenante (leito de brita), onde serão instaladas 10 linhas de drenos, com tubos de 2” e 
que se estenderão até 5m das extremidades das áreas de sobressolo. Os drenos terão 
conexão com a área externa por meio de tubos, que levarão os gases até caixas de 
monitoramento, onde serão monitoradas a pressão e concentrações dos gases. A partir da 
caixa os gases serão direcionados a um gabião, onde haverá sua dispersão. 
 
Os drenos de gases serão implantados após a finalização das estacas, e anteriormente a 
concretagem do piso do primeiro sobressolo. 
 
Ao final da implantação do sistema de drenagem dos gases será elaborado as built e deve ser 
realizado o monitoramento quinzenal dos drenos pelo período de um ano, a fim de verificar o 
bom funcionamento dos mesmos, com relatórios mensais a serem entregues à CETESB, 
Ministério Público e DECONT (SVMA). 
 
A CETESB exigiu que o sistema de exaustão de gases fosse ativo, devendo ser indicado o 
responsável pela operação e manutenção do sistema, que deverá operar por tempo 
indeterminado (Parecer 023/CAAC/2013), para o qual foi desenvolvido o projeto executivo, já 
aprovado pela CETESB. 
 
III. Implantação das fundações: 

 
O solo gerado pela escavação das fundações será disposto no próprio terreno, e depois 
recoberto pelo aterro de solo limpo de 1,5 m. Esta sendo utilizado estaca franklin, cuja 
tecnologia e procedimentos utilizados apresentam como principal benefício a não escavação do 
terreno. 
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IV. Controle e Monitoramento da Obra Civil 

 
Durante a execução das obras deverão ser tomadas ações preventivas em relação ao contato 
com água e solo contaminado pelos trabalhadores, além da possibilidade de geração de gases 
no subsolo. 
 
Sendo assim, foram propostos no Plano de Intervenção as seguintes medidas: 
 

• Utilização de EPI pelos trabalhadores das obras 
 
Qualquer trabalhador com potencial de trabalho em atividades que entrem em contato com solo 
ou água subterrânea contaminados deverão usar os EPI’s específicos, indicados por 
profissional capacitado.  
 
Além disso, os trabalhadores devem ser orientados quanto ao uso correto desses EPI’s, de 
maneira que entendam o problema da contaminação da área. O PPRA e o PCMSO da obra 
devem englobar esses riscos ocupacionais causados pela contaminação do local.  
 
De acordo com Parecer Técnico da CETESB n.125/ESCA/05, o trabalhador só poderá se expor 
no máximo 120 dias, quando em atividades diretas de movimentação de terra.  
 

• Monitoramento de vapores durante a escavação das fundações 
 
O monitoramento de vapores engloba tanto a parte de toxicidade, como a explosividade. Caso 
seja verificado algum gás tóxico, o responsável de saúde e segurança do trabalho deverá 
indicar o uso de EPI’s e EPC’s. Já no caso de condição explosiva, devido ao metano no 
subsolo, a obra deverá ser paralisada até sua normalidade. 
 

• Gerenciamento do solo contaminado 
 
Conforme item de “Implantação das fundações”, todo o solo gerado nesse serviço será 
aproveitado na terraplenagem do próprio empreendimento. Se por alguma razão parte desse 
solo não seja aproveitado, ele deverá ser tratado como resíduo e classificado conforme NBR 
10.004/2004, para ser destinado corretamente, inclusive com o uso de CADRI - Certificado de 
Destinação de Resíduos de Interesse Ambiental. 
 

• Monitoramento do sistema de drenagem de gases  
 
De acordo com o Plano de Intervenção de outubro de 2012 o monitoramento dos gases deverá 
ser realizado por meio dos Poços de Monitoramento de Vapores – PMV, caixas subterrâneas 
de inspeção e drenagem, além de tomadas de amostragem dos drenos.  
 
Deverão ser medidos VOCs (Compostos Orgânicos Voláteis) e metano, em seu momento de 
pico (valor lido na atmosfera estagnada) e “desenvolvido” (concentrações representativas do 
meio). Além deles, deverão ser monitorados oxigênio, pressão de vapor, pressão atmosférica e 
velocidade do ar.  
 
O objetivo do monitoramento é ter uma avaliação de como é o comportamento dos gases no 
sistema de drenagem, abaixo do sobressolo. 
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O Parecer Técnico CETESB n.023/CAAC/13 exigiu que fossem instalados poços de 
monitoramento de vapores diretamente sobre o colchão de brita, para medição do LEL (Limite 
Inferior de Explosividade).  
 
 

• Controle de poeira  
 
Deverá ser feita umectação do solo durante épocas secas, para evitar a dispersão de poeira do 
solo contaminado, assim como manter as vias de acesso com britas e proteger os taludes. 
 

• Instalação do canteiro de obras 
 
De acordo com o Parecer Técnico da CETESB n.125/ESCA/05, o canteiro deve ser implantado 
seguindo as diretrizes da CONAMA 307/2002 e exigências da NR-18 do Ministério do Trabalho. 
 

• Restrições Institucionais 
 
Para não transformar cenários potenciais de risco à saúde humana em reais, devem ser 
adotadas medidas institucionais em relação ao solo e água subterrânea do empreendimento. 
 
Sendo assim, na averbação da matrícula seguindo os procedimentos exigidos pela CETESB é 
obrigatório constar a proibição de qualquer uso da água subterrânea no perímetro do 
empreendimento e também entre o empreendimento e a calha do rio Pinheiros.  
 
Com relação a movimentação de solo, nos condomínios que serão instalados no 
empreendimento, deverá constar em seus estatutos ou documento que determine seu 
funcionamento, a restrição de escavação além dos 1,5m de aterro com solo limpo. 
  

• Monitoramento bianual da qualidade de água subterrânea 
 
O Parecer Técnico da CETESB n.035/ESCA/09 de 11/03/2009 conclui pelo encerramento do 
monitoramento de águas subterrâneas nos terrenos do empreendimento.  
 
Na mesma linha, a CETESB declarou, em seu Parecer n. 023/CAAC/13, que o Termo de 
Reabilitação fica condicionado à comprovação da eficiência e eficácia do sistema de remoção 
de gases do subsolo e implantação do aterro de 0,6m nas áreas 1, 2 e 4 (esta pertencente à 
Lille Investimentos Imobiliários Ltda, do grupo Tecnisa). 
 
� Considerações Finais 
 
A partir da avaliação da documentação disponibilizada pelo empreendedor, verifica-se que foi 
considerada viável a implantação do empreendimento do ponto de vista de passivos ambientais 
da área, contanto que fossem seguidas medidas de intervenção, aprovadas e determinadas 
pela CETESB, constantes também em Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, junto ao 
Ministério Público.  
 
Até o momento de elaboração do presente relatório, foram protocolados os Planos de 
Intervenção das três áreas, porém encontra-se aprovado pela CETESB os elaborados para a 
área Arconte (Golf 44) e para GOLF 37. O terreno GOLF 137 também já possui plano de 
intervenções em análise pelo referido órgão ambiental.  
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6.2 Meio Biótico  
 
6.2.1 Vegetação e Paisagem Urbana 
 
O empreendimento está localizado em área urbanizada, marcada por um processo de 
crescimento não planejado ao longo do tempo e, desta forma, a vegetação encontra-se, de 
modo geral, restrita a praças, parques e na arborização viária. 
 
O município de São Paulo apresenta diversos fragmentos florestais, os quais têm sido objeto de 
estudo por muitas instituições ao longo dos anos, tais como o Instituto de Biociências da 
Universidade de São Paulo, o Instituto de Botânica de São Paulo, o Instituto Florestal, o 
Departamento de Parques e Áreas Verdes (DEPAVE) da Prefeitura Municipal de São Paulo, 
entre outros.  
 
Vale ressaltar que em áreas cujos parcelamentos do solo ocorreram de forma planejada, a 
vegetação está mais presente, seja nos terrenos privados ou públicos, em contraponto, a áreas 
com ocupações caracterizadas pela ausência de planejamento, muitas vezes são caracterizadas 
por uma impermeabilização total e, não raro, ausência de vegetação. 
 
Neste estudo, o diagnóstico da flora está focado nos remanescentes vegetais encontrados na 
área de influência do empreendimento AID e ADA, sendo utilizados dados primários e 
secundários. 

 

6.2.1.1 Área de Influência Direta - AID 
 
A Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, para a caracterização do meio biótico, foi 
definida tendo como base a sub-bacia do Córrego Pau Arcado.  
 
A área em estudo está localizada na Província Geomorfológica do Planalto Atlântico (IPT, 1981), 
no município de São Paulo, sendo recoberta por formações vegetais integrantes do Complexo 
Vegetacional da Floresta Atlântica (RIZZINI, 1997) ou Região da Floresta Ombrófila Densa 
(VELOSO et al., 1991). 
 
Conforme Mapa de Biomas do Brasil (IBGE, 2004), a cidade de São Paulo encontra-se inserida 
no Bioma Mata Atlântica, sendo uma região antropizada. Ainda segundo este Mapa, a região na 
qual a cidade de São Paulo está inserida recebe influência de Floresta Ombrófila Densa, Savana 
e Transição Floresta Ombrófila/Savana. 
 
Relativamente próximo à área deste estudo, embora fora da AID do empreendimento, encontra-
se o Parque Municipal Alfredo Volpi (antigo Parque do Morumbi), local que foi incluído na análise 
do meio biótico, por se caracterizar como uma importante área verde para deslocamento de 
avifauna, a qual, a partir da análise de seus dados secundários pode contribuir para a 
identificação das espécies da flora e da fauna na região e indiretamente para o 
empreendimento, de forma que, para ela foi feita uma análise fitogeográfica (ARAGAKI, 1997 
apud NASCIMENTO et al., 2011). Por meio deste estudo, foram catalogadas 171 espécies 
arbustivo-arbóreas, tendo sido encontradas espécies de grande porte como jequitibá (Cariniana 
estrellensis), peroba (Aspidosperma olivaceum), jatobá (Hymenaea courbaril), canela-sassafraz 
(Ocotea odorifera), cedro (Cedrela fissilis), sapopemba (Sloanea guianensis), passuaré 
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(Sclerolobium denudatum2), entre outras. Conforme estudo feito por Nascimento et al. (2011), 
para avaliação da população da palmeira Seafórtia e proposição de medidas de manejo para a 
mesma dentro do Parque Alfredo Volpi, esta palmeira foi considerada uma ameaça às espécies 
nativas localizadas no interior da floresta sendo sugeridas, portanto, medidas urgentes para 
evitar o aumento da população. De acordo com o Guia dos Parques de São Paulo (SÃO 
PAULO, 2012), este Parque possui área de 142.400 m2 e apresenta, além de áreas ajardinadas 
e um bosque implantado, vegetação composta predominantemente por remanescente de Mata 
Atlântica em estágio médio de sucessão, com destaque para as espécies de açoita-cavalo-do-
cerrado, angico, camboatá-de-folhas-largas, cambuci, capaíba, guapuruvu, jerivá, jequitibá, 
passuaré, pau-jacaré e espécies plantadas como cafeeiro, seafórtia, sibipiruna e tipuana. 
Segundo o mesmo Guia, foram registradas 291 espécies da flora, das quais 12 estão 
ameaçadas, como o pau-brasil, as samambaiuçus e a embaúba-prateada. 
 
Outro parque, este na AID do empreendimento, é o Parque Burle Marx. Inaugurado em 1995, 
com convênio entre a Prefeitura Municipal de São Paulo e a Fundação Aron Birmann, é o único 
parque municipal de São Paulo administrado por uma Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP). Segundo informações obtidas no endereço eletrônico do parque3, o 
mesmo é totalmente voltado para o lazer contemplativo, abrigando em sua área de 108.000 m2 

edificações relevantes para a história e arquitetura de São Paulo, além de uma grande 
diversidade de fauna e flora. A vegetação é constituída de remanescentes da Mata Atlântica e 
de reflorestamento de eucaliptos, com áreas ajardinadas onde se destacam palmeiras, andá-
açu, marinheiro, pau-brasil, abacate e palmeiras imperiais. 
 
Na AID encontram-se ainda o Cemitério Morumbi e a Praça Ayrton Senna (Foto 6.2.1.1-1). Além 
destes, há a presença de áreas com “vegetação significativa” conforme Decreto Estadual n. 
30.443/89, sob a forma de bairro-jardim (Foto 6.2.1.1-2), cemitério e gleba não ocupada em 
áreas urbanizadas, conforme pode ser observado nos mapas MB-PG-01e MB-PG-02, 
respectivamente, mapa de Legislação Ambiental da AID e ADA do MF e MB e mapa das Áreas 
Verdes Urbanas da AID e ADA do MF e MB.  

Além da vegetação que está inserida nos parques e praças, a área em estudo apresenta 
arborização de vias públicas (Foto 6.2.1.1-3) e áreas públicas (Foto 6.2.1.1-4) e particulares, 
com predomínio de espécies típicas da arborização urbana da cidade de São Paulo, tais como: 
tipuana, sibipiruna, pau-ferro, quaresmeira, abacateiro, ipê, goiabeira, pata-de-vaca, eucalipto, 
paineira, espatódea, flamboyant, amoreira, figueira, entre outras.  
 
Vale ressaltar ainda que dentro da AID e adjacente a ADA, pertencente à Congregação das 
Irmãs Franciscanas, está localizado uma área de aproximadamente 127.000 m2 coberta 
parcialmente por vegetação nativa. Este terreno situa-se entre o Colégio Pio XII e a marginal do 
rio Pinheiros e pode ser visualizado na Foto 6.2.1.1-5. A Foto 6.2.1.1-6 apresenta uma visão 
geral de outra área arborizada da AID e localizada no entorno da ADA. 
 

                                                           
2 Nome atualizado conforme Lista de Espécies da Flora do Brasil (JBRJ): Tachigali denudata 
3 Disponível em: < http://parqueburlemarx.com.br/>. Acesso em: 06/01/2014. 
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Foto 6.2.1.1 -1 - Vista geral da Praça Ayrton 
Senna. 

Foto 6.2.1.1 -2 - “Área de Vegetação 
Significativa” próxima à Praça Ayrton Senna. 

  

Foto 6.2.1.1-3 - Arborização de vias 
públicas da AID. 

Foto 6.2.1.1 -4 - Arborização de área pública 
da AID conhecida como “Fazenda 
Morumbi”. 

  

Foto 6.2.1.1 -5 - Visão geral da vegetação 
presente em área pertencente à 
Congregação das Irmãs Franciscanas, 
adjacente à ADA. 

Foto 6.2.1.1 -6 - Vegetação presente na AID 
do empreendimento e adjacente à ADA. 

 
  



Fonte:
- São Paulo (Estado) Secretaria do Meio Ambiente / Secretaria Municipal de Planejamento. Vegetação
  Significativa no Município de São Paulo. São Paulo, 1988.
- Prefeitura do Município de São Paulo. Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Mapa Digital da Cidade. Escala 1:1.000.
- Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA. Mapeamento contínuo da base
  cartográfica da Região Metropolitana de São Paulo, escala 1:100.000, 2006.
- Base de dados do Centro de Estudos da Metrópole (CEM), disponível em: www.centrodametropole.org.br.
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Fonte:
- Imagens do Google Earth (2012) - Acesso em Janeiro/2014.
- Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA. Mapeamento contínuo da base
  cartográfica da Região Metropolitana de São Paulo, escala 1:100.000, 2006.
- Base de dados do Centro de Estudos da Metrópole (CEM), disponível em: www.centrodametropole.org.br.
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6.2.1.2 Área Diretamente Afetada – ADA 
 
Para a caracterização da flora da ADA deste empreendimento serão utilizados dados obtidos de 
cadastramentos arbóreos apresentados por Golf Village Empreendimentos Imobiliários S. A. e 
Arconte Desenvolvimento Imobiliário Ltda ao DEPAVE, dentro do Projeto de Compensação 
Ambiental para Termo de Compromisso Ambiental Antecipado – Remediação Ambiental, 
datados de 28/01/13, 31/01/13 e 27/06/13 respectivamente para a área 1 (Golf 37), área 2 (Golf 
137) e área 3 (Arconte – GOLF 44). As informações serão apresentadas por subáreas da ADA: 
 

� Área 1 (GOLF 37) 
 

Foram cadastrados um total de 358 espécimes arbóreos (DAP ≥ 5 cm) e 20 exemplares com 
DAP entre 3 cm e 5 cm. As famílias com maior diversidade de espécies foram Euphorbiaceae, 
Fabacaeae, Solanaceae e Urticaceae, cada uma com 2 espécies registradas (11,1%). As 
demais famílias apresentaram registro de apenas 1 espécie.  
 
Para os espécimes arbóreos, foram registradas 18 espécies, sendo 12 (66,7%) nativas e 6 
(33,3%) exóticas. As espécies registradas estão distribuídas em 14 famílias. Com relação à 
abundância, Trema micrantha (pau pólvora) foi a espécie de maior destaque, com 
aproximadamente 26,8%, seguida de Pinus sp. (pinheiro) e Sesbania virgata (angiquinho 
grande), com aproximadamente 13% e Acnistus arborescens (fruta de sabiá) e Cytharexyllum 
myrianthum (pau de viola) com aproximadamente 12,8% e 11,7%, respectivamente. Foram 
cadastrados 5 exemplares mortos (1,4%).  
 
Todos os exemplares (378), que já foram removidos, serão compensados conforme Termo de 
Compromisso Ambiental - TCA n. 378/2013 (Anexo 07).  

 
� Área 2 (GOLF 137) 
 

Foi cadastrado um total de 1.287 espécimes arbóreos pertencentes a 24 espécies e distribuídos 
em 15 famílias. A família com maior diversidade de espécies foi Fabaceae, com 6 espécies 
(25%), seguida de Solanaceae, com 3 espécies (12,5%) e Bignoniaceae e Urticaceae, ambas 
com 2 espécies (aproximadamente 8,3%). As demais famílias foram representadas por apenas 
uma única espécie.  
 
Das 24 espécies cadastradas, aproximadamente 62,5% (15 espécies) são nativas e 37,5% (9 
espécies) são exóticas. Trema micranta (pau pólvora) foi a espécie mais abundante 
(aproximadamente 40,8%), seguida de Acnistus arborescens (fruta de sabiá) (aproximadamente 
16,5%), Citharexylum myrianthum (pau de viola) (aproximadamente 10,7%), e Sesbania virgata 
(angiquinho grande) (aproximadamente 8,1%). Foram cadastrados 31 exemplares mortos 
(aproximadamente 2,4%).  
 
Todos esses exemplares arbóreos (1.287) que já foram removidos serão compensados segundo 
do Termo de Compromisso Ambiental - TCA n. 074/2013 (Anexo 08). 

 
� Área 3 (ARCONTE) 

 
Foram cadastrados 122 espécimes arbóreos pertencentes a 16 espécies diferentes distribuídas 
em 12 famílias. A família com maior diversidade de espécies registrada foi Fabaceae, com 4 
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espécies (25%), seguida de Urticaceae, com 2 espécies (12,5%). As demais famílias 
apresentaram apenas uma espécie. 
 
Das 16 espécies cadastradas, 10 (62,5%) são nativas e 6 (37,5%) são exóticas. Eucalyptus sp. 
(eucalipto) foi a espécie mais abundante (aproximadamente, 21,3%), seguida de Trema micranta 
(pau pólvora) com 15,6%, Pinus sp. (pinheiro) com 11,5%, Alchornea sidifolia (canela raposa) 
com 10,66% e Rapanea ferruginea4 (capororoca) com 8,2%. Foram cadastrados 16 exemplares 
mortos (13,1%).  
 
Os 122 exemplares arbóreos cadastrados, já removidos, serão compensados de acordo com 
Termo de Compromisso Ambiental - TCA n. 073/2013 (Anexo 09). 
 
A Tabela 6.2.1.2-1 apresenta a lista de espécies de árvores da ADA, com base nos estudos 
apresentados no cadastramento arbóreo. 
 

Tabela 6.2.1.2-1 
Lista das espécies da flora cadastradas para a ADA do empreendimento, com base no 

cadastramento arbóreo. 

Nome Popular Nome Científico Família Origem  
Nº de Indivíduos 

GOLF 
37 

GOLF 
137 ARCONTE 

amoreira Morus nigra Moraceae Exótica 7 15 1 
angiquinho-
grande 

Sesbania virgata Fabaceae Nativa 50 105 2 

aroeira-mansa Schinus terebinthifolius Anacardiaceae Nativa 4 - 4 

assa-peixe Vernonia polyanthes Asteraceae Nativa 9 25 - 

canela-raposa Alchornea sidifolia Euphorbiaceae Nativa 15 19 13 

canela-sebo Ocotea puberula Lauraceae Nativa 1 2 2 

capororoca Rapanea ferruginea Primulaceae Nativa 7 - 10 

cuvitinga Solanum erianthum Solanaceae Exótica 2 40   

embaúba Cecropia pachystachya Urticaceae Nativa 2 3 2 
embaúba-
vermelha 

Cecropia glaziovi Urticaceae Nativa 1 3 1 

espatódea Spathodea nilotica Bignoniaceae Exótica - 3 - 

eucalipto Eucalyptus sp. Myrtaceae Exótica - 3 26 

fruta-de-sabiá Acnistus arborescens Solanaceae Nativa 60 212   

goiabeira Psidium guajava Myrtaceae Exótica 24 - - 

guapuruvu Schizolobium parahyba Fabacee Nativa - 1 - 
ipê-amarelo-de-
jardim 

Tecoma stans Bignoniaceae Exótica 3 7 - 

jurubeba grande 
Solanum 
asperolanatum Solanaceae Nativa  - 3 - 

leucena 
Leucaena 
leucocephala Fabaceae Exótica 1 55 1 

maricá Mimosa bimucronata Fabaceae Nativa - 39 - 

mulungu-do-llitoral Erythrina speciosa Fabaceae Nativa - 6 1 

paineira Ceiba speciosa Malvaceae Nativa - 1 - 

pau-de-leite Sapium glandulatum Euphorbiaceae Nativa 1 - - 

pau-de-viola Citharexylum Verbenaceae Nativa 42 138 7 

                                                           
4 Nome atualizado conforme Lista de Espécies da Flora do Brasil (JBRJ): Myrsine coriaceae. 
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Nome Popular Nome Científico Família Origem  
Nº de Indivíduos 

GOLF 
37 

GOLF 
137 ARCONTE 

myrianthum 

pau-formiga Triplaris americana Polygonaceae Nativa - 3 - 

pau-pólvora Trema micrantha Cannabaceae Nativa 96 525 19 

pinheiro Pinus sp. Pinaceae Exótica 48 41 14 

santa-bárbara Melia azedarach Meliaceae Exótica - 4 1 

tipuana Tipuana tipu Fabaceae Exótica - 3 2 

morta NI NI NI 5 31 16 

Total 28 17  378 1287 122 
Fonte:  GOLF 37: Golf Village Empreendimentos Imobiliários S. A., 2013; ARCONTE: Arconte Desenvolvimento Imobiliário Ltda., 
2013; GOLF 137: Golf Village Empreendimentos Imobiliários S. A., 2013. 

 
Vale ressaltar que dentro da ADA deste empreendimento não há “vegetação significativa” 
conforme Decreto Estadual n. 30.443/89. 
 
As Fotos 6.2.1.2-1 a 6.2.1.2-4 caracterizam a ADA do empreendimento, evidenciando a 
ausência de espécimes arbóreos e o início das atividades no local. 
 

  

Foto 6.2.1.2-1 - ADA do empreendimento, 
com ausência de espécimes arbóreos. 

Foto  6.2.1.2-2 - Visão da ADA do 
empreendimento evidenciando atividade de 
preparo do solo. 

  

Foto 6.2.1.2-3 - Início de atividades na ADA. 
Foto  6.2.1.2-4 - Início de atividades e 
preparo do solo no ADA. 
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6.2.1.2 Áreas de Preservação Permanente – APP 
 
De acordo com o novo Código Florestal Brasileiro (Lei n. 12.651 de 25 de maio de 2012), 
entende-se Área de Preservação Permanente – APP como:  
 

“... área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, 
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas”.  
 
e 
“as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua 
situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;” 

 
A delimitação dessas áreas é feita considerando fatores como a localização (zona rural ou 
urbana consolidada) e largura do curso d’água, entre outros (Lei n. 12.651, de 25 de maio de 
2012; Lei n. 12.727, de 17 de outubro de 2012). 
 
Dentro da área de influência do empreendimento encontram-se algumas Áreas de Preservação 
Permanente (APPs), sendo quatro nascentes (as áreas no entorno das nascentes e dos olhos 
d’água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) 
metros), constituintes da sub-bacia utilizada para delimitação da AID, além destas, deve se 
considerar a APP relativa ao rio Pinheiros (MB-PG-01- mapa de Legislação Ambiental da AID e 
ADA do MF e MB e MB-PG-02 - mapa das Áreas Verdes Urbanas da AID e ADA do MF e MB).  

Os dois corpos d’água presentes na ADA encontram-se completamente canalizados e 
tamponados (MB-PG-01- mapa de Legislação Ambiental da AID e ADA do MF e MB), não se 
caracterizando como APP de acordo com o Novo Código Florestal. 

 
6.2.1 Fauna 
 
Tratando-se de um empreendimento localizado em área urbana consolidada, a avifauna constitui 
o grupo mais expressivo e, dessa forma, será o mais detalhado neste estudo. 
 
As aves constituem um excelente indicador ecológico, tanto na avaliação da qualidade dos 
ecossistemas como no registro e monitoramento de alterações ambientais, em função de sua 
intensa interação com a vegetação (ANDRADE, 1993). A facilidade de observação, o 
conhecimento acumulado de características biológicas e a taxonomia bem definida facilitam a 
utilização das aves como bioindicadores (MATARAZZO-NEUBERGER, 1994). Além disso, o fato 
de serem animais extremamente móveis permite respostas rápidas a mudanças ambientais no 
tempo e espaço (GAESE-BÖHNING et al., 1994 apud AGNELLO, 2007). 
 
Para o levantamento da avifauna urbana na área do empreendimento serão utilizados dados 
secundários e primários para a AID e dados primários para a ADA. 
 
Para a obtenção dos dados primários, foram visitadas três áreas na AID. A Praça Ayrton Senna 
e outra área lindeira a ela, além de uma área pública cercada, também conhecida como 
“Fazenda Morumbi”. As duas últimas estão incluídas nos trechos de “Bairros-Jardins” segundo o 
Decreto Estadual n. 30.443/89, “Vegetação Significativa do Município de São Paulo”. Os pontos 
utilizados para o levantamento de fauna podem ser observados no MB-PG-03 - Mapa dos Locais 
de Levantamento de Fauna da AID e ADA do MF e MB. 
 



 
 

114 
 
 

Os trabalhos de campo foram realizados nos dias 30 e 31 de janeiro de 2014, no período da 
manhã e da tarde. Para as observações foi utilizado um binóculo Pentax 8 X 40.  
 
A nomenclatura das espécies da fauna, das famílias e a ordem taxonômica utilizada seguem 
FROESI & PAULY (2013) para peixes, FROST (2014) para anfíbios; BÉRNILS & COSTA (2012) 
para répteis, CBRO (2014) para aves e DE VIVO et al. (2011) para mamíferos. Foram 
destacadas, as espécies endêmicas da Mata Atlântica para aves (BENCKE et al., 2006), as 
porventura estejam ameaçadas de extinção para o estado de São Paulo, de acordo com o 
Decreto Estadual n. 60.133, de 7 de fevereiro de 2014 (SÃO PAULO, 2014), bem como espécies 
exóticas. Também foram avaliadas espécies cujo comércio é controlado pela Convenção 
Internacional do Comércio de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora (CITES, 2013). 

 
6.2.2.1. Área de Influência Direta (AID) 

 
Para a caracterização da fauna presente na AID, sobretudo da avifauna, foram utilizados dados 
secundários obtidos da literatura para o Parque Alfredo Volpi (antigo Parque Morumbi), Parque 
Burle Marx e entorno e Cemitério do Morumbi.  
 
O Parque Alfredo Volpi está localizado relativamente próximo ao empreendimento e, apesar de 
estar fora da AID, pela localização e relevância na região, será considerado neste estudo. 
Conforme informações obtidas do Guia dos Parques Municipais de São Paulo (SÃO PAULO, 
2012), a fauna do Parque conta com aproximadamente 110 espécies, sendo a maioria aves. 
Recebem destaque as aves endêmicas de Mata Atlântica: tucano-de-bico-verde (Ramphastos 
dicolorus), capitão-de-saíra (Attila rufus), saíra-ferrugem (Hemithraupis ruficapilla) e cigarra-
bambu (Haplospiza unicolor), além de registros ocasionais de anambé-branco-de-rabo-preto 
(Tityra cayana) e gavião-de-cabeça-cinza (Leptodon cayanensis). Foram registradas neste 
estudo, por meio de dados secundários, 76 espécies distribuídas em 28 famílias pertencentes a 
12 ordens (CEO, 2012; SÃO PAULO, 2010). Além da avifauna, também há registro de peixes 
(carpa-comum, Cyprinus carpio; cascudo, Hypostomus ancistroides; guarú, Phalloceros 
harpagos; acará, Geophagus brasiliensis; tilápia, Tilapia rendalli), uma espécie de anfíbio (rã-do-
folhiço, Haddadus binotatus), répteis (iguana Iguana iguana; papa-vento, Enyalius iheringi) e 
mamíferos (gambá, Didelphis aurita; preguiça-de-três-dedos, Bradypus variegatus; sagui-de-
tufo-branco, Callithrix jacchus e sagui-de-tufo-preto, Callithrix penicillata) (SÃO PAULO, 2010). 
 
Parque Burle Marx, administrado pela Fundação Aron Birmann, está localizado na AID do 
empreendimento. Conforme informações divulgadas no endereço eletrônico do Parque5, a fauna 
local é superior a 89 espécies, sendo a maioria aves. Conforme listagem da fauna do Parque 
apresentada no mesmo site4 e Inventário da Fauna do Município de São Paulo (SÃO PAULO, 
2010) há registro de mamíferos (gambá-de-orelha-preta, Didelphis marsupialis e gambá-comum 
Didelphis aurita; sagui-de-tufo-branco Callithrix jacchus; sagui-de-tufo-preto Callithrix penicillata; 
preá Cavia aperea e Cavia fulgida; e ratão-do-banhado Myocastor coypus), répteis (lagarto-teiú 
Salvator merianae; parelheira Philodryas patagoniensis; dormideira Sibynomorphus mikanii; e 
jararaca Bothrops jararaca) e uma espécie de anfíbio (sapo-cururuzinho Rhinella ornata). A partir 
de dados secundários, foram registradas 97 espécies de aves distribuídas em 35 famílias e 16 
ordens para o Parque Burle Marx (CEO, 2012; SÃO PAULO, 2010; 4). 
 
Em um levantamento de campo realizado para o Estudo de Impacto Ambiental da Linha 17 – 
Ouro do Metrô (WALM, 2010), no entorno da área do Parque Burle Marx foram registradas 16 
espécies de aves, todas elas ocorrendo, também, na área interna no Parque. 
 
Neste estudo também foram consideradas informações obtidas para a avifauna do Cemitério do 
Morumbi, retiradas do Estudo de Impacto Ambiental da Linha 17 – Ouro do Metrô (WALM, 
                                                           
5 Disponível em: http://parqueburlemarx.com.br. Acesso em: 08/01/2014. 
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2010), uma vez que parte do cemitério está inserida na AID do empreendimento. Foram 
registradas, por meio de levantamento de campo e entrevistas, 28 espécies, as quais estão 
distribuídas em 16 famílias e 9 ordens. 
 
O Quadro 6.2.2.1-1  apresenta uma lista da avifauna registrada por meio de dados secundários 
para o Parque Alfredo Volpi (CEO, 2012; SÃO PAULO, 2010), Parque Burle Marx (CEO, 2012; 
SÃO PAULO, 2010; 4) e seu entorno (WALM, 2010) e Cemitério do Morumbi (WALM, 2010). 
Baseado nestes dados, conclui-se que já foi registrado na AID um total de 115 espécies, 
distribuídas em 36 famílias e 16 ordens. Em termos de riqueza, as famílias mais representativas 
foram Thraupidae (18 espécies - 15,6%), seguida de Tyrannidae (17 espécies – 14,8%), 
Columbidae (7 espécies – 6,1%), Picidae e Furnariidae (6 espécies – 5,2%) e Turdidae (5 
espécies – 4,34%). Nenhuma das espécies consta como ameaçada de extinção em nível 
nacional. Para a fauna ameaçada no estado de São Paulo, o pavó, Pyroderus scutatus e a 
maracanã-pequena, Diopsittaca nobilis constam como ameaçadas de extinção, e a graúna, 
Gnorimopsar chopi encontra-se na categoria ‘quase ameaçada’ (SÃO PAULO, 2014). 
 

Quadro 6.2.2.1-1 
Lista da avifauna registrada no Parque Burle Marx ( BM) e seu entorno (AE-BM), Parque 

Alfredo Volpi (AV) e Cemitério do Morumbi (CM). 
TÁXON NOME POPULAR BM AE-BM CM AV 

ANSERIFORMES         
Anatidae         
Dendrocygna viduata irerê x   x 
SULIFORMES         
Phalacrocoracidae         
Phalacrocorax brasilianus biguá  x    
PELECANIIFORMES         
Ardeidae         
Nycticorax nycticorax savacu  x   x 
Butorides striata socozinho  x    
Ardea alba garça-branca-grande  x   x 
CATHARTIFORMES         
Cathartidae         
Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta  x x x x 
ACCIPITRIIFORMES         
Accipitridae         
Leptodon cayanensis * gavião-de-cabeça-cinza    x 
Elanus leucurus *  gavião-peneira  x   x 
Rupornis magnirostris * gavião-carijó  x   x 
CHARADRIIFORMES         
Charadriidae         
Vanellus chilensis quero-quero  x x x  
COLUMBIFORMES         
Columbidae         
Columbina talpacoti rolinha-roxa  x x x x 
Columba livia exo  pombo-doméstico    x 
Patagioenas picazuro pombão x x   
Zenaida auriculata pomba-de-bando   x  
Leptotila verreauxi juriti-pupu    x 
Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira    x 
Leptotila sp.    x  
CUCULIFORMES         
Cuculidae         
Piaya cayana alma-de-gato  x   x 
Crotophaga ani anu-preto  x    
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TÁXON NOME POPULAR BM AE-BM CM AV 
Guira guira anu-branco  x   x 
STRIGIFORMES      
Strigidae       
Athene cunicularia * coruja-buraqueira x  x  
Asio clamator * coruja-orelhuda   x  
CAPRIMULGIFORMES      
Caprimulgidae       
Hydropsalis parvula bacurau-chintã x    
APODIFORMES         
Apodidae         
Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-branca x   x 
Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal  x   x 
Trochilidae         
Eupetomena macroura * Beija-flor-tesoura  x   x 
Amazilia lactea * beija-flor-de-peito-azul  x x x x 
CORACIIFORMES         
Alcedinidae         
Megaceryle torquata martim-pescador-grande  x   x 
Chloroceryle amazona martim-pescador-verde    x 
PICIFORMES         
Ramphastidae       
Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde    x 
Picidae         
Picumnus temminckii end  pica-pau-anão-de-coleira  x  x x 
Melanerpes candidus pica-pau-branco x  x  
Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó  x   x 
Colaptes campestres pica-pau-do-campo  x  x x 
Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-amarela  x  x x 
Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca  x  x x 
FALCONIFORMES      
Falconidae         
Caracara plancus * caracará  x  x x 
Milvago chimachima * carrapateiro  x    
Falco sparverius * quiriquiri x  x  
PSITTACIFORMES         
Psittacidae         
Diopsittaca nobilis * maracanã-pequena    x 
Forpus xanthopterygius * tuim  x   x 
Brotogeris tirica end  *  periquito-rico  x x x x 
Pionus maximiliani * maitaca-verde x    
PASSERIFORMES         
Thamnophilidae         
Thamnophilus caerulescens choca-da-mata  x   x 
Conopophagidae          
Conopophaga lineata chupa-dente  x    
Furnariidae         
Furnarius rufus joão-de-barro  x x x  
Lochmias nematura joão-porca    x 
Automolus leucophthalmus barranqueiro-de-olho-branco x    
Synallaxis ruficapilla pichororé x    
Synallaxis spixi joão-teneném  x   x 
Cranioleuca pallida end  arredio-pálido  x   x 
Tityridae       
Tityra cayana anambé-branco-de-rabo-preto    x 
Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto  x    
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TÁXON NOME POPULAR BM AE-BM CM AV 
Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto x    
Cotingidae         
Pyroderus scutatus pavó x    
Rhynchocyclidae       
Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio  x   x 
Tyrannidae         
Camptostoma obsoletum risadinha  x   x 
Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela  x   x 
Serpophaga subcristata alegrinho  x   x 
Attila rufus capitão-de-saíra x   x 
Myiarchus swainsoni irré x   x 
Pitangus sulphuratus bem-te-vi  x x x x 
Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro  x    
Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado x  x x 
Megarynchus pitangua neinei    x 
Myiozetetes similis bemtevizinho-de-penacho-vermelho  x x  x 
Tyrannus melancholicus suiriri  x x  x 
Tyrannus savana tesourinha  x    
Empidonomus varius peitica  x    
Colonia colonus viuvinha    x 
Myiophobus fasciatus filipe x    
Lathrotriccus euleri enferrujado  x   x 
Xolmis cinereus primavera x    
Vireonidae         
Cyclarhis gujanensis pitiguari  x x x x 
Vireo olivaceus juruviara-boreal  x   x 
Hirundinidae         
Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa  x   x 
Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora  x   x 
Troglodytidae         
Troglodytes musculus corruíra  x x x x 
Turdidae         
Turdus flavipes sabiá-una  x   x 
Turdus leucomelas sabiá-barranco  x  x x 
Turdus rufiventris sabiá-laranjeira  x  x x 
Turdus amaurochalinus sabiá-poca  x    
Turdus albicollis sabiá-coleira    x 
Mimidae         
Mimus saturninus sabiá-do-campo  x x   
Passerellidae       
Zonotrichia capensis tico-tico  x  x x 
Parulidae         
Setophaga pitiayumi mariquita    x 
Geothlypis aequinoctialis pia-cobra  x    
Basileuterus culicivorus pula-pula  x   x 
Myiothlypis leucoblephara pula-pula-assobiador x    
Icteridae         
Gnorimopsar chopi graúna x  x  
Molothrus bonariensis vira-bosta x   x 
Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul x    
Thraupidae         
Coereba flaveola cambacica  x x  x 
Saltator similis trinca-ferro-verdadeiro x  x x 
Thlypopsis sordida saí-canário  x   x 
Tachyphonus coronatus tiê-preto  x   x 
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TÁXON NOME POPULAR BM AE-BM CM AV 
Ramphocelus bresilius end  tiê-sangue  x    
Lanio melanops  tiê-de-topete  x   x 
Tangara seledon saíra-sete-cores  x    
Tangara sayaca sanhaço-cinzento  x x x x 
Tangara palmarum sanhaço-do-coqueiro  x   x 
Tangara ornata sanhaçu-de-encontro-amarelo    x 
Tangara cayana saíra-amarela  x   x 
Pipraeidea melanonota saíra-viúva  x   x 
Dacnis cayana saí-azul  x   x 
Hemithraupis ruficapilla end  saíra-ferrugem  x   x 
Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho  x   x 
Haplospiza unicolor cigarra-bambu    x 
Volatinia jacarina tiziu  x    
Sporophila caerulescens coleirinho  x  x  
Fringillidae         
Sporagra magellanica  pintassilgo  x    
Euphonia chlorotica fim-fim  x   x 
Euphonia violacea gaturamo-verdadeiro  x    
Estrildidae         
Estrilda astrild exo  bico-de-lacre  x    
Passeridae         
Passer domesticus exo   pardal  x x  x 

OBS.: Táxons atualizados conforme Lista de Aves do Brasil 2014 (CBRO, 2014). Legenda: BM = Parque Burle Marx; AE-BM = Área 
do Entorno do Parque Burle Marx; CM = Cemitério do Morumbi; AV = Parque Alfredo Volpi; (*) = Espécie que consta no Apêndice II 
da CITES (CITES, 2013); end = espécie endêmica da Mata Atlântica (sensu BENCKE et al., 2006), exo = espécie exótica. 

 
No levantamento de dados primários, nas três áreas visitadas na AID, foram registradas 26 
espécies de aves, pertencentes a 16 famílias, conforme consta no Quadro 6.2.2.1-2 . 
 
Nenhuma das espécies registradas consta como ameaçada de extinção tanto na lista brasileira 
(MACHADO et al., 2008), quanto na estadual (SÃO PAULO, 2014). A totalidade das espécies 
registradas na AID é comum em áreas urbana tais como parques, praças e jardins, se 
adaptando bem às áreas antropizadas. 
 
Vale ressaltar que a área lindeira à Praça Ayrton Senna (AL-PAS) apresenta uma nascente e um 
córrego em bom estado de conservação, considerando-se a ausência de cercamento e a 
proximidade com as ruas e prédios de residência. Como já mencionado, o local encontra-se 
protegido através do Decreto Estadual 30.443/89, “Vegetação Significativa do Município de São 
Paulo” e pode ser visualizado na Foto 6.2.2.1-1. Em visita realizada nesta área, além das aves 
listadas abaixo, foram observados o peixe guaru, Phalloceros sp., cardumes de girinos de 
Rhinella spp (sapo-cururu ou cururuzinho - família Bufonidae) e cinco machos em atividade de 
vocalização de Hypsiboas faber (sapo-martelo - família Hylidae), o que demonstra que o local 
também apresenta condições favoráveis à permanência e reprodução de outros grupos de 
vertebrados como peixes e anfíbios. As espécies citadas não se encontram nas listas de 
espécies ameaçadas de extinção informadas acima. 
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Foto 6.2.2.1 -1 - Córrego presente na área 
lindeira à Praça Ayrton Senna 
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Quadro 6.2.2.1-2 

Lista da avifauna registrada nas três áreas amostra das na AID do empreendimento.  

TÁXON NOME POPULAR PAS AL-PAS FM 
CATHARTIFORMES        
Cathartidae        
Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta  x x x 
COLUMBIFORMES        
Columbidae        
Columbina talpacoti rolinha-roxa  x x  
Columba livia exo  pombo-doméstico x   
Patagioenas picazuro pombão x x  
Zenaida auriculata pomba-de-bando x  x 
APODIFORMES        
Apodidae        
Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal  x   
Trochilidae        
Eupetomena macroura * Beija-flor-tesoura  x x x 
PICIFORMES        
Picidae        
Melanerpes candidus pica-pau-branco   x 
Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-amarela    x 
FALCONIFORMES     
Falconidae        
Caracara plancus * caracará  x   
PSITTACIFORMES        
Psittacidae        
Forpus xanthopterygius * tuim   x  
Brotogeris tirica end  *  periquito-rico  x  x 
PASSERIFORMES        
Furnariidae        
Furnarius rufus joão-de-barro  x  x 
Rhynchocyclidae      
Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio   x x 
Tyrannidae        
Pitangus sulphuratus bem-te-vi  x x x 
Megarynchus pitangua neinei   x 
Tyrannus melancholicus suiriri  x  x 
Vireonidae        
Cyclarhis gujanensis pitiguari    x 
Hirundinidae        
Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa  x  x 
Troglodytidae        
Troglodytes musculus corruíra  x   
Turdidae        
Turdus leucomelas sabiá-barranco  x x x 
Turdus rufiventris sabiá-laranjeira  x x x 
Thraupidae        
Coereba flaveola cambacica   x x 
Tangara sayaca sanhaço-cinzento  x x x 
Tangara palmarum sanhaço-do-coqueiro  x x  
Passeridae        
Passer domesticus exo   pardal  x   

OBS.:  Táxons atualizados conforme Lista de Aves do Brasil 2014 (CBRO, 2014). Legenda:  PAS = Praça Ayrton Senna; AL-PAS = 
Área Lindeira à Praça Ayrton Senna; FM = “Fazenda Morumbi”; (*) = Espécie que consta no Apêndice II da CITES (CITES, 2013); 
end = espécie endêmica da Mata Atlântica (sensu BENCKE et al., 2006), exo = espécie exótica. 
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6.2.1.2. Área Diretamente Afetada (ADA) 
 
Na ADA do empreendimento foram registradas 27 espécies de aves, pertencentes a 19 famílias, 
conforme consta no Quadro 6.2.2.2-1 . 
 
Nenhuma das espécies registradas consta como ameaçada de extinção tanto na lista brasileira 
(MACHADO et al., 2008), quanto na estadual (SÃO PAULO, 2014). A maioria das espécies 
registradas na ADA é comum em áreas urbanas e antropizadas. A ADA é composta por áreas 
abertas, favorecendo a presença maciça de espécies que ocupam tais ambientes, sejam estes 
antrópicos ou não, como o quero-quero, Vanellus chilensis, o anu-preto, Crotophaga ani, o tiziu, 
Volatinia jacarina e o sabiá-do-campo, Mimus saturninus. Chama a atenção o registro do 
coleirinho, Sporophila caerulescens e o pintassilgo, Sporagra magellanica, que devido ao seu 
canto melodioso são aprisionados em gaiolas com frequência.  
 
O registro de espécies que possuem hábitos florestais ou que habitam bordas de mata, como o 
gavião-carijó, Rupornis magnirostris, o joão-teneném, Synallaxis spixi e o pula-pula, Basileuterus 
culicivorus, ocorreu em decorrência da presença de árvores no entorno do terreno e pela 
influência da grande área verde de aproximadamente 127.000 m2 coberta parcialmente por 
vegetação nativa, pertencente a Congregação das Irmãs Franciscanas, que é vizinha à ADA do 
empreendimento, o que favorece o registro de tais espécies. 
 

Quadro 6.2.2.2-1 
Lista da avifauna registrada na ADA do empreendimen to  

TÁXON NOME POPULAR TIPO DE REGISTRO 
CATHARTIFORMES      
Cathartidae      
Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta  obs 
ACCIPITRIIFORMES      
Accipitridae      
Rupornis magnirostris * gavião-carijó  obs 
CHARADRIIFORMES      
Charadriidae      
Vanellus chilensis quero-quero  obs, voc 
COLUMBIFORMES      
Columbidae      
Columbina talpacoti rolinha-roxa  obs 
Columba livia exo  pombo-doméstico obs 
Patagioenas picazuro pombão obs 
Zenaida auriculata pomba-de-bando obs 
CUCULIFORMES      
Cuculidae      
Crotophaga ani anu-preto  obs, voc 
PSITTACIFORMES      
Psittacidae      
Brotogeris tirica end  *  periquito-rico  obs, voc 
PASSERIFORMES      
Furnariidae      
Furnarius rufus joão-de-barro  obs, voc 
Synallaxis spixi joão-teneném  voc 
Rhynchocyclidae    
Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio  obs 
Tyrannidae      
Pitangus sulphuratus bem-te-vi  obs, voc 
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TÁXON NOME POPULAR TIPO DE REGISTRO 
Tyrannus melancholicus suiriri  obs, voc 
Vireonidae      
Cyclarhis gujanensis pitiguari  voc 
Hirundinidae      
Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa  obs, voc 
Troglodytidae      
Troglodytes musculus corruíra  voc 
Turdidae      
Turdus rufiventris sabiá-laranjeira  obs 
Mimidae      
Mimus saturninus sabiá-do-campo  obs 
Passerellidae    
Zonotrichia capensis tico-tico  obs 
Parulidae      
Basileuterus culicivorus pula-pula  obs 
Thraupidae      
Coereba flaveola cambacica  obs, voc 
Tangara sayaca sanhaço-cinzento  obs, voc 
Volatinia jacarina tiziu  obs, voc 
Sporophila caerulescens coleirinho  obs 
Fringillidae      
Sporagra magellanica  pintassilgo  obs 
Passeridae      
Passer domesticus exo   pardal  obs 

OBS.:  Táxons atualizados conforme Lista de Aves do Brasil 2014 (CBRO, 2014). Legenda:  Tipo de Registro: obs = observação; voc 
= vocalização; (*) = Espécie que consta no Apêndice II da CITES (CITES, 2013); end = espécie endêmica da Mata Atlântica (sensu 
BENCKE et al., 2006), exo = espécie exótica. 

  



Fonte:
- Trabalho de campo realizado em Jan/2014.
- Imagens do Google Earth (2012) - Acesso em Janeiro/2014.
- Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA. Mapeamento contínuo da base
  cartográfica da Região Metropolitana de São Paulo, escala 1:100.000, 2006.
- Base de dados do Centro de Estudos da Metrópole (CEM), disponível em: www.centrodametropole.org.br.
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6.2.2. Unidades de Conservação  

 
Conforme Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza – SNUC, Unidades de Conservação (UCs) são definidas como: 
 

“... espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção”. 

 
Segundo a lei que institui o SNUC, as Unidades de Proteção Integral têm como objetivo: 
 

“preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais” 
enquanto as Unidades de Uso Sustentável objetivam “compatibilizar a conservação da 
natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais”. 

 
As unidades de conservação do SNUC são divididas em duas categorias, com características 
específicas: Unidades de Proteção Integral (compostas por Estação Ecológica, Reserva 
Biológica, Parque Nacional, Parque Natural, e Refúgio de Vida Silvestre) e Unidades de Uso 
Sustentável (constituídas por Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse 
Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável, e Reserva Particular do Patrimônio Natural).  
 
Para a área de estudo deste empreendimento não há sobreposição ou proximidade de Unidades 
de Conservação de qualquer categoria do SNUC. 
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6.3 Meio Socioeconômico 
 
6.3.1. Dinâmica Demográfica 

6.3.1.1. Área de Influência Direta (AID) 
 
A área de influência direta (AID) deste empreendimento compreende seis distritos, de forma que 
a dinâmica demográfica será apresentada para esta área de influência como uma introdução de 
elementos gerais a serem associados ao diagnóstico do meio socioeconômico como um todo.  
 
Os distritos que compõe a AID são Campo Belo, Itaim Bibi, Jabaquara, Morumbi, Vila Andrade e 
Santo Amaro. Juntamente eles ocupam uma área de pouco mais de 7 mil hectares, o que 
corresponde a aproximadamente 5% da área do município de São Paulo. Em 2010 a população 
desta área correspondia a 627.634 habitantes, caracterizando uma densidade demográfica de 
89,5 hab./ha, valor mais elevado do que o observado para a totalidade do município de São 
Paulo, a qual corresponde a 74,6 hab./ha. A Tabela 6.3.1.1-1 apresenta indicadores 
demográficos relativos a estes distritos, como população, área e densidade, de forma que os 
distritos da AID que também pertencem à ADA estão destacados. 
 

Tabela 6.3.1.1-1  
Indicadores demográficos distritos AID, 1980, 1991,  2000 e 2010. 

Unidades 
Territoriais 

População Área  Densidade (pop/ha) 
1980 1991 2000 2010 (ha) 1980 1991 2000 2010 

Campo Belo 75.631 77.952 66.646 65.752 880 85,94 88,58 75,73 74,72 

Itaim Bibi 114.956 107.497 81.456 92.570 990 116,12 108,58 82,28 93,51 

Jabaquara 196.151 214.350 214.095 223.780 1.410 139,11 152,02 151,84 158,71 

Morumbi 31.077 40.031 34.588 46.957 1.140 27,26 35,11 30,34 41,19 

Santo Amaro 93.255 75.556 60.539 71.560 1.560 59,78 48,43 38,81 45,87 

Vila Andrade 22.584 42.576 73.649 127.015 1.030 21,93 41,34 71,50 123,32 

AID 533.653 557.962 530.973 627.634 7.010 76 80 76 89,5 
Fonte: Infocidade, 2013. Extraído e adaptado do endereço eletrônico  
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=7&titulo=Demografia, em 16.12.2013.  
 
 
Por meio destes dados constata-se que a população da AID é maior no distrito do Jabaquara em 
todos os anos analisados, sendo o crescimento mais significativo entre 1980 e 1991, o que pode 
ser associado ao incremento populacional provocado pela implantação da Estação Jabaquara 
da Linha 1 – Azul, em 1974. Por outro lado, à menor população na área, em 1980 correspondia 
a do distrito de Vila Andrade, o que contrasta com a situação deste distrito em 2010, que 
apresentava a segunda maior população da AID, podendo ser consequência da implantação da 
Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE), a qual intensificou o processo de 
verticalização neste distrito, a partir da disponibilidade de estoques via Certificado de Potencial 
Adicional de Construção (CEPACs), resultando assim no crescimento populacional identificado. 
Para os demais períodos pesquisados a menor população se localizava no Morumbi.  
 
A análise dos dados permite identificar que a população da AID aumentou nos anos em análise 
com exceção de um dos períodos considerados, entre 1991 e 2000, onde houve redução de 5%. 
Nos demais períodos, entre 1980 e 1991 e entre 2000 e 2010 os crescimentos de população na 
AID foram de 5% e 18%, respectivamente. Quando se analisam os dados dos distritos 
individualmente tem-se que o único que apresentou crescimento para todos os períodos foi o de 
Vila Andrade.  
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A taxa de crescimento populacional, que corresponde ao índice geométrico de crescimento 
anual, indicador da intensidade de crescimento da população em um determinado período de 
tempo, é apresentada pela Tabela 6.3.1.1-2 para os distritos da AID, estando novamente 
destacados os dados referentes aos distritos que também compõe a ADA. 
 

Tabela 6.3.1.1-2  
Taxas de Crescimento AID e distritos, para os perío dos de 1980 a 1991, 1991 a 2000 e 2000 

a 2010. 
Unidades 

Territoriais 
Taxas de Crescimento 

1980/1991 1991/2000 2000/2010 
Campo Belo 0,28 -1,73 -0,13 
Itaim Bibi -0,61 -3,04 1,29 
Jabaquara 0,81 -0,01 0,44 
Morumbi 2,33 -1,61 3,10 
Santo Amaro -1,90 -2,43 1,69 
Vila Andrade 5,93 6,28 5,60 
AID 1,14 - 0,42 2,00 

Fonte: Infocidade, 2013. Extraído e adaptado do endereço eletrônico  
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=7&titulo=Demografia, em 16.12.2013.  
 
No período mais recente somente o distrito de Campo Belo apresentou taxa de crescimento 
negativo. Desta forma a média dos crescimentos para a AID foi positiva entre 2000 e 2010. No 
período anterior, entre 1991 e 2000, somente Vila Andrade apresentou taxa de crescimento 
positivo, de forma que a média para a AID foi negativa no referido período. No período de 1980 
a 1991 a média da taxa de crescimento da AID foi positiva, sendo que somente dois distritos 
apresentavam taxas negativas (Itaim Bibi e Santo Amaro). 
 
Nota-se que o distrito de Vila Andrade tem as maiores taxas de crescimento da população nos 
três períodos referidos. Como este distrito é aquele que vai receber o empreendimento, e 
pertence também, à ADA, as causas destas altas taxas de crescimento serão discutidas em 
itens alusivos a tal área de influência.  
 
Outra informação apresentada na Tabela 6.3.1.1-1 a ser ainda explorada é aquela referente à 
área e à densidade demográfica para cada distrito nos diferentes anos. Sua oscilação está 
diretamente relacionada à própria variação na quantidade da população forma que, o distrito do 
Jabaquara apresentou em todos os anos as maiores densidades demográficas, o que condiz 
com a maior população já constatada anteriormente. Em 1980 a menor densidade era 
observada no distrito de Vila Andrade, situação que se modificou neste distrito, resultando em 
uma elevada densidade em 2010. Para os demais anos (1991, 2000 e 2010) a menor densidade 
demográfica foi observada no distrito do Morumbi, o que pode ser associado ao fato de o bairro 
ser caracterizado por lotes grandes, característica que será mais bem explorada no item de “Uso 
do Solo”. 
 
O Cartograma de Densidade Demográfica de 2010, figura 6.3.3.1-1, evidencia que o distrito com 
maior densidade é o do Jabaquara, na porção leste da AID. Os distritos do Morumbi e Santo 
Amaro são os que apresentam menores densidades demográficas, o que será justificado pela 
caracterização do uso e ocupação do solo destas áreas. 
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Figura 6.3.1.1-1 - Densidade Demográfica AID, 2010.  

 
Ainda se pode caracterizar a população desta área por meio da quantidade de domicílios e da 
relação pessoas por domicílio, que aporta uma ligação com o padrão de ocupação da área. 
Estes dados para a AID podem ser observados na Tabela 6.3.1.1-3, na qual os distritos que 
compõe a ADA estão em destaque. O que se percebe é que houve uma tendência de redução 
de pessoas por domicílio entre 1991 e 2010. Neste último ano o distrito com menor quantitativo 
de domicílios correspondia ao Morumbi, e ao contrário com maior o Jabaquara. No entanto, 
quando se trata do índice pessoas por domicílio, o menor valor era visto no Itaim Bibi, e o maior 
em Vila Andrade. 
 

Tabela 6.3.1.1-3 Domicílios e Pessoas por Domicílio s, 1991, 2000 e 2010. 

Unidades Territoriais  
1991 2000 2010 

Domicílios  Pess./  
Dom. Domicílios  Pess./  

Dom. Domicílios  Pess./  
Dom. 

Campo Belo 21.740 3,59 21.503 3,10 24.049 2,73 

Itaim Bibi 33.212 3,24 29.566 2,76 39.230 2,36 

Jabaquara 57.151 3,75 62.416 3,43 73.200 3,06 

Morumbi 9.379 4,27 9.578 3,61 15.448 3,04 

Santo Amaro 20.586 3,67 18.898 3,20 25.374 2,82 

Vila Andrade 10.627 4,01 20.992 3,51 40.826 3,11 

AID 152.695 3,65 162.953 3,26 218.127 2,88 
Fonte: Infocidade, 2013. Extraído e adaptado do endereço eletrônico  
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=7&titulo=Demografia, em 16.12.2013.  
 
A distribuição da população da AID em idades para o ano de 2010 está apresentada na pirâmide 
etária, Figura 6.3.1.1-2.  
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Fonte: Infocidade, 2013. Extraído e adaptado do endereço eletrônico  
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=7&titulo=Demografia, em 16.12.2013.  

Figura 6.3.1.1-2 - Pirâmide Etária AID, 2010. 
 
Por meio desta é possível observar que em 2010 a idade predominante para a população 
feminina é a entre 30 e 34 anos, enquanto a masculina é de 25 a 29 anos. A base desta 
pirâmide se mostra mais estreita do que o meio, indicando uma menor fecundidade do que em 
períodos anteriores, consequentes da maior inserção da mulher no mercado de trabalho 
(resultando em filhos a uma idade mais avançada), do aumento de acesso a métodos 
contraceptivos e dos elevados custos de vida associados a muitos filhos.  
 
O topo da pirâmide também se destaca no sentido de que a faixa etária de 80 anos ou mais é 
mais larga do que a faixa imediatamente anterior, de 75 a 79 anos, para a população masculina, 
e mais larga do que a faixa de 70 a 74 anos, para a população feminina. Esta característica 
relaciona-se à maior expectativa de vida, consequência dos avanços médicos e dos melhores 
cuidados dedicados aos idosos. 
 
A pirâmide etária referente à AID para o ano 2000 (Figura 6.3.1.1-3) ressalta esta última 
característica de aumento de expectativa de vida, visto que para a população masculina a faixa 
de mais de 80 anos era neste ano menor do que aquela na faixa de 75 a 79 anos. A população 
feminina de mais de 80 anos era na época somente pouco maior do que esta de 75 a 79 anos, 
diferença intensificada no período entre 2000 e 2010.  
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Fonte: Infocidade, 2013. Extraído e adaptado do endereço eletrônico  
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=7&titulo=Demografia, em 16.12.2013.  

Figura 6.3.1.1-3 - Pirâmide Etária AID, 2000. 
 
A razão de sexo para cada faixa etária referente aos anos 2000 e 2010, para a AID, estão 
apresentados por meio da Figura 6.3.1.1-4. Este é um índice que indica o número de homens 
para cada 100 mulheres na população residente em determinada área, no ano considerado. 
Desta forma, quanto mais próximo este valor for de 100, mais equilibrada esta proporção é nesta 
localidade. 
 

 
Fonte: Infocidade, 2013. Extraído e adaptado do endereço eletrônico  
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=7&titulo=Demografia, em 16.12.2013.  

Figura 6.3.1.1-4 - Razão de Sexo AID, 2000 e 2010. 
 
O que se percebe com base nesta figura é que para ambos os anos somente nas primeiras 
faixas etárias a quantidade de homens supera a de mulheres, e que em geral a redução da 
quantidade de homens se intensifica conforme a idade avança. No ano 2000 a quantidade de 
homens e mulheres era equivalente para a idade aproximada de 10 anos. Para 2010 esta 
equivalência ocorria para a idade aproximada de 15 anos. Comparando os anos 2000 e 2010, 
tem-se que neste último ano a quantidade de homens em relação à de mulheres é ligeiramente 
maior do que no primeiro, especialmente para as faixas etárias intermediárias.  
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6.3.1.2. Área Diretamente Afetada - ADA 
 
A ADA para o diagnóstico no meio socioeconômico foi definida como os limites dos distritos do 
Morumbi e Vila Andrade, e sua caracterização será mais aprofundada do que para a área de 
influência anterior. Serão tratados adicionalmente aspectos relacionados ao adensamento, como 
a projeção de crescimento, relacionando-os às condições de ocupação e habitação. 
 
A área destes distritos totaliza 2.170 ha, o que corresponde a 31% da área da AID, e 1,4% da 
área do município de São Paulo. A população da área era de 173.972 habitantes em 2010, o 
que perfaz um valor de densidade demográfica de 80,2 hab./ha, valor menor do que o 
observado para a AID, porém ainda maior do que para o município de São Paulo. 
 
Os valores relativos à população destes dois distritos já foram apresentados na Tabela 6.3.1.1-1, 
e ilustrados por meio da Figura 6.3.1.2-1. O que se percebe com o auxílio desta figura é que o 
distrito do Morumbi apresentou pequena variação ao longo dos 30 anos, oscilando em torno dos 
40.000 habitantes. Em compensação, o distrito de Vila Andrade apresentou neste mesmo 
período um crescimento acentuado em sua população, que aumentou cerca de seis vezes entre 
1980 e 2010, passando de uma população inferior à do distrito do Morumbi a uma quase que 
três vezes maior do que esta em 2010. Deste modo tem-se que Vila Andrade possui grande 
peso em relação ao total da ADA, cujas curvas se assemelham muito. 
 

 
Fonte: Infocidade, 2013. Extraído e adaptado do endereço eletrônico  
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=7&titulo=Demografia, em 16.12.2013.  

Figura 6.3.1.2-1 - População ADA, distritos Morumbi  e Vila Andrade, 1980, 1991, 2000 e 
2010. 

 
A taxa de crescimento para o distrito de Vila Andrade é bastante alta, conforme já detectado na 
AID. Na Figura 6.3.1.2-2, estão representadas estas taxas para os distritos do Morumbi e Vila 
Andrade, assim como para a ADA, para os mesmos três períodos vistos anteriormente: de 1980 
a 1991, de 1991 a 2000 e de 2000 a 2010. 
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ADA 53.660 82.607 108.237 173.972
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Fonte: Infocidade, 2013. Extraído e adaptado do endereço eletrônico  
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=7&titulo=Demografia, em 16.12.2013.  

Figura 6.3.1.2-2 - Taxa de crescimento ADA, distrit os Morumbi e Vila Andrade, 1980 a 
1991, 1991 a 2000 e 2000 a 2010. 

 
Destaca-se que no período entre 1991 e 2000 o distrito de Vila Andrade apresentou o maior 
crescimento observado. Inversamente, foi neste mesmo período que foi detectado o único 
crescimento negativo observado aqui, para o distrito do Morumbi, o que contrabalanceou o 
crescimento da ADA como um todo. Desta forma a maior taxa de crescimento da ADA foi 
observada para o último período, de 2000 a 2010, dado o maior crescimento registrado para o 
distrito do Morumbi, e o alto crescimento registrado em todos os períodos para o distrito de Vila 
Andrade. 
 
Com base nas taxas de crescimento observadas para períodos anteriores têm-se as projeções 
para os distritos da ADA, contemplando o período entre 2011 e 2020, e os anos 2025, 2030 e 
2040. Estão apresentadas por meio da Figura 6.3.1.2-3, indicando um acentuado crescimento 
da população da ADA.  
 

 
Fonte: Infocidade, 2013. Extraído e adaptado do endereço eletrônico  
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=7&titulo=Demografia, em 16.12.2013.  

Figura 6.3.1.2-3 Projeção para a população da ADA, distritos Morumbi e Vila Andrade 

1980/1991 1991/2000 2000/2010

Vila Andrade 5,93 6,28 5,60

Morumbi 2,33 -1,61 3,10
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Novamente o crescimento da área se atribui principalmente àquele previsto para o distrito de 
Vila Andrade. O distrito do Morumbi apresenta de 2011 a 2040 um aumento de duas vezes. O 
distrito de Vila Andrade, no mesmo período, apresenta aumento de pouco mais de quatro vezes.  
 
É importante ressaltar que o crescimento foi inferido com base na conformação atual destas 
localidades, não tendo sido considerado neste caso a implantação do empreendimento, que se 
dará em uma área atualmente desocupada, e terá 5 torres destinadas ao uso exclusivamente 
residencial. 
 
A densidade demográfica é outro atributo que também aporta importantes informações sob este 
cenário de aumento da população na ADA. Além dos valores de densidade já apresentados na 
Tabela 6.3.1.1-1, que correspondem àqueles observados, pode-se também calcular este 
indicador para os valores projetados de população futura (apresentados na Figura 6.3.1.2-3). 
 
A Figura 6.3.1.2-4 traz a série de densidades demográficas para a ADA e distritos que a 
compõe. Para o cenário mais distante, espera-se que o distrito de Vila Andrade apresente uma 
densidade demográfica de mais de 530 hab./ha. Para o distrito do Morumbi prevê-se que este 
alcançará valor pouco abaixo de 90 hab./ha.  
 

 
Fonte: Infocidade, 2013. Extraído e adaptado do endereço eletrônico  
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=7&titulo=Demografia, em 16.12.2013.  

Figura 6.3.1.2-4 - Densidade demográfica observada e projetada para a população da ADA, 
distritos Morumbi e Vila Andrade. 

 
A grande diferença observada entre o contingente populacional dos distritos do Morumbi e Vila 
Andrade pode ser associada às condições de ocupação destas áreas. Primeiramente é possível 
remeter aos dados observados na Tabela 6.3.1.1-3, que indicam que os domicílios situados em 
Vila Andrade tem maior quantidade de pessoas por domicílio do que os situados no Morumbi 
(3,11 frente a 3,04 pessoas/domicílio, respectivamente).  
 
Outro aspecto que influi sobre esta característica, e que será mais bem explorado nos itens de 
Qualidade de Vida e de Uso e Ocupação do Solo, é o fato de que no distrito de Vila Andrade 
existem 16 favelas, sendo uma delas a de Paraisópolis, de elevada densidade populacional e 
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segunda maior do município, o que também explica as tendências observadas. Enquanto isso, 
no distrito do Morumbi, os usos se dão em lotes maiores e existem somente 3 favelas, fatores 
que acabam delineando pequeno crescimento populacional, e consequentemente o baixo 
adensamento previsto. 
 
A caracterização etária da população da ADA em 2010 está representada por meio das 
pirâmides mostradas nas Figuras 6.3.1.2-5, 6.3.1.2-6 e 6.3.1.2-7. A primeira corresponde ao 
distrito do Morumbi, de forma que se destaca neste distrito o fato de a população feminina ser 
consideravelmente maior para todas as faixas etárias a partir dos 20 anos. A faixa etária 
predominante dentre as mulheres é aquela entre 30 e 34 anos, enquanto que para os homens é 
aquela de 25 a 29 anos. A população com mais de 80 anos supera para ambos os sexos aquela 
na faixa anterior - de 75 a 79 anos. 
 

 
Fonte: Infocidade, 2013. Extraído e adaptado do endereço eletrônico  
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=7&titulo=Demografia, em 16.12.2013.  

Figura 6.3.1.2-5 - Pirâmide Etária distrito do Moru mbi, 2010. 
 

Para o distrito de Vila Andrade observa-se uma pirâmide bastante diferente da observada para o 
Morumbi. Seu topo é bem mais estreito, caracterizando uma menor população idosa. Além 
disso, somente para a população feminina a faixa de 80 anos ou mais se apresentou maior do 
que a faixa de 75 a 79 anos, sendo pequena a vantagem observada. Esta característica 
contrapõe a tendência geralmente observada, de maiores expectativas de vida associadas aos 
avanços médicos, o que pode ser indicativo de carência deste tipo de assistência no referido 
distrito, o que será confirmado pelo levantamento de equipamentos sociais, no item de 
Qualidade de Vida. 
 
Esta pirâmide também se apresenta mais simétrica do que a anterior, sendo menor a diferença 
relativa entre população masculina e feminina. No entanto, apresenta como similaridade a 
primeira às faixas etárias predominantes tanto para as mulheres (de 30 a 34 anos) quanto para 
os homens (25 a 29 anos). 
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Fonte: Infocidade, 2013. Extraído e adaptado do endereço eletrônico  
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=7&titulo=Demografia, em 16.12.2013.  

Figura 6.3.1.2-6 - Pirâmide Etária distrito de Vila  Andrade, 2010. 
 
A pirâmide que representa a ADA em 2010 tem maior similaridade com aquela vista para Vila 
Andrade devido ao peso que a maior população deste distrito exerce sobre os dados gerais da 
ADA. Ela apresenta como faixas etárias predominantes aquelas entre 30 a 34 anos para 
mulheres e entre 25 a 29 anos para homens. Sua base é mais estreita do que a porção 
intermediária, no entanto bem mais larga do que o topo. A partir dos 25 anos a quantidade de 
mulheres passa a ser sempre maior do que a de homens, sendo máxima a diferença na faixa 
entre 30 a 34 anos. 

 

 
Fonte: Infocidade, 2013. Extraído e adaptado do endereço eletrônico  
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=7&titulo=Demografia, em 16.12.2013.  

Figura 6.3.1.2-7 - Pirâmide Etária ADA, 2010 
 
As pirâmides etárias relativas ao ano 2000 estão apresentadas nas Figuras 6.3.1.2-8, 6.3.1.2-9 e 
6.3.1.2-10. A relativa ao Morumbi apresenta população feminina e masculina 
predominantemente entre a faixa de idade de 20 a 24 anos. Possui a partir desta mesma faixa 
etária também população feminina superior à masculina. Tem seu topo mais estreito do que 
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aquele observado em 2010, o que indica que neste último período houve maior expectativa de 
vida do que em períodos anteriores. 
 

 
Fonte: Infocidade, 2013. Extraído e adaptado do endereço eletrônico  
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=7&titulo=Demografia, em 16.12.2013.  

Figura 6.3.1.2-8 - Pirâmide Etária distrito do Moru mbi, 2000.  
 

A pirâmide etária para Vila Andrade em 2000 apresenta pontos marcantes como a base larga, 
sendo esta a faixa em que observa maior população masculina (0 a 4 anos). Ao mesmo tempo o 
topo é muito estreito, o que está associado a uma baixa expectativa de vida. A faixa etária 
predominante dentre as mulheres correspondia àquela de 25 a 29 anos.  
 

 
Fonte: Infocidade, 2013. Extraído e adaptado do endereço eletrônico  
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=7&titulo=Demografia, em 16.12.2013.  

Figura 6.3.1.2-9 - Pirâmide Etária distrito de Vila  Andrade, 2000. 
 

Já a pirâmide relativa à ADA no ano 2000 apresenta predominantemente população situada na 
faixa etária de 20 a 24 anos, para ambos os sexos. Sua base apresenta importante escala, 
comparável a faixas etárias adultas entre 20 a 30 anos. O topo também se destaca pela 
diminuta extensão, aspecto já ressaltado para o distrito de Vila Andrade. 
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Fonte: Infocidade, 2013. Extraído e adaptado do endereço eletrônico  
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=7&titulo=Demografia, em 16.12.2013.  

Figura 6.3.1.2-10 - Pirâmide Etária ADA, 2000. 
 

Por fim apresenta-se a razão de sexo para a ADA, comparando as séries relativas aos anos 
2000 e 2010. O que se nota é que para ambas as séries nas menores faixas etárias a população 
masculina é predominante, se igualando à feminina por volta dos 10 anos de idade.  
 
Em 2000 ocorria depois de 10 anos uma queda, conferindo vantagem à população feminina da 
área, que se manteve até a idade de 55 anos, quando se observou uma pequena elevação 
aproximando as quantidades da população masculina e feminina, antes de cair novamente, 
atingindo proporção de 2 mulheres para cada homem na faixa de 80 anos ou mais.  
 
Já em 2010 ocorreu uma maior oscilação do que em 2000 na quantidade de homens frente às 
mulheres nas faixas etárias mais jovens (de 10 a 20 anos). Nas faixas de 30 a 55 anos foi 
notado um comportamento bastante similar ao observada em 2000. Após os 65 anos se observa 
uma queda constante, porém menos acentuada, do que a observado no ano anteriormente 
analisado, de forma que na faixa etária de 80 anos ou mais a proporção era de 
aproximadamente 1,7 mulheres para cada homem. 
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Fonte: Infocidade, 2013. Extraído e adaptado do endereço eletrônico  
http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=7&titulo=Demografia, em 16.12.2013.  

Figura 6.3.1.2-11 - Razão de Sexo ADA, 2000 e 2010.   
 

 
6.3.2. Perfil Econômico 
 

6.3.2.1. Área de Influência Direta - AID 
 
A caracterização desta população quanto a seus aspectos econômicos pode ser desdobrada 
tendo como base duas temáticas principais: a renda e o trabalho. Para esta área de influência 
serão apresentados os dados mais recentes disponibilizados por meio do Infocidade. 
Juntamente estas duas informações fornecem um panorama não somente da população que ali 
reside, mas também daquela que transita por esta área. 
 
A Tabela 6.3.2.1-1 apresenta para a AID a população de 10 anos ou mais segundo faixas de 
rendimento para o ano de 2010, quando o salário mínimo era de R$510. Os distritos que 
também compõe a ADA estão em destaque. Percebe-se que a classe ‘sem rendimento’ é 
predominante para todos os distritos e consequentemente para a AID (31% das pessoas de 10 
anos ou mais). A classe de rendimentos que aparece na sequência como predominante para a 
AID é a de mais de R$510 a R$1.020 (17%). Essa realidade também é observada para os 
distritos do Jabaquara, Morumbi e Vila Andrade. Para os demais distritos têm-se as seguintes 
classes como predominantes: de R$1.020 a R$2.550 para Campo Belo e Santo Amaro, e de 
R$2.550 a R$5.100 para o Itaim Bibi. 
 
Já em relação à faixa de rendimento menos observada, para a AID corresponde àquela de mais 
de R$10.200 (6%). Os distritos de Vila Andrade e Jabaquara, que juntos correspondem a mais 
da metade desta população de mais de 10 anos na AID, apresentam a mesma situação, o que 
resulta nesta tendência para a área quando tomada como um todo. Para os distritos de Campo 
Belo, Itaim Bibi, Morumbi e Santo Amaro a classe de rendimento menos observada é a de até 
R$510. 
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Tabela 6.3.2.1-1  

Pessoas de 10 anos ou mais segundo classes de rendi mento, 2010. 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
(1) Inclusive os domicílios com rendimento mensal domiciliar somente em benefícios. 
 
Os cartogramas apresentados nas Figuras 6.3.2.1-1 e 6.3.2.1-2 representam a concentração 
dos domicílios particulares permanentes que possuem rendimento nominal mensal menor do 
que meio salário mínimo (R$255) e maior do que 20 salários mínimos (R$10.200), 
respectivamente.  
 
O que se nota é que a maior concentração de domicílios com menores rendas da AID estão nos 
distritos do Jabaquara e de Vila Andrade, nos extremos leste e oeste da AID. Os que contêm 
menor concentração de domicílios com tais rendas são os distritos do Morumbi e Santo Amaro.  
 

 
Figura 6.3.2.1-1 - Domicílios particulares com rend a per capta de até ½ salário mínimo, 

2010. 

Distritos 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade  

Até R$510 
Mais de 
R$510 a 
R$1020 

Mais de 
R$1020 a 
R$2550 

Mais de 
R$2550 a 
R$5100 

Mais de 
R$5100 a 
R$10200 

Mais de 
R$10200 

Sem 
rendimento 

(1) 

Campo Belo 2.956 6.226 10.533 10.429 6.741 4.586 18.047 
Itaim Bibi 3.498 7.320 14.071 16.449 13.414 8.892 21.420 
Jabaquara 23.164 44.669 37.860 18.950 7.569 2.077 62.316 
Morumbi 2.239 5.820 5.577 5.362 4.096 4.553 13.829 
Santo Amaro 2.916 7.335 12.635 10.561 6.978 4.527 19.892 
Vila Andrade 12.343 24.397 11.033 7.940 6.862 5.913 38.087 
AID 47.116 95.767 91.709 69.691 45.660 30.548 173.591 
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Já em relação à concentração de domicílios com maiores rendas destaca-se o distrito do Itaim 
Bibi, que apresenta mais de 10.000 domicílios com rendimento per capta de mais de 20 salários 
mínimos. O distrito do Jabaquara é o que possui menor quantidade de domicílios nesta situação, 
o que juntamente com a figura anterior, onde fica indicada a concentração neste distrito de 
domicílios de menores rendas, indica um cenário desfavorável deste distrito frente aos demais 
considerados na AID. 

 
Figura 6.3.2.1-2 - Domicílios particulares com rend a per capta acima de 20 salários 

mínimos, 2010.  
 
Quanto ao trabalho, a Tabela 6.3.2.1-1 apresenta a quantidade de estabelecimentos e empregos 
da AID por setor da economia no ano de 2011. Os dois distritos que fazem parte da ADA 
também estão em destaque nesta tabela. 
 

Tabela 6.3.2.1-2  
Estabelecimentos e Empregos por setor da economia, 2011 

Distrito 
Comércio Serviços Indústria de 

Transformação Construção Civil 

Estab. Empr. Estab. Empr. Estab. Empr. Estab. Empr. 

Campo Belo 1.202 9.822 2.444 53.585 245 4.617 158 6.733 

Itaim Bibi 3.188 37.505 9.963 208.112 786 25.946 680 37.175 

Jabaquara 1.506 13.249 1.930 73.580 542 8.502 428 6.129 

Morumbi 540 7.128 1.232 34.928 90 909 73 1.662 

Santo Amaro 2.908 33.170 3.606 100.341 550 20.550 291 10.879 

Vila Andrade 630 8.466 1.175 15.886 78 1.341 97 3.053 

AID 9.974 109.340 20.350 486.432 2.291 61.865 1.727 65.631 
Fonte: Infocidade, 2014 
Elaboração: Walm, 2014 
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Nesta área o setor com mais estabelecimentos é o de serviços, correspondendo a 59% dos 
estabelecimentos da AID. Este setor é o que acumula mais empregos também, abarcando 67% 
dos existentes na área. Esta é uma realidade verdadeira para todos os distritos que compõe a 
AID.  
 
O setor econômico com menos estabelecimentos na AID é o de construção civil, com 5% dos 
estabelecimentos da área. Isso também ocorre para todos os distritos exceto para o de Vila 
Andrade, onde a indústria de transformação possui menos estabelecimentos. Quanto ao setor 
da economia com menos empregos na área, este corresponde à indústria de transformação, que 
tem 9% dos empregos da AID. Exceto pelos distritos do Jabaquara e Santo Amaro, que 
apresentam menos empregos relacionados ao setor de construção civil, todos os demais 
distritos apresentam a mesma situação. 
 
No geral, o distrito que concentra maior quantidade de empregos é o do Itaim Bibi. Por outro 
lado, os distritos que compõe a ADA, Morumbi e Vila Andrade, são os que apresentam menor 
quantidade de empregos. 
 
Cada um destes setores da economia pode ainda ser caracterizado por aspectos como idade, 
escolaridade e rendimento, como apresentado na sequência. 
 
O primeiro setor da economia apresentado é o de serviços. Quando os empregos nesta 
atividade são relacionados a faixas etárias, como na Figura 6.3.2.1-3, tem-se que a 
predominante em todos os distritos da AID é aquela entre 30 e 39 anos. 
 

 
Fonte: Infocidade, 2014 
Elaboração: Walm, 2014 

Figura 6.3.2.1-3 - Empregos no setor de serviços se gundo faixas etárias, 2011. 
 

Quando estes empregos são associados ao grau de escolaridade (Figura 6.3.2.1-4), para os 
distritos do Campo Belo, Morumbi, Santo Amaro e Vila Andrade tem-se o ensino médio completo 
como grau de escolaridade mais comum. Já para os distritos do Itaim Bibi e do Jabaquara este 
corresponde ao ensino superior completo, o que indica que nestes locais, principalmente no 
Itaim Bibi, se concentram trabalhos que requerem maior formação. 
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Fonte: Infocidade, 2014 
Elaboração: Walm, 2014 

Figura 6.3.2.1-4 - Empregos no setor de serviços se gundo grau de escolaridade, 2011. 
 

No que se refere à remuneração associada a estes empregos (Figura 6.3.2.1-5), com exceção 
dos distritos de Campo Belo e Santo Amaro, onde a faixa salarial predominante é aquela entre 1 
e 2 salários mínimos, tem-se que a faixa de 2 a 5 salários mínimos é a mais comum. 
 

 
Fonte: Infocidade, 2014 
Elaboração: Walm, 2014 

Figura 6.3.2.1-5 - Empregos no setor de serviços se gundo faixa salarial, 2011. 
 
No que toca a atividade de comércio, como se percebe pela Figura 6.3.2.1-6, a faixa etária 
predominante para todos os distritos é aquela entre 30 e 39 anos. Diferente do que se observa 
para o setor de serviços, para quase todos os distritos a faixa etária que aparece mais 
comumente na sequência é a de 18 a 24 anos. É exceção o distrito do Itaim Bibi, no qual a faixa 
etária entre 25 a 29 anos é a que aparece como segunda mais frequente. 
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Fonte: Infocidade, 2014 
Elaboração: Walm, 2014 

Figura 6.3.2.1-6 - Empregos no comércio segundo fai xas etárias, 2011. 
 
Quando os empregos do comércio são relacionados ao grau de escolaridade o que se observa é 
que neste ramo econômico o ensino médio completo é o nível de instrução predominante para 
todos os distritos que compõe a AID, conforme se pode observar na figura 6.3.2.1-7. No distrito 
do Itaim Bibi chama a atenção também a quantidade de empregos associados ao ensino 
superior completo.  
 

  
Fonte: Infocidade, 2014 
Elaboração: Walm, 2014 

Figura 6.3.2.1-7 - Empregos no comércio segundo gra u de escolaridade, 2011. 
 

Já em relação aos salários na atividade de comércio, tem-se o cenário observado na Figura 
6.3.2.1-8. A remuneração que se destaca para os distritos, sendo exceção um único distrito, é a 
de 1 a 2 salários mínimos. Para o Itaim Bibi, distrito que se difere dos demais, a remuneração 
mais observada é aquela entre 2 e 5 salários mínimos. 
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Fonte: Infocidade, 2014 
Elaboração: Walm, 2014 

Figura 6.3.2.1-8 - Empregos no comércio segundo fai xa salarial, 2011. 
 
A Figura 6.3.2.1-9 apresenta os empregos da indústria de transformação segundo faixas etárias, 
de forma que se tem como predominante a faixa compreendida entre 30 e 39 anos. A faixa 
etária que aparece em seguida como mais comum é a entre 40 e 49 anos, para quase todos os 
distritos menos para o do Itaim Bibi, no qual a faixa etária entre 25 a 29 anos é a segunda mais 
comum. 
 

 
Fonte: Infocidade, 2014 
Elaboração: Walm, 2014 

Figura 6.3.2.1-9 - Empregos na indústria de transfo rmação segundo faixas etárias, 2011. 
 

Os empregos desta atividade e o grau de escolaridade associado a estes estão apresentados 
por meio da Figura 6.3.2.1-10. O que se nota é que para alguns distritos como Campo Belo, 
Itaim Bibi, Morumbi e Santo Amaro, o nível de instrução mais frequente corresponde ao superior 
completo. Para os distritos do Jabaquara e Vila Andrade o ensino médio completo é o que se 
mostra predominante na indústria de transformação. 
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Fonte: Infocidade, 2014 
Elaboração: Walm, 2014 

Figura 6.3.2.1-10 - Empregos na indústria de transf ormação segundo grau de 
escolaridade, 2011. 

 
A faixa salarial relacionada à indústria de transformação varia bastante dentre os distritos da 
AID, conforme observado na Figura 6.3.2.1-11. Para o Campo Belo e Itaim Bibi, a faixa salarial 
predominante é de 10 a 20 salários mínimos. Os distritos do Morumbi, Jabaquara e Vila Andrade 
apresentam faixa salarial predominante entre 1 e 2 salários mínimos. Por fim no distrito de Santo 
Amaro predomina a remuneração de 2 a 5 salários mínimos. 
 

 
Fonte: Infocidade, 2014 
Elaboração: Walm, 2014 

Figura 6.3.2.1-11 - Empregos na indústria de transf ormação segundo faixa salarial, 2011. 
 
Os empregos na construção civil, divididos de acordo com as faixas etárias, são objeto da Figura 
6.3.2.1-12. Novamente a faixa etária predominante em todos os distritos é aquela de 30 a 39 
anos. Em seguida identifica-se a faixa etária de 40 a 49 anos como mais comum para todos os 
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distritos com exceção do Jabaquara, no qual se encontra nesta posição a faixa etária de 18 a 24 
anos. 
 

  
Fonte: Infocidade, 2014 
Elaboração: Walm, 2014 

Figura 6.3.2.1-12 - Empregos na construção civil se gundo faixas etárias, 2011. 
 

O grau de instrução relacionado aos empregos desta atividade está representado na Figura 
6.3.2.1-13. Por ela se nota que para o distrito de Campo Belo o nível de instrução para esta 
atividade é baixo, sendo que a maior parte cursou até a 5ª série sem completá-la. Para os 
demais distritos, a maior parte dos empregados possui o ensino médio completo. 
 

  
Fonte: Infocidade, 2014 
Elaboração: Walm, 2014 

Figura 6.3.2.1-13 - Empregos na construção civil se gundo grau de escolaridade, 2011. 
 
A remuneração predominante para esta atividade nos distritos que fazem parte da AID varia 
entre 1 e 5 salários mínimos, de forma que está no geral bem dividido entre 1 a 2 e 2 a 5 
salários mínimos (Figura 6.3.2.1-14). Os distritos do Campo Belo e de Santo Amaro são os que 
apresentam maiores diferenças entre estas duas faixas de rendimento, sendo a entre 1 e 2 
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salários mínimos maior no primeiro caso e a entre 2 e 5 salários mínimos mais elevada no 
segundo. 
 

  
Fonte: Infocidade, 2014 
Elaboração: Walm, 2014 

Figura 6.3.2.1-14 - Empregos na construção civil se gundo faixa salarial, 2011. 
 

6.3.2.2. Área Diretamente Afetada - ADA 
 
Conforme descrito anteriormente, o perfil econômico é composto por duas abordagens: renda e 
trabalho. Analogamente à AID, inicialmente será apresentada a população de 10 anos ou mais 
dividida segundo classes de rendimento. A Figura 6.3.2.2-1 representa estes dados para o 
distrito do Morumbi.  
 

 
Figura 6.3.2.2-1 – Pessoas de 10 anos ou mais de id ade, por classes de rendimento, 

distrito do Morumbi, 2010. 
 
A classe que abrange maior quantidade de pessoas para este distrito é a sem rendimento. Em 
seguida, aparecem as classes de mais de 1 a 2 salários mínimos, de mais de 2 a 5 salários 
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mínimos, e de mais de 5 a 10 salários mínimos, que possuem quantidades praticamente 
equivalentes. É interessante notar que a faixa de rendimentos de mais de 20 salários mínimos 
para este distrito engloba maior quantidade de pessoas do que a de mais de 10 a 20 salários 
mínimos. A população que recebe até 1 salário mínimo corresponde a 5%. 
 
A Figura 6.3.2.2-2 apresenta as mesmas informações, desta vez referente ao distrito de Vila 
Andrade. Estes dados retratam um padrão diferente do observado no Morumbi, e apesar de a 
classe sem rendimento ser a maior observada, a de mais de 1 a 2 salários mínimos é a que 
aparece na sequência, abrangendo quantidade significativa desta população. Aparece então a 
faixa de rendimento de até 1 salário mínimo, que tem quantidade de população equivalente 
àquela que aparece na com salário de mais de 10 salários mínimos, o que contrasta fortemente 
com o distrito anteriormente tratado, onde a população com rendimento nominal mensal de mais 
de 10 salários mínimos era 4 vezes maior do que a com rendimento de até 1 salário mínimo. 
 

 
Figura 6.3.2.2-2 – Pessoas de 10 anos ou mais de id ade, por classes de rendimento, 

distrito de Vila Andrade, 2010. 
 

Os dados de rendimento nominal mensal para os domicílios, que foram apresentados para a AID 
parcialmente por meio de cartogramas, estão para a ADA apresentados por meio da Tabela 
6.3.2.2-1, cujos dados são referentes ao ano 2000, e 6.3.2.2-2, cujos dados correspondem ao 
ano de 2010. As classes de rendimento de ambas as tabelas diferem devido à variação do valor 
do salário mínimo, que era de R$151 em 2000 e de R$510 em 2010. 
 
Desta forma, em 2000 para a ADA como um todo predominava a faixa de rendimentos de mais 
de R$3.020. Apesar de esta ser a faixa de rendimentos na qual maior parcela dos domicílios 
estava contida em ambos os distritos, no caso do Morumbi a quantidade de domicílios com tal 
rendimento é muito superior do que aquela na faixa de rendimento de até R$453 (64% frente a 
7%), o que já não se observa no distrito da Vila Andrade (onde a proporção de domicílios na 
faixa de rendimentos mais elevada é de 34%). Neste último distrito, as faixas de rendimento de 
até R$453 e de R$453 a R$1.510 apresentam significativo peso (24% e 33% respectivamente), 
caracterizando assim grande diferença para com o distrito do Morumbi. 
 

Tabela 6.3.2.2-1 
Domicílios particulares permanentes por faixa de re ndimento, 2000. 
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Distritos até R$453 de R$453 a R$1510 de R$1510 a R$3020 mais de R$3020 

Morumbi 664 1.617 1.179 6.106 
Vila Andrade 5.068 6.885 1.977 7.104 

ADA 5.732 8.502 3.156 13.210 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
(1) Inclusive os domicílios com rendimento mensal domiciliar somente em benefícios. 

 
Em 2010 a faixa de rendimentos predominante dentre os domicílios da ADA é aquela de mais de 
R$10.200 a R$2.550, sendo esta situação verdadeira também para o distrito de Vila Andrade 
(28% dos domicílios deste distrito estão neste caso). Neste, a faixa de rendimentos que aparece 
na sequência contendo mais domicílios é a de mais de R$510 a R$1020, quase equivalente à 
com rendimento de mais de R$10.200 (ambas com 18% dos domicílios deste distrito), o que 
revela certo contraste dentro do próprio distrito. 
 
Para o Morumbi, a faixa de rendimentos predominante para os domicílios era a de mais de 
R$10.200 (34% dos domicílios deste distrito), e a quantidade de domicílios contida em cada 
faixa é praticamente decrescente, menor conforme diminui o rendimento, indicando o alto 
padrão dos domicílios ali contidos. 
 

Tabela 6.3.2.2-2 
Domicílios particulares permanentes por faixa de re ndimento, 2010. 

Distritos Até 
R$510 

Mais de 
R$510 a 
R$1020 

Mais de 
R$1020 a 
R$2550 

Mais de 
R$2550 a 
R$5100 

Mais de 
R$5100 a 
R$10200 

Mais de 
R$10200 

Sem 
rendimento (1) 

Morumbi 462 1.137 2.450 2.261 2.654 5.284 1.152 

Vila Andrade 2.759 7.547 11.541 4.750 4.729 7.475 2.015 

ADA 3.221  8.684  13.991  7.011  7.383  12.759  3.167  
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
(1) Inclusive os domicílios com rendimento mensal domiciliar somente em benefícios. 
 
O que se percebe analisando os dados destes dois anos (2000 e 2010) é que os aspectos 
marcantes, como a maior quantidade de domicílios com renda mais elevada no Morumbi, e a 
distribuição mais equilibrada dentre as faixas de rendimentos dentre os domicílios da Vila 
Andrade, são comuns em ambos os períodos.  
 
Para a ADA como um todo, tem-se que o rendimento mais comum encontrado para os 
domicílios, tomando o mínimo da respectiva faixa de rendimento, passou de R$3.020 em 2000 
(20 salários mínimos) para R$1.020 em 2010 (2 salários mínimos). Como base de comparação 
será utilizada a relação de compra de cestas básicas com o salário mínimo da época, fornecido 
pela nota técnica 93 da Dieese de Janeiro de 2011. Tem-se que 1 salário mínimo comprava em 
2000 1,28 cestas básicas, enquanto 1 salário mínimo em 2010 comprava 2,06 cestas básicas. 
Sendo assim, constata-se uma perda de aproximadamente 6 vezes no poder de compra desta 
população. 
 
Sobre o trabalho na ADA, as figuras 6.3.2.2-3, 6.3.2.2-4, 6.3.2.2-5 e 6.3.2.2-6 representam a 
evolução na quantidade de empresas e empregos com base em dados de 3 anos (2000, 2010 e 
2011) para cada setor de atividade econômica: serviços, comércio, indústria de transformação e 
construção civil, respectivamente.  
 
O setor de serviços emprega mais no distrito do Morumbi, apesar de Vila Andrade ter quase a 
mesma quantidade de estabelecimentos neste setor. O crescimento que se observa na 
quantidade de empregados nesta atividade não está associado a um crescimento dos 
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estabelecimentos, cuja quantidade se manteve quase que constante ao longo do período. Além 
disso, este crescimento dos empregos é mais acentuado para o distrito do Morumbi, 
aumentando a vantagem que já se observava no início sobre Vila Andrade, tendência 
intensificada entre 2010 e 2011. 
 

 
Figura 6.3.2.2-3 – Estabelecimentos e empregos no s etor de serviços, 2000, 2010 e 2011. 

 
No comércio também se observa ao longo do tempo um crescimento da quantidade de 
empregos maior do que da quantidade de estabelecimentos. A primeira, que em 2000 era 
parecida para os dois distritos, teve no período um crescimento mais acentuado para Vila 
Andrade, que somado a uma queda relativa ao período entre 2010 e 2011 no distrito do 
Morumbi resultou na existência de mais empregos nesta atividade em Vila Andrade. 
 

 
Figura 6.3.2.2-4 – Estabelecimentos e empregos no c omércio, 2000, 2010 e 2011. 

 
Já em relação à indústria de transformação o que se observa é um movimento oposto em 
relação à quantidade de empregos entre os distritos da ADA. Enquanto no período de 2000 a 
2010 houve crescimento na quantidade de empregos no Morumbi e queda na Vila Andrade, 
entre 2010 e 2011 a queda ocorreu para a quantidade de empregos do Morumbi e o aumento 
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para Vila Andrade. Deste modo, em 2010 estas quantidades passaram a ser próximas, se 
distanciando novamente em 2011, devolvendo vantagem a Vila Andrade. Em relação aos 
estabelecimentos na área, eles estão em quantidades similares para ambos os distritos, 
crescendo pouco no período em questão. 
 

 
Figura 6.3.2.2-5 – Estabelecimentos e empregos na i ndústria de transformação, 2000, 2010 

e 2011. 
 

Na construção civil os empregos no distrito do Morumbi aumentaram no período entre 2000 e 
2010, mas tiveram queda entre 2010 e 2011. Na Vila Andrade o crescimento foi sempre 
constante, de forma que em 2011 a quantidade de empregos foi maior. Assim como para as 
demais atividades econômicas, a quantidade de estabelecimentos variou pouco para o período.  
 

 
Figura 6.3.2.2-6 – Estabelecimentos e empregos na c onstrução civil, 2000, 2010 e 2011. 
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6.3.3 Qualidade de Vida 
 

6.3.3.1. Metodologia 
 
A qualidade de vida é um conceito relativo, que pode ser associado a um rol de aspectos, sendo 
eles particulares a cada linha de pensamento que explora tal tema. Herculano (2000) propõe 
como definição à qualidade de vida  
 

“a soma das condições econômicas, ambientais, científico-culturais e políticas coletivamente 
construídas e postas à disposição dos indivíduos para que estes possam realizar suas 
potencialidades: inclui a acessibilidade à produção e ao consumo, aos meios para produzir 
cultura, ciência e arte, bem como pressupõe a existência de mecanismos de comunicação, 
de informação, de participação e de influência nos destinos coletivos, através da gestão 
territorial que assegure água e ar limpos, higidez ambiental, equipamentos coletivos urbanos, 
alimentos saudáveis e a disponibilidade de espaços naturais amenos urbanos, bem como da 
preservação de ecossistemas naturais”. 

  
Percebe-se neste trecho que a autora primeiramente lista os aspectos que a seu ver estão 
relacionados à qualidade de vida, juntamente com a base sobre a qual devem ser trabalhados 
para que possibilitem que os objetivos que proporcionam tal qualidade sejam alcançados. Em 
seguida são exemplificadas ações associadas a estes aspectos, caminhando para a construção 
de um indicador de qualidade de vida. 
 
Os indicadores oficiais que se relacionam a este tema chegam a levar em consideração mais de 
um aspecto (abrangendo inclusive os citados por Herculano), porém são limitados, de forma que 
somente seu emprego resulta em uma caracterização parcial. Além disso, a questão de escala 
destes indicadores, que também é colocada pela autora, é uma problemática que fica evidente 
no presente estudo, onde as áreas de interesse definidas se mostram menores do que aquelas 
muitas vezes tomadas para elaborar tais indicadores. 
 
Levando em consideração estes pontos, a metodologia escolhida para desenvolver o tema, 
tanto para a AID quanto para a ADA, foi o emprego de um indicador - no caso o Índice Paulista 
de Vulnerabilidade Social (IPVS), por se adequar aos aspectos e à escala privilegiada neste 
estudo, complementado com dados relacionados a temas como saúde, educação, cultura e 
habitação.  
 
O IPVS foi primeiramente elaborado em 2000 sobre dois pressupostos:  
 

“o primeiro a constatação de que as inúmeras dimensões da pobreza precisam ser 
consideradas em um estudo sobre vulnerabilidade social. Nesse sentido, o IPVS 
operacionaliza o conceito de vulnerabilidade social proposto por KATZMAN (1999), de que a 
vulnerabilidade de um indivíduo, família ou grupo social refere-se a sua maior ou menor 
capacidade de controlar as forças que afetam seu bem-estar, isto é, a posse de controles de 
ativos que constituem recursos requeridos para o aproveitamento das oportunidades 
propiciadas pelo Estado, mercado e sociedade. Desse modo, a vulnerabilidade à pobreza 
não se limita a considerar a privação de renda, mas também a composição familiar, as 
condições de saúde e o acesso aos serviços médicos, o acesso e a qualidade do sistema 
educacional, a possibilidade de obter trabalho com qualidade e remuneração adequadas, a 
existência de garantias legais e políticas, etc. O segundo pressuposto em que se apoia o 
IPVS é a consideração de que a segregação espacial é um fenômeno presente nos centros 
urbanos paulistas e que contribui decisivamente para a permanência dos padrões de 
desigualdade social. Dito de outra forma, uma característica importante da pobreza urbana e 
metropolitana consiste na segregação espacial como forte condicionante da própria condição 
de pobreza. A diferenciação entre áreas urbanas, em termos de infraestrutura, segurança, 
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disponibilidade de espaços públicos, entre outros, influencia o nível de bem estar das 
famílias” (SEADE, 2013). 

 
Em 2013 foi divulgado o IPVS construído com base nos dados do Censo de 2010, contendo 
algumas diferenças metodológicas para com a edição anterior, decorrentes principalmente da 
modificação do próprio Censo, como a mudança na malha de setores censitários. Assim, ele 
incorpora como variável a renda domiciliar per capita, e leva em consideração a situação de 
aglomerado subnormal (favela) e localização (urbano ou rural) do setor censitário, aprofundando 
o diagnóstico destes territórios vulneráveis. No entanto, a mudança do Censo de 2010 na forma 
de captação de informações sobre escolaridade também resultou em uma única variável relativa 
à escolaridade no IPVS (condição de alfabetização do responsável). As variáveis utilizadas na 
formação do IPVS constam da Figura 6.3.3.1-1 na sequência. 
 

 
Figura 6.3.3.1-1 Variáveis utilizadas na construção  do IPVS 

 
Estas modificações implicaram também em diferentes agrupamentos, de forma que em 2010 o 
grupo de alta vulnerabilidade foi segmentado em dois grupos: alta vulnerabilidade para setores 
urbanos e alta vulnerabilidade para setores rurais (exceto aqueles do município de São Paulo, 
que foram considerados urbanos), resultando em um total de sete grupos de vulnerabilidade 
social. 
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Por fim, antes de começar a tratar da área em si, destaca-se que para a AID o enfoque da 
análise estará relacionado principalmente ao IPVS, de forma que os demais temas serão 
contemplados sob a ideia de densidade de equipamentos, formando uma visão macro destas 
condições para a área. Já para a ADA será dado um maior grau de detalhamento, buscando 
assim explorar melhor os aspectos de condições de vida desta população na área mais próxima 
ao local onde se pretende realizar o empreendimento. 
 

6.3.3.2 Área de Influência Direta – AID 
 
Os distritos da AID estão aqui caracterizados por meio do IPVS 2010. Conforme já citado, este 
índice combina variáveis relativas às dimensões socioeconômica e demográfica, realizando uma 
classificação da vulnerabilidade dos setores censitários, que podem ser qualificados conforme o 
Quadro 6.3.3.2-1. 
 

Quadro 6.3.3.2-1 - Grupos do IPVS 2010 

Grupo 
Dimensões  

IPVS 2010 
Situação e tipos 
de setores por 

grupo Socioeconômica Demográfica 

1 Muito Alta 
Famílias Jovens, 
Adultas e Idosas 

Baixíssima 
Vulnerabilidade 

Urbanos e Rurais 
não especiais e 

subnormais 

2 Média 
Famílias Adultas e 

Idosas 
Vulnerabilidade Muito 

Baixa 

Urbanos e Rurais 
não especiais e 

subnormais 

3 Média Famílias Jovens Vulnerabilidade Baixa 
Urbanos e Rurais 
não especiais e 

subnormais 

4 Baixa 
Famílias Adultas e 

Idosas 
Vulnerabilidade Média 

Urbanos e Rurais 
não especiais e 

subnormais 

5 Baixa 
Famílias Jovens em 

setores urbanos 
Vulnerabilidade Alta 

Urbanos não 
especiais 

6 Baixa 

Famílias Jovens 
residentes em 
aglomerados 
subnormais 

Vulnerabilidade Muito 
Alta 

Urbanos 
Subnormais 

7 Baixa 
Famílias Jovens, 

Adultas e Idosas em 
setores rurais 

Vulnerabilidade Alta Rurais 

Fonte: Fundação Seade. Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS 
 
É importante destacar que o Grupo 6 (vulnerabilidade muito alta) engloba apenas setores 
censitários classificados no Censo Demográfico como aglomerados subnormais com 
concentração de população jovem e de baixa renda. Além disso, como a área de estudo está 
localizada no município de São Paulo, não se observa a ocorrência do Grupo 7, exclusivo a 
setores censitários rurais. 
 
A Figura 6.3.3.2-1 apresenta o IPVS para o município de São Paulo, com os distritos da AID em 
destaque. O que se percebe à primeira vista é que a região do município sujeita às menores 
vulnerabilidades localiza-se na porção centro-sudoeste. Por outro lado, destacam-se como áreas 
de maiores vulnerabilidades as porções mais periféricas da cidade. 
 
A AID se insere parcialmente na porção do município caracterizada por menores 
vulnerabilidades, de forma que para todos os distritos se encontram significativas parcelas 
classificadas segundo os grupos de baixíssima vulnerabilidade e de vulnerabilidade muito baixa. 
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Destaca-se o distrito de Santo Amaro como aquele que não apresenta nenhum setor censitário 
em situação diferente desta. Os distritos do Morumbi, Itaim Bibi e Campo Belo também se 
aproximam bastante deste cenário, sendo, no entanto, observados pontualmente setores 
classificados em vulnerabilidade média e em vulnerabilidade muito alta, o que indica que nestes 
pontos a ocupação se caracteriza como sendo de aglomerados subnormais (favelas). 
 
Nos outros dois distritos da AID – Jabaquara e Vila Andrade - os grupos de vulnerabilidade 
média, alta e muito alta são mais frequentemente observados. Como se observa na figura, estes 
dois distritos são os que se localizam nos extremos da área de interesse, a sudeste e a 
sudoeste, se distanciando do eixo onde a vulnerabilidade é menor.  
 
De fato, conforme aponta o item 6.3.2 Perfil Econômico, dentro da AID estes foram os mesmos 
distritos que apresentaram maior concentração de domicílios com renda per capita de até meio 
salário mínimo em 2010, sendo esta uma das variáveis levadas em consideração na formação 
do IPVS 2010, como já apontado. Além disso, a quantidade de favelas nestes dois distritos 
também é elevada: 16 no distrito de Vila Andrade (dentre elas Paraisópolis) e 67 no Jabaquara, 
segundo consulta ao site da Habisp. Esta é outra característica que tem influência na 
classificação dentro dos grupos de vulnerabilidade do IPVS 2010, e que será explorada mais a 
fundo para o caso da ADA. 
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Fonte: adaptado de Fundação Seade, 2013. 

 
Figura 6.3.3.2-1 - IPVS 2010 Município de São Paulo  com AID destacada 
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Outro fator que se propôs analisar aqui é a presença de equipamentos sociais, que constam do 
mapa MSE-PG-01 – Mapa dos Equipamentos Sociais da AID.  
 
Por meio dele é possível constatar que nos distritos a leste da marginal Pinheiros a 
concentração de equipamentos é maior, apesar de estes não estarem uniformemente 
distribuídos por toda a área. Já a oeste da marginal, que corresponde a ADA, os equipamentos 
estão mais bem distribuídos espacialmente, porém se apresentam em menor quantidade. 
 
Uma tendência que se pode analisar diz respeito à administração destes equipamentos: 
particular, municipal ou estadual. A Figura 6.3.3.2-2 apresenta a distribuição dos equipamentos 
sociais da área segundo a esfera administrativa. Fica evidente que mais da metade corresponde 
a equipamentos particulares. Conforme se observa no mapa, no distrito do Itaim Bibi, 
especialmente, há certa predominância destes.  
 

 
Figura 6.3.3.2-2 - Equipamentos Sociais da AID, por  administração.  

 
Dos equipamentos particulares, a maioria corresponde a escolas (65%); na sequencia se tem os 
equipamentos de cultura (26%), de saúde (6%), e a equipamentos relacionados ao esporte 
(2%). Dos equipamentos municipais, que correspondem a 18%, a maior parcela corresponde a 
escolas (41%), em seguida aparecem os equipamentos de saúde (33%), os de cultura (13%), de 
esporte (12%) e mercado (1%). Os equipamentos sem classificação, 18%, correspondem a 
feiras e assistência social. Os estaduais, 7%, correspondem em sua maioria predominante a 
escolas (88%), sendo os demais equipamentos de saúde (9%) e de cultura (2%).  
  

7%

18%

57%

18%

Estadual

Municipal

Particular

Sem classificação



Fonte:
- Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA. Mapeamento contínuo da base
  cartográfica da Região Metropolitana de São Paulo, escala 1:100.000, 2006.
- Prefeitura de São Paulo. Subprefeituras de Campo Limpo/CL e M'Boi Mirim/MB, Ipiranga/IP, Jabaquara/JA
  e Vila Mariana/VM, Pinheiros/PI, Santo Amaro/SA, Butantã/BT. Mapa Equipamentos. Escala 1:10.000, 2010.
- Base de dados do Centro de Estudos da Metrópole (CEM), disponível em: www.centrodametropole.org.br.

MAPA DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS DA AID
São Paulo - SP
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6.3.3.3. Área Diretamente Afetada – ADA 
 
A ADA, composta pelos distritos do Morumbi e Vila Andrade, tem na sequência sua 
caracterização por meio do IPVS para os anos de 2000 e 2010, de modo a constatar de que 
forma se deu a evolução desta área. Para que tal comparação seja possível, é preciso fazer a 
relação entre os Grupos do IPVS 2010, já apresentados no Quadro 6.3.3.2-1, e os do IPVS 
2000, de forma que esta correspondência consta da Figura 6.3.3.3-1 a seguir. 
 

 
Figura 6.3.3.3-1 Correspondência entre os grupos do  IPVS 2000 e 2010 

 
A Figura 6.3.3.3-2 na sequência apresenta os distritos da ADA segundo o IPVS 2000. Percebe-
se que predominavam nestes distritos áreas de nenhuma vulnerabilidade, principalmente no 
Morumbi, distrito mais a norte, que apresentava poucos pontos de vulnerabilidade média e muito 
alta. Já em Vila Andrade aparecem áreas de vulnerabilidade muito baixa, baixa, média e muito 
alta nas áreas do distrito que fazem divisa com os distritos a oeste (Campo Limpo) e sul (Jardim 
São Luís), distritos de vulnerabilidade muito maior. Também se observa uma área de 
vulnerabilidade média e muito alta próximo ao Morumbi, que corresponde à favela de 
Paraisópolis. 
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Figura 6.3.3.3-2 - IPVS 2000 nos distritos da ADA.   
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Comparativamente, a Figura 6.3.3.3-2 apresenta o IPVS para a área em 2010. Nesta se observa 
que os blocos que antes apresentavam nenhuma vulnerabilidade encontram-se mais 
fragmentados, apesar de que seu grupo correspondente em 2010, chamado de baixíssima 
vulnerabilidade, ainda se apresenta como o de maior predominância, sendo aquele que abrange 
77% dos setores censitários do Morumbi e 58% dos setores de Vila Andrade. 
 
No Morumbi, percebe-se que na porção mais próxima a Vila Andrade, há pontos que passaram 
de nenhhuma vulnerabilidade para vulnerabilidade muito baixa ou baixa, o que indica uma piora 
na situação desta área. Nos pontos que já apresentavam vulbenerabilidade muito alta para este 
distrito, a situação permanece inalterada.  
 
A distribuição em porcentagens de setores censitários para cada grupo (exceto o de baixíssima 
vulnerabilidade, já apresentado) é a seguinte: 5% com vulneabilidade muito alta, 4% com 
vulnerabilidade baixa, 3% com vulnerabilidade muito baixa e 2% com vulnerabilidade média. 
Nenhum setor censitário apresentou vulnerabilidade alta, e 9% deles estão sem informação. 
 
Na Vila Andrade o que chama a atenção é que nas áreas próximas à Paraisópolis houve a 
tranformação de algumas áreas de nenhuma vulnerabilidade em áreas de muito baixa ou baixa 
vulnerabilidade. Também se constata que áreas que apresentavam em 2000 vulnerabilidade 
baixa permaneceram no mesmo grupo em 2010, o que indica na realidade uma piora na 
situação, uma vez que se as condições tivessem sido mantidas provavelmente constariam como 
de vulnerabilidade muito baixa, conforme correspondência apresentada na Figura 6.3.3.3-1.  
 
Neste distrito a distribuição em porcentagens de setores censitários para os demais grupos que 
não o de baixíssima vulnerabilidade é a seguinte: 15% com vulneabilidade muito alta, 12% com 
vulnerabilidade baixa e 8% com vulnerabilidade muito baixa. Nenhum setor censitário 
apresentou vulnerabilidade média ou alta, e 6% deles estão sem informação. 
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Figura 6.3.3.3-3 - IPVS 2010 nos distritos da ADA.   
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A partir deste ponto, serão apresentados dados sobre os temas saúde, educação e habitação, 
tanto ligados à estrutura quanto à qualidade, de forma a complementar a perspectiva 
apresentada por meio do IPVS a respeito da qualidade de vida. Igualmente, serão apresentados 
os equipamentos sociais, procurando criar um panorama mais completo das condições das 
quais os moradores desta área dispõem. 
 

• Saúde 

Em relação à saúde, têm-se apresentados por meio da Tabela 6.3.3.3-1 as quantidades de 
hospitais e leitos por rede, segundo dados de 2012, para os distritos da ADA. Fica evidente que 
o Morumbi é mais bem servido neste quesito (com 5 hospitais contra nenhum na Vila Andrade), 
principalmente pela rede particular. 
 

Tabela 6.3.3.3-1 - Hospitais e Leitos por Rede para  a ADA, 2012. 
Unidades 

Territoriais 
Rede Municipal Rede Estadual Rede Particular  Rede Federal Total 
Hospital Leito Hospital Leito Hospital Leito Hospital Leito Hospital Leito 

Morumbi 0 0 1 94 4 463 0 0 5 557 
Vila Andrade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ADA 0 0 1 94 4 463 0 0 5 557 
Fonte:Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde/CNES, Secretaria Municipal da Saúde/SMS e Secretaria de Estado da 
Saúde/SES 
Elaboração:SMDU/Deinfo 
 
A Tabela 6.3.3.3-2 apresenta as unidades de atendimento básico por rede, assim como o 
coeficiente de atendimento, que é calculado para uma taxa de 20 mil habitantes, ou seja, é o 
quociente entre o número de unidades de atendimento básico e a população total residente, 
multiplicado pelo fator (20.000). Neste caso, o distrito de Vila Andrade apresentou-se mais bem 
provido, com 4 unidades, frente a uma única no Morumbi. A presença de mais unidades de 
atendimento básico em locais onde não se observam hospitais é uma tendência que se observa 
por todo o município, e também é verificado aqui. No entanto, quando se comparam os 
coeficientes de atendimento, a taxa relativa à Vila Andrade é apenas ligeiramente superior 
àquela observada para o Morumbi, dada a superioridade em quantidade da população de um 
comparado com o outro. Este dado fornece indícios da carência de Vila Andrade em 
equipamentos de saúde. 
 
Tabela 6.3.3.3-2 - Unidade de atendimento básico po r rede e coeficiente de atendimentos 

para a ADA, 2012. 

Unidades Territoriais População (1) Total 
Município Estado 

Taxa 20 mil hab UBS(2) CS(2) PAM (2) 
Morumbi 49.553 1 1 0 0 0,40 
Vila Andrade 140.607 4 4 0 0 0,57 

ADA 190.160 5 5 0 0 0,49 
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde - Coordenadoria de Epidemiologia e Informação /CEInfo  
Elaboração  SMDU/Deinfo  
           (1) Projeção com base no Censo Demográfico 2010 Fundação IBGE  
           (2) UBS - Unidade Básica de  Saúde , CS  - Centro de Saúde , PAM  - Posto de Atendimento Médico  

 
Os equipamentos de saúde referidos anteriormente e representados no Mapa de Equipamentos 
Sociais estão identificados na sequência no Quadro 6.3.3.3-1, que contém nomes e endereços. 
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Quadro 6.3.3.3-1 - Hospitais e UBS na ADA 
Nome Endereço 

Morumbi 

Hospital Itacolomy Butantã Avenida Professor Francisco Morato , 719 

Hospital Leforte Rua dos Tres Irmãos, 121  

Hospital Infantil Darcy Vargas R. Dr. Seráfico De Assis Carvalho, 34 

Hospital Israelita Albert Einstein Av. Albert Einstein, 627  

Hospital São Luiz R. Eng. Oscar Americano, 840 
UBS Real Parque - Dr. Paulo Mangabeira Albernaz 
Filho 

R. Barão De Melgaço, 339  

Vila Andrade 

UBS Paraisópolis R. Melchior Giola, 80  

UBS Paraisópolis II R. Pasquale Gualuppi, 951  

UBS Paraisópolis III R. Silveira Sampaio, 660  

UBS Vila Praia - Dr. Vitorio Rolando Boccaletti R. André De Andrade, S/N  

 
Outros índices que podem ser explorados para caracterizar este tema são a taxa de mortalidade 
infantil, que é definida pela relação entre o número de óbitos de menores de um ano de idade 
para cada mil nascidos vivos, e a taxa de mortalidade neonatal, que é a relação entre o número 
de óbitos de menores de 28 dias para cada mil nascidos vivos. Estes dados estão apresentados 
na Tabela 6.3.3.3-3 na sequência, por meio da qual se percebe que a Vila Andrade apresenta 
índices mais elevados, principalmente de mortalidade infantil. 
 

Tabela 6.3.3.3-3  
Taxa de mortalidade infantil e de mortalidade neona tal para a ADA, 2011. 

Unidades Territoriais Nascidos 
Vivos 

Menores de um ano Menores de 28 dias 
Óbitos Taxa(1) Óbitos Neonatais Taxa(1) 

Morumbi 801 5 6,2 3 3,7 
Vila Andrade 2.050 17 8,3 8 3,9 

ADA 2.851 22 7,3 11 3,8 
Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados/ SEADE.  
Elaboração:SMDU/Dipro 

(1) Por mil nascidos vivos  

 
Por fim, no que diz respeito à saúde, toma-se os dados relativos à gravidez na adolescência, 
que se trata da porcentagem de nascidos vivos cujas mães tinham 19 anos ou menos sobre o 
total de nascidos vivos. Segundo dados do SINASC (Sistema de Informações de Nascidos 
Vivos)/SMS (Secretaria Municipal de Saúde), consultados por meio do site do Observatório 
Cidadão, em 2012 para o Morumbi este índice era de 8,89, enquanto para Vila Andrade era de 
14,84, o que se mostra um índice relativamente elevado no município, onde a média foi de 12,50 
e o máximo observado de 19,73. 
 

• Educação  
 
Quanto à educação, serão abordados nesta caracterização dados relativos à quantidade de 
estabelecimentos, de turmas e matrículas para cada etapa do ensino, além de identificar a 
natureza administrativa destes. O primeiro apresentado na Tabela 6.3.3.3-4 é relativo a creches. 
Constata-se que a maior quantidade de estabelecimentos da ADA é pertencente à rede privada, 
sendo que não existem creches estaduais ou federais em nenhum destes distritos, e nem 
municipais da rede direta no Morumbi.  
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Estes estabelecimentos estão distribuídos de forma parecida entre os dois distritos, de forma 
que no total existem 40 na ADA, 18 no Morumbi e 22 na Vila Andrade. Neste contexto 40% das 
matrículas observadas na ADA estão associadas ao Morumbi, e 60% a Vila Andrade. No 
primeiro distrito a relação de matrículas por estabelecimentos é de 80, enquanto no segundo é 
de 101 crianças por creche, o que seria de se esperar com a quantidade equivalente de creches 
para uma maior população. 
 

Tabela 6.3.3.3-4 - Estabelecimentos escolares, turm as e matrículas em Creche, segundo 
dependência administrativa, 2012 

Unidades 
Territoriais 

Estadual e Federal  Municipal Rede 
Direta 

Conveniada com 
PMSP Privada 

Est Turm Matr Est Turm Matr Est Turm Matr Est Turm Matr 

Morumbi - - - - - - 4 45 557 14 73 890 
Vila Andrade - - - 2 22 270 4 58 805 16 100 1.154 
ADA - - - 2 22 270 8 103 1.362 30 173 2.044 
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação.  
Elaboração: SMDU/Deinfo  
 
No que diz respeito à pré-escola, a Tabela 6.3.3.3-5 evidencia a predominância de 
estabelecimentos privados na área. Não se observam nestes distritos estabelecimentos federais 
e estaduais, tampouco conveniados com a prefeitura municipal de São Paulo. No total existem 
36 destes estabelecimentos na ADA – 14 no Morumbi e 22 em Vila Andrade. Aqui, 28% das 
matrículas da ADA se davam no primeiro distrito, e 72% no segundo. Apesar da maior 
quantidade de pré-escolas na Vila Andrade, a relação matrículas por estabelecimentos ainda é 
bem mais elevada do que no Morumbi, sendo de 78 alunos por pré-escola contra 129, 
respectivamente. 
 

Tabela 6.3.3.3-5 - Estabelecimentos escolares, turm as e matrículas em Pré-Escola, 
segundo dependência administrativa, 2012. 

Unidades 
Territoriais 

Federal e Estadual  Municipal Rede Direta  Conveniada com 
PMSP Privada 

Est Turm Matr Est Turm Matr Est Turm Matr Est  Turm Matr 

Morumbi - - - 1 12 347 - - - 13 58 750 
Vila Andrade - - - 3 38 1.221 - - - 19 97 1.623 
ADA - - - 4 50 1.568 - - - 32 155 2.373 
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação.  
Elaboração: SMDU/Deinfo  

 
A Tabela 6.3.3.3-6 apresenta estes dados para os anos iniciais do ensino fundamental. Fica 
evidente que a rede privada continua predominante para ambos os distritos e que os 
estabelecimentos públicos estão mais presentes em Vila Andrade. Também se percebe que no 
Morumbi não são observados estabelecimentos pertencentes à rede estadual. No total da ADA 
há 32 escolas que atendem a esta etapa, sendo 10 no distrito do Morumbi e 22 em Vila 
Andrade. Das matrículas da ADA, 26% ocorriam para o Morumbi e 74% para Vila Andrade. A 
relação de matrículas por estabelecimentos continua sendo maior na Vila Andrade, que 
apresenta em média 371 alunos por escola, enquanto no Morumbi a relação é de 293. 
 
Tabela 6.3.3.3-6 - Estabelecimentos escolares, turm as e matrículas no ensino fundamental 

1ª-4ª e 1º-5º, segundo dependência administrativa, 2012 

Unidades Territoriais 
Estadual* Municipal Privada 

Est Turm Matr Est Turm Matr Est Turm Matr 

Morumbi - - - 1 12 314 9 114 2.620 
Vila Andrade 5 95 3.071 6 74 2.193 11 127 2.898 



 
 

165 
 
 

Unidades Territoriais 
Estadual* Municipal Privada 

Est Turm Matr Est Turm Matr Est Turm Matr 

ADA 5 95 3.071 7 86 2.507 20 241 5.518 
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação.  
Elaboração:SMDU/Deinfo  

 
Os anos finais do ensino fundamental são tratados na Tabela 6.3.3.3-7. Para esta os 
estabelecimentos privados predominam para a ADA, porém para Vila Andrade os públicos 
superam em quantidade quando somados os estaduais e municipais. No total existem 27 
estabelecimentos, 10 no Morumbi, que tem também 38% das matrículas da ADA, o que 
caracteriza uma proporção de 309 alunos por escola, e 17 em Vila Andrade, que com 69% das 
matrículas da ADA resulta em uma média de 404 alunos por escola. 
 
Tabela 6.3.3.3-7 Estabelecimentos escolares, turmas  e matrículas no ensino fundamental 

5ª-8ª e 6º-9º, segundo dependência administrativa, 2012. 

Unidades Territoriais 
Estadual Municipal Privada 

Est Turm Matr Est Turm Matr Est Turm Matr 

Morumbi 1 14 490 1 16 539 8 81 2.062 
Vila Andrade 4 86 3.033 5 64 2.136 8 69 1.700 

ADA 5 100 3.523 6 80 2.675 16 150 3.762 
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação.  
Elaboração:SMDU/Deinfo  
 
A distorção idade/série, que representa a porcentagem de alunos com dois anos ou mais de 
defasagem em relação à idade ideal, é uma informação que permite avaliar o desempenho dos 
alunos destes distritos. Segundo dados do CIE (Centro de Informações Educacionais)/SEE 
(Secretaria de Estado de Educação), consultados por meio do site do Observatório Cidadão, 
tem-se que em 2011 para as séries do ensino fundamental este valore para o distrito do 
Morumbi era de 4,22, enquanto que para Vila Andrade de 9,55, estando este último como um 
dos piores índices do município de São Paulo, cujo valor médio encontrado foi de 6,90. 
 
Para o ensino médio, conforme apresentado na Tabela 6.3.3.3-8, predominam igualmente os 
estabelecimentos privados. Não existem estabelecimentos municipais nesta área, de forma que 
entre estaduais e privados há um total de 20 estabelecimentos para a ADA sendo: 7 no 
Morumbi, que por possuir 36% das matrículas da ADA perfaz uma relação de 274 alunos por 
escola, e 13 em Vila Andrade, que com os demais 64% das matrículas resulta em uma relação 
de matrículas por estabelecimento menor do que o Morumbi - 264 alunos por escola.  
 
Comparando a quantidade de matrículas dos anos finais do ensino fundamental com as do 
ensino médio para o distrito de Vila Andrade se constata considerável diferença, o que pode 
indicar a ocorrência de evasão escolar neste distrito. Em 2011 a porcentagem de alunos que 
abandonou o ensino médio para a rede pública no distrito de Vila Andrade foi de 4,62, valor 
menor do que a média do município, que é de 6,17. Neste mesmo ano o distrito do Morumbi não 
apresentou nenhum caso de evasão escolar no ensino médio. 
 

Tabela 6.3.3.3-8 - Estabelecimentos escolares, turm as e matrículas no ensino médio, 
segundo dependência administrativa, 2012 

Unidades Territoriais 
Estadual  Municipal Privada 

Est. Turm.  Matr. Est. Turm.  Matr. Est. Turm.  Matr. 

Morumbi 1 14 506 - - - 6 53 1.413 
Vila Andrade 5 60 2.211 - - - 8 45 1.225 

ADA 6 74 2.717 - - - 14 98 2.638 
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação.  
Elaboração:SMDU/Deinfo  
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Para o ensino médio também existem dados relativos à distorção idade/série para o ano de 
2011, que indica que esta porcentagem foi de 7,08 no Morumbi e de 24,67 em Vila Andrade, 
ainda acima da média do município de São Paulo, que foi de 21,07. Estas elevadas proporções, 
maiores do que as observadas para o ensino fundamental, podem ser associadas ao próprio 
fenômeno de abandono escolar. 
 
A educação de jovens e adultos (EJA) também é observada nestes distritos, mas somente na 
modalidade presencial, não havendo registros de cursos semipresenciais deste tipo. A Tabela 
6.3.3.3-9 apresenta as matrículas registradas no EJA para os distritos que compõe a ADA, 
assim como a distribuição destas matrículas pelas etapas de educação. O que se percebe é 
uma maior quantidade de matrículas ocorridas no distrito de Vila Andrade. Também se percebe 
que a maior parte das matrículas é referente ao ensino fundamental de 5ª a 8ª série (51% das 
matrículas realizadas na ADA), aparecendo em seguida as matrículas no ensino médio (35% 
das matrículas realizadas na ADA) e por fim as matrículas no ensino fundamental de 1ª a 4ª 
série (14% das matrículas realizadas na ADA).  
 

Tabela 6.3.3.3-9 Matrículas no EJA, 2012 

Unidades Territoriais Total de Matrículas  

Matrículas no 
ensino 

fundamental 1ª-
4ª 

Matrículas no 
ensino 

fundamental 
5ª-8ª 

Matrículas no 
ensino médio  

Morumbi 388 54 215 119 
Vila Andrade 1.274 183 588 503 
ADA 1.662 237 803 622 
Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação 
Elaboração: Walm Ambiental 
 
Os equipamentos de educação da ADA estão identificados por meio do Quadro 6.3.3.3-2, 
obtidos dos arquivos do Censo Escolar 2012 realizado pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Estes também estão representados pelo Mapa de 
Equipamentos Sociais, onde fica evidente, assim como no quadro, que há maior quantidade de 
escolas públicas em Vila Andrade quando em comparação com o Morumbi. Destaca-se também 
a predominância de escolas privadas frente às públicas no geral da ADA, por exemplo, o 
Colégio Pio XII que faz divisa com o terreno onde será implantado o empreendimento. 
 

Quadro 6.3.3.3-2 Escolas na ADA 

Nome Endereço 

Rede Estadual Morumbi 

Senador Adolfo Gordo                                         Rua Dom Armando Lombardi, 223                                     

Rede Estadual Vila Andrade 

Professor Homero dos Santos Forte                           Rua Herbert Spencer, 113 

Luis Gonzaga Travassos da Rosa                               Rua Afonso Vidal, 600                                             

Governador Miguel Arraes  Rua Herbert Spencer, S/N                                          

Mary Moraes                                                  Avenida Marechal Juarez Tavora, 257                              

Professora Etelvina de Goes Marcucci                        Rua Jose Carlos de Toledo Piza, 10                               

Maria Zilda Gamba Natel                                      Rua Jose Carlos de Toledo Piza, S/N                              

Professora Neyde Apparecida Sollitto                        Rua Jose Maria Pinto Zilli, 696                                   

Rede Municipal Morumbi 

EMEF Jose de Alcantara Machado Fo                           Rua Mattia Filizzola, 76                                         
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Nome Endereço 

EMEI Pero Neto                                              Rua Paulo Bourroul, 100                                           

Rede Municipal Vila Andrade 

EMEF Prof Paulo Freire                                      Rua Melchior Giola, 296                                           

EMEF Francisco Rebolo                                        Rua dos Catarinenses, 200                                             

Creche Municipal Vila Praia                                 Rua Antonio Garcia Moya, 179                                      

EMEF Dom Veremundo Toth                                     Rua Jose Pedro de Carvalho Lima, 100                             

EMEI Padre Mauro Baptista                                   Rua dos Catarinenses, 20                                         

EMEF Casarão                                                Rua Major Jose Marioto Ferreira, 101                             

EMEI Paraisópolis I                                         Rua Irapara, S/N                                                  

CEI CEU Paraisópolis                                       Rua Doutor Jose Augusto de Souza e Silva, S/N                    

EMEI CEU Paraisópolis                                      Rua Doutor Jose Augusto de Souza e Silva, S/N                    

EMEF CEU Paraisópolis                                        Rua Doutor Jose Augusto de Souza e Silva, S/N                    

EMEF Perimetral                                              Rua Jose Pedro de Carvalho Lima, 150                             

CEU Paraisópolis                                             Rua Doutor Jose Augusto de Souza e Silva, S/N                    

Rede Particular Morumbi  

Colégio Visconde Porto Seguro                             Rua Floriano Peixoto Santos, 55                                  

Colégio Nossa Senhora do Morumbi                            Avenida Giovanni Gronchi, 4000                                     

Colégio Miguel de Cervantes                                 Avenida Jorge Joao Saad, 905                                      

Colégio Antoine de Saint Exupery                            Rua Jose Jannarelli, 621                                          

Centro Interescolar Objetivo Unidade Morumbi                Avenida Duquesa de Goiás, 262                                     

Escola Cidade Jardim                                        Praça Professor Americo de Moura, 101                            

Colégio Modular                                             Rua Clementine Brenne, 378                                        

Quintal Escola Educação Infantil e Natação                   Avenida Joaquim Candido de Azevedo Marques, 1234                  

Escola Panamby                                              Rua Visconde De Nacar, 86                                        

Escola Apoio                                                Avenida Marechal Juarez Tavora, 106                              

Creche Arquinha                                             Rua Ernest Renan, 371                                             

Escola Ursinho Branco                                       Avenida Jorge Joao Saad, 1052                                      

Colégio Apice                                               Rua Jose Jannarelli, 348                                          

Recanto da Alegria Creche I                                  Rua Francisco Rebolo, 6                                         

Recanto da Alegria Creche Núcleo II                          Travessa Antonio Augusto Monteiro de Barros Neto, 
70             

Santo Agostinho Creche Asa                                   Rua Clementine Brenne, 412                                        

Escola Técnica Albert Einstein  Avenida Professor Francisco Morato, 4293                          

Escola De Educação Infantil Pat Way                         Rua Doutor Clovis de Oliveira, 488                                

Centro Educacional Dreamkids                                Rua Barão de Campos Gerais, 450                                  

Educação Infantil Kids Up                                   Travessa Barão de Iguatemi, 16                                   

The British College of Brazil                                Avenida Engenheiro Oscar Americano, 630                             

Escola Roberto Koneshi                                      Rua Amelia Correa Fontes Guimaraes, 37                          

Escola Infantil Adolphe Ferreira                            Rua Francisco Preto, 457                                          

Escola de Educação Infantil Aconchego                       Rua Trona Constanzo, 186                                          

Rede Particular Vila Andrade 

Colégio Franciscano Pio XII                                 Rua Colégio Pio XII, 233                                          

Associação Escola Graduada de São Paulo                    Avenida Giovanni Gronchi, 4710                                     



 
 

168 
 
 

Nome Endereço 

Colégio CPV                                                  Rua Domingos Lopes da Silva, 34                                  

Pentagono Colégio Unidade Morumbi                            Rua Nelson Gama de Oliveira, 1244                                 

Escola Eugenio Montale                                       Rua Doutor Jose Gustavo Bush, 75                                

Colégio Cristóvão Colombo                                   Rua Alexandre Benois, 352                                         

Líder Colégio Integrado                                      Rua Artemis, 257                                                  

Escola Equilíbrio                                           Rua Professor Hilario Veiga de Carvalho, 60                     

Escola de Educação e Recreação Infantil Copo de Leite       Rua Almaden, 55                                                  

Colégio Visconde de Porto Seguro Unidade III                 Rua Itapaiuna, 1355                                                

Pré Escola Infantil Habitat                                 Rua Doutor Fonseca Brasil, 145                                    

Escola de Educação Infantil Soleil                          Rua Delegado Moraes Novaes, 7                                   

Associação Crescer Sempre                                   Rua Pasquale Gallupi, 939                                         

Creche Santa Escolástica                                    Rua Itapanhau, 170                                                

Creche Peinha                                               Rua Itapaiuna, 36                                                

Escola de Educação Infantil B E B Baby Lounge               Rua Domingos Lopes Da Silva, 325                                 

Kinder Kampus                                                Rua Deputado João Sussumu Hirata, 480                            

Escola Pueri Domus Unidade Crescer Sempre                    Rua Pasquale Gallupi, 939                                         

Centro de Educação Infantil Paraisópolis                    Rua Ernest Renam, 1054                                             

CEI Anglicana Renata Eugenia Rodrigues Unidade IV 
Morumbi    Rua Jose Pedro de Carvalho Lima, 333                             

Centro de Educação Infantil Cedrinho V Paraisópolis          Avenida Perimetral                                           

Integration School                                           Rua Professor Hilário Veiga de Carvalho, 138                    

Escola da Comunidade Visconde de Porto Seguro Unidade II  Rua Maria Jose da Conceição, 166                                 

Littles's Cool                                               Rua Domingos Lopes Da Silva, 4                                  

Centro de Educação Infantil Santo Estevão Rei           Rua Itajubaquara, 140                                             

Ks Educação Bilíngue                                         Rua Deputado João Sussumu Hirata, 750                            

Colégio Maria Antonia de Moura Unidade II                    Rua Maria Jose da Conceição, 559                                 

 
De forma a avaliar a qualidade da educação nestes distritos, foram selecionados dados relativos 
à alfabetização e grau de instrução da população de 10 anos ou mais.  
 
Assim, a Tabela 6.3.3.3-10 apresenta os dados de alfabetizados e taxa de alfabetização de 
ambos os distritos e da ADA, para os anos de 2000 e 2010. Desta é possível constatar que o 
distrito de Vila Andrade possui uma taxa de alfabetização menor do que o Morumbi em ambos 
os períodos - 91,87 e 94,81 para 2000 e 2010 respectivamente, comparado com 97,00 e 97,81 
para os mesmos anos no Morumbi - e menor também do que a média do município - que era de 
95,41% em 2000 e 96,99% em 2010. Apesar disso, o aumento da alfabetização que se 
observou em Vila Andrade neste período, de quase 3%, foi maior do que o avanço observado 
tanto para o Morumbi (0,81%) quanto para o município (1,58%), indicando que para a área 
houve melhorias neste sentido entre 2000 e 2010. 
 

Tabela 6.3.3.3-10 - População Alfabetizada de 10 an os ou mais e Taxa de Alfabetização, 
2000 e 2010. 

Unidades Territoriais 
Total Alfabetizadas Taxa de Alfabetização 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Morumbi 30.057 41.565 29.154 40.654 97,00 97,81 
Vila Andrade 58.718 106.608 53.946 101.073 91,87 94,81 
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Unidades Territoriais 
Total Alfabetizadas Taxa de Alfabetização 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

ADA 88.775 148.173 83.100 141.727 94,43 96,31 
Fonte: Fundação IBGE. Censos Demográficos 2000 e 2010 
Elaboração: SMDU/Dipro 

 
O nível de instrução da população de 10 anos ou mais será apresentado por meio das Figuras 
6.3.3.3-4 e 6.3.3.3-5, que representam respectivamente o distrito do Morumbi e de Vila Andrade, 
com dados referentes ao ano de 2010. 
 
Por meio da primeira figura, relativa ao Morumbi, percebe-se que a escolaridade predominante é 
o ensino superior completo, que abrange 41% desta população. Em seguida registra-se 26% 
desta população sem instrução e com ensino fundamental incompleto. A parcela com ensino 
médio completo e superior incompleto é de 22%. Por fim aparecem 10% com fundamental 
completo e médio incompleto, e 1% com escolaridade não determinada. 
 

 
Figura 6.3.3.3-4 - Nível de instrução da população de 10 anos ou mais do Morumbi, 2010 

 
Na figura relativa à Vila Andrade a situação se mostra bem diferente. Neste distrito, 45% desta 
população não apresenta nenhuma instrução ou tem o ensino fundamental incompleto. Em 
seguida se observa que 24% da população possui o ensino superior completo, 16% possui o 
ensino médio completo ou superior incompleto, 14% possui ensino fundamental completo ou 
médio incompleto, e 1% não tiveram nível de instrução determinado. Estes dados reforçam que 
as piores condições associadas à educação se observam em Vila Andrade quando em 
comparação com o distrito do Morumbi. 
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Figura 6.3.3.3-5 - Nível de instrução da população de 10 anos ou mais de Vila Andrade, 

2010 
 

• Cultura, Esporte e Lazer 

Este tema será tratado somente por meio da identificação dos equipamentos presentes na ADA, 
uma vez que não se observam indicadores que possam representar a frequência com que a 
população utiliza estes equipamentos, ou a até mesmo qualidade destes. 
 
O Quadro 6.3.3.3-3 apresenta os equipamentos de cultura do Morumbi. Nota-se a 
predominância de galerias de arte e museus, assim como a ausência de bibliotecas, telecentros 
e centros culturais, espaços culturais e casas de cultura. Alguns dos equipamentos aparecem 
mais de uma vez, como é o caso do Jockey Club e da Fundação Maria Luísa e Oscar 
Americano, que se constituem, portanto, como espaços multifuncionais. 
 

Quadro 6.3.3.3-3 - Equipamentos de Cultura no distr ito do Morumbi 
Nome  Endereço 

Galerias de arte 

Casa dos Macacos R dos Combatentes do Gueto, 29  

Espaço E. Piva - Galeria Cooperartista Av Morumbi, 5062  

Jockey Club de São Paulo Av Lineu de Paula Machado, 1.263 

Pinakotheke São Paulo  R Ministro Nelson Hungria, 200  

Museus 

Capela do Morumbi - integra Museu da Cid. SP  Av Morumbi, 5.387 

Acervo do Palácio dos Bandeirantes  Av Morumbi, 4.500 

Fundação Maria Luisa e Oscar Americano  Av Morumbi, 4.077 

Instituto Lina Bo e P.M. Bardi  R Bandeirante Sampaio Soares, 420 

Memorial do São Paulo Futebol Clube  Pc Roberto Gomes Pedrosa, Portão 17 

Museu do Turfe/Curadoria da Memória do Turfe  Av Lineu de Paula Machado 

Salas de cinema 

Jockey Club de São Paulo (1500 assentos) Av Lineu de Paula Machado, 1.263 

Salas de shows e concertos 
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Nome  Endereço 
Fundação Maria Luísa e Oscar Americano (2 salas, 
214 assentos) 

Av Morumbi, 4.077 

Salas de teatro, shows e concertos 

Jockey Club de São Paulo (1500 assentos)  Av Lineu de Paula Machado, 1.263 

 
No distrito de Vila Andrade, a oferta de equipamentos de cultura, que constam do Quadro 
6.3.3.3-4, é menor do que no Morumbi, e menos diversificados. Observa-se que os telecentros e 
salas de cinema aparecem aqui em maior quantidade, enquanto há a ausência de Centros 
culturais, espaços culturais e casas de cultura, museus e salas de shows e concertos. Destaca-
se nesta área a existência de um Centro Educacional Unificado - CEU, que abriga em sua 
estrutura biblioteca, teatro e cinema e telecentro, se mostrando uma opção cultural para a 
comunidade. 
 

Quadro 6.3.3.3-4 Equipamentos de Cultura no distrit o de Vila Andrade 
Nome  Endereço 

Galerias de arte 

Auditório HM  R José Ramon Urtiza, 206  

Salas de cinema 
Shopping Cidade Jardim (Cinemark, 7 salas, 1083 
assentos) 

Av Magalhães de Castro, 12.000 

Shopping Jardim Sul (UCI, 11 salas, 2520 assentos) Av Giovanni Gronchi, 5.819 

Telecentros 

Paraisópolis R. Ernest Renan, 1366 

Espaço Jovem  R. Rudolf Lotze, 911  

CEU 

CEU Paraisópolis 
R. Itapaiúna com rua Dr. José Augusto de Souza e 
Silva, s/n. 

 
Os equipamentos de esporte e lazer estão apresentados na sequência por meio dos Quadros 
6.3.3.3-5 e 6.3.3.3-6, referentes ao Morumbi e Vila Andrade, respectivamente.  
 
No Morumbi se percebe a baixa disponibilidade de equipamentos de esporte, sendo que todos 
os existentes são de caráter privado, com restrição de acesso. Destaca-se neste distrito a 
quantidade de shoppings, maior do que a de estruturas esportivas.  
 

Quadro 6.3.3.3-5 - Equipamentos de Esporte e Lazer no distrito do Morumbi 
Nome Endereço 

Clube desportivo com estádio - Particular 

São Paulo Futebol Clube Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 

Clube desportivo com ginásio - Particular 

Clube Paineiras do Morumby Av. Dr. Alberto Penteado, 605 

Shoppings 

Multilet Morumbi Rua Chafik Maluf, 294 

Shopping Portal do Morumbi Av. Guilherme Dumont Vilares 

Shopping Jardim Sul 
 

Fonte: Associação Brasileira de Shopping Centers - Abrasce/SMDU-Deinfo. Infocidade, 2013. 
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Em Vila Andrade esta quantidade de equipamentos de esporte é ainda mais reduzida, se 
restringindo ao clube existente no CEU Paraisópolis, que conta com quadra poliesportiva, 
playground e piscinas, de acesso público e aberto à comunidade inclusive em fins de semana. 
São observados também dois shoppings, um deles de alto padrão, neste distrito. 
 

Quadro 6.3.3.3-6 - Equipamentos de Esporte e Lazer no distrito de Vila Andrade 
Nome Endereço 

Clube dos CEUs - Municipal 

CEU Paraisópolis 
Rua Itapaiúna com rua Dr. José Augusto de Souza e Silva, 
s/nº 

Shoppings 

Shopping Cidade Jardim  Av Magalhães de Castro, 12.000 

Open Mall Panamby Rua José Ramon Urtiza, 975  

Fonte: Associação Brasileira de Shopping Centers - Abrasce/SMDU-Deinfo. Infocidade, 2013. 
 
Desta forma, constata-se a baixa disponibilidade de equipamentos de cultura, esporte e lazer, 
principalmente no distrito de Vila Andrade, que se mostra significativamente adensado, de forma 
que a parte deste empreendimento que corresponde ao shopping se mostraria como mais uma 
opção neste sentido. 
 
Na ADA existem ainda 6 locais com feiras, concentrados especialmente no Morumbi, e 12 
equipamentos de assistência social, concentrados principalmente no entorno das favelas de 
Paraisópolis e Real Parque, conforme se observa no mapa de equipamentos sociais. 
 

• Habitação 

A questão habitação se apresenta importante no quesito qualidade de vida, tendo sido objeto de 
discussão de organizações internacionais, que destacam a importância de uma habitação 
saudável para a saúde e qualidade de vida. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde 
(Opas) (apud COHEN, 2008) 
 

“o conceito de habitação saudável se aplica ao desenho da moradia, ao território geográfico e 
social em que a habitação se assenta, aos materiais usados para sua construção, à 
segurança e qualidade dos elementos, ao processo construtivo, à composição espacial, à 
qualidade dos acabamentos, ao contexto global do entorno (comunicações, energia, 
vizinhança) e à educação ambiental e em saúde de seus moradores sobre estilos e 
condições de vida”. 

 
Cohen (2008), ainda relata as considerações feitas pela Opas e pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) a respeito do conceito de ambiente e entorno saudável, que destacam o 
saneamento básico e espaços físicos limpos como parte necessária para se alcançar estas 
condições. Estas organizações também associam as carências quanto à habitação e 
saneamento aos níveis de pobreza. 
 
Tendo isso em vista, nesta seção serão trabalhadas informações relativas às favelas existentes 
na ADA, sendo dispensada aqui a caracterização relativa à infraestrutura domiciliar de modo 
geral, como atendimento no abastecimento de água, energia, coleta de esgoto e de lixo, uma 
vez que já foi tratada juntamente ao item 6.3.7 Paisagem e Estrutura Urbana. 
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As favelas presentes nesta área estão especializadas e identificadas por meio do Mapa de 
Localização das Favelas da ADA. Elas são 19 no total, sendo 3 delas no Morumbi e 16 em Vila 
Andrade. 
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A Tabela 6.3.3.3-11 apresenta a quantidade de domicílios que existe em cada favela e qual a 
renda média destes domicílios. O que se percebe é que as favelas de Paraisópolis e do Real 
Parque são as que apresentam mais domicílios, sendo a de Paraisópolis mais extensa e central 
à área, e a do Real Parque mais próxima à Marginal Pinheiros. Por sua vez, as com menos 
domicílios são as favelas Joaquim Roseira, no extremo oeste da ADA, e Estrada Velha do 
Morumbi, em Vila Andrade, à sul de Paraisópolis. No total, 22.759 domicílios da ADA se 
localizam em favelas. 
 
A renda média dos domicílios varia de R$315,76, observada em Pullman II, a sudoeste da área, 
até R$9445,09, valor observado para a favela da Estrada Velha do Morumbi. O rendimento 
médio para todas as favelas da ADA foi de R$2056,52, equivalente a quase 3 salários mínimos, 
tomando como base o valor referente à 2014, que é de R$724. 
 

Tabela 6.3.3.3-11 - Total de Domicílios e Renda Méd ia das Favelas da ADA 
Nome Distrito Total de Domicílios Renda Média 

Afonso Vidal Vila Andrade 16 3568,09 

Campo Novo do Sul Vila Andrade 50 3299,83 

Canto do Rio Verde Vila Andrade 300 820,81 

Estrada Velha do Morumbi Vila Andrade 6 9445,09 

Francisco de Sales Vila Andrade 35 820,81 

Jardim das Palmas Vila Andrade 174 620,58 

Jardim Panorama Morumbi 576 1342,33 

Joaquim Roseira Vila Andrade 5 820,81 

Lourenço Vila Andrade 100 988,17 

Manuel Homem de Andrade I Vila Andrade 200 482,79 

Paraisópolis Vila Andrade 17159 558,28 

Parque Morumbi Vila Andrade 300 2286,85 

Peinha Vila Andrade 443 442,44 

Porto Seguro Morumbi 612 6420,31 

Pullman Vila Andrade 400 781,78 

Pullman II Vila Andrade 800 315,76 

Real Parque Morumbi 1325 597,8 

Sóter de Faria Vila Andrade 8 5009,92 

Vila Praia Vila Andrade 250 451,5 

ADA 22759 2056,52 

 
Estas favelas também estão caracterizadas na Tabela 6.3.3.3-12 pelo atendimento que 
possuem aos serviços de infraestrutura como abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
fornecimento de energia, iluminação pública, drenagem da água das chuvas, pavimentação das 
vias e coleta de lixo. Observa-se que a melhor situação ocorre na favela Jardim das Palmas, a 
oeste no distrito de Vila Andrade, onde praticamente todos os serviços cobrem 100% dos 
domicílios, sendo exceção a drenagem pluvial, que apresenta o menor índice de atendimento 
(50%) e a iluminação pública (com atendimento de 80%). Já a pior situação é observada para a 
favela Canto do Rio Verde, na divisa com o Campo Limpo, onde não há atendimento para 
nenhum dos serviços listados. 
 
Já quando se compara o atendimento que cada serviço possui na média para a ADA, o que se 
nota é que o esgotamento sanitário é o pior serviço, sendo atendidos 20% dos domicílios da 
ADA em favelas somente. Já a coleta de lixo se mostra o serviço mais abrangente nestas 
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favelas, alcançando uma cobertura de 71% na média para a ADA. Os demais serviços não 
alcançam nem 50% de cobertura para os domicílios aqui considerados, sendo esta uma 
situação que não pode ser classificada pelo conceito de ambiente saudável tratado 
anteriormente, decorrendo em baixa qualidade de vida neste sentido. 
 

Tabela 6.3.3.3-12 - Porcentagem do atendimento dos serviços de infraestrutura das 
Favelas da ADA 

Nome 
Abastecim
ento de 
água 

Esgotame
nto 
sanitário 

Rede 
elétrica 
domiciliar 

Iluminaçã
o pública 

Drenagem 
pluvial 

Vias 
pavimenta
das 

Coleta de 
lixo 

Afonso Vidal 100 0 100 0 0 0 100 
Campo Novo 
do Sul 

100 100 100 50 0 50 50 

Canto do Rio 
Verde 

0 0 0 0 0 0 0 

Estrada Velha 
do Morumbi 

0 0 0 0 0 0 100 

Francisco de 
Sales 

100 0 0 80 0 100 100 

Jardim das 
Palmas 

100 100 100 80 50 100 100 

Jardim 
Panorama 

70 0 70 20 50 50 100 

Joaquim 
Roseira 

100 0 100 100 100 100 100 

Lourenço 15 15 15 15 0 15 100 
Manuel 
Homem de 
Andrade I 

0 0 0 0 0 0 50 

Paraisópolis 64 22 40 40 50 50 50 
Parque 
Morumbi 0 0 0 0 0 0 50 

Peinha 20 0 3 10 50 10 50 

Porto Seguro 57 10 41 50 50 50 50 

Pullman 80 50 100 50 50 50 50 

Pullman II 100 60 100 25 50 30 50 

Real Parque 0 0 0 15 50 30 100 

Sóter de Faria 0 0 0 100 0 0 100 

Vila Praia 20 20 20 5 50 10 50 

ADA 49 20 42 34 29 34 71 

 
Conforme descrito no capítulo correspondente a caracterização do empreendimento, o 
empreendedor, vem realizando ações e convênios com a comunidade da favela Paraisópolis, 
contribuindo assim para a inserção social do empreendimento na região e, contribuindo para a 
geração de renda da população residente na comunidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

177 
 
 

6.3.4 Uso do Solo 
 

6.3.4.1 Área de Influência Direta (AID) 
 

⇒ Aspectos metodológicos  
 
A análise do uso e ocupação do solo na Área de Influência Direta – AID foi elaborada com base 
nas informações disponibilizadas nas tabelas, mapas e gráficos do Infocidade, plataforma de 
dados da Prefeitura de São Paulo, elaborados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (SMDU). A SMDU realizou estudos sobre a Evolução do Uso do Solo Urbano, 
baseando-se no Cadastro Territorial e Predial, de Conservação e Limpeza (TPCL), mantido pelo 
Departamento de Arrecadação e Cobrança (DECAR) da Secretaria Municipal de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Paulo. Trata-se de um cadastro de base 
fiscal, com a finalidade de permitir o lançamento e a cobrança do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) sobre a propriedade imobiliária. 
  
Segundo o Infocidade (2012) 
 

 “Apesar do enfoque predominantemente tributário no registro das informações, o TPCL 
oferece uma enorme riqueza de dados sobre uso e ocupação do solo no município, sendo 
utilizado com frequência por urbanistas e planejadores como fonte para análise do espaço 
urbano. Com essa finalidade, a Secretaria Municipal de Planejamento (Sempla) estabeleceu 
uma metodologia de agregação resultante do cruzamento entre os valores uso e padrão 
atribuídos pelo TPCL, para cada imóvel cadastrado”. 

 
 Desta forma, foram geradas 16 tipologias de uso que estão descritas no quadro 6.3.4.1-1 a 
seguir. A ocorrência destas classes será apresentada para cada distrito e para a AID na forma 
de gráficos.   
  

Quadro 6.3.4.1-1 - Descrição das tipologias de uso,  2008. 
 

Descrição do Uso  
Uso Residencial Horizontal Baixo Padrão 
Uso Residencial Horizontal Médio Padrão 
Uso Residencial Horizontal Alto Padrão 
Uso Residencial Vertical Médio Padrão 
Uso Residencial Vertical Alto Padrão 
Uso Comércio e Serviço Horizontal 
Uso Comércio e Serviço Vertical 
Uso Industrial 
Uso Armazéns e Depósitos 
Uso Especial (Hotel, Hospital, Cartório, Etc.) 
Uso Escola 
Uso Coletivo (Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc.) 
Terrenos Vagos 
Uso Residencial Vertical Baixo Padrão 
Uso Garagens não residenciais 
Outros usos (Uso e padrão não previsto) 

Fonte: Infocidade, 2008.  

  
Aliado aos dados do Infocidade (2008, 2010, 2011, 2012), foi identificado as Unidades de 
Informações Territorializadas - UITs inseridas na AID. As UITs são recortes territoriais 
intraurbanos, menores que os distritos e maiores que os setores censitários. Esses recortes são 
resultado de estudos sistemáticos baseados em fotointerpretação, levantamento e análise de 
banco de dados, documentação, trabalho de campo, e outras fontes de pesquisa.  
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A responsável pelo estudo, feito em 2008, é a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano 
(EMPLASA). O estudo levantou os principais usos e padrões de ocupação e construção 
existentes, principais polos geradores de tráfego, informações socioeconômicas pertinentes, 
bem como os equipamentos segundo as características funcionais e urbanas predominantes. A 
partir do censo demográfico de 2000, também são descritas o número de domicílios e população 
residente. O MSE-PG-03 identifica para a AID do meio socioeconômico as seguintes categorias 
de uso e ocupação do solo: 
 

� Residencial horizontal de baixo padrão; 
� Residencial horizontal de médio a alto padrão; 
� Residencial vertical de baixo padrão; 
� Residencial vertical de médio a alto padrão; 
� Habitação precária; 
� Residencial, comercial e serviços; 
� Residencial, industrial e armazém; 
� Industrial e armazém; 
� Comercial e serviço; 
� Comercial, serviço, industrial e armazém; 
� Escola; 
� Outros Equipamentos públicos; 
� Área Verde; 
� Parque Municipal ou Estadual; 
� Terreno vago; 
� Sem predominância de uso; 
� Outros. 

 
⇒ Análise do uso e ocupação do solo da AID  

 
• Morumbi 

 
O distrito do Morumbi insere-se predominantemente em área urbanizada. De acordo com os 
dados do Infocidade (2012), neste distrito prevalece o uso residencial horizontal de alto padrão 
(figura 6.3.4.1.-1) ocupando um terreno de 3.906.434 m², com 2.447.820 m² de área construída. 
A segunda maior área deste distrito refere-se aos terrenos vagos (1.202.278m²). Segundo a 
EMPLASA (2008), o uso misto ocorre com frequência no distrito, porém nas proximidades de 
residências (horizontal e vertical) de padrão médio e alto.  
 
A foto 6.3.4.1-1 mostra uma imagem aérea da região entre as ruas José de Ferreira Guimarães, 
Madalena de Morais, avenida Vicente Paiva e praça Santos Coimbra, na qual é possível ver 
diversas piscinas, o que reafirma a presença concentrada de construções de padrão elevado, 
ocupando grandes lotes e vias arborizadas.   
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Figura 6.3.4.1.-1 - Uso do solo urbano, 2012- distr ito Morumbi. 

As avenidas Giovanni Gronchi, professor Francisco Morato e Jorge João Saad registram 
atividades comerciais e de serviços de forma mais intensa e mista com uso residencial como 
mostram as fotos 6.3.4.1-1 a 6.3.4.1-3.  
 

Foto 6.3.4.1. -1 Vista aérea do distrito Morumbi 
registrando diversas piscinas. Fonte: GoogleEarth, 
acesso em janeiro 2014. 

Foto 6.3.4.1. -2 Atividades mistas na Avenida 
Giovanni Gronchi. Fonte: GoogleEarth, acesso em 
janeiro 2014. 

 
Foto 6.3.4.1. -3 Oferta de atividades comerciais e 
de serviços e residências no entorno da Av. João 
Jorge Sadd. Fonte: GoogleEarth, acesso em 
janeiro 2014. 

Foto 6.3.4.1. -4 Avenida Francisco Morato concentra 
atividades comerciais de porte maior como shopping 
e supermercados. Fonte: GoogleEarth, acesso em 
janeiro 2014. 
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Na área formada pelas ruas Amélia Correia Fontes Guimarães, Três Irmãos, Regente Leon 
Kaniefsky e Clóvis de Oliveira predominam o uso residencial horizontal, com poucos 
empreendimentos residenciais verticais. Segundo a EMPLASA (2008), de modo geral a porção 
constituída pelas ruas João Scaciotti, Guilhei Vatanabe, e avenidas João Jorge Saad Francisco 
Morato passam desde 2008 por um processo de alteração de uso, com aumento constante do 
uso misto (residencial com comércio e serviços de atendimento da população local), com 
presença diversificada de clínicas, farmácias, padarias, restaurantes, etc.  
 
Ressalta-se ainda no distrito Morumbi importantes equipamentos como o Palácio dos 
Bandeirantes e o hospital Albert Einstein. Na porção sul do distrito, destaca-se a favela 
Paraisópolis (foto 6.3.4.1-5), a segunda maior de São Paulo, situada entre as ruas Clementine 
Brenne, Antonieta Ferraz Diniz, Dr. Francisco Tomás de Carvalho e avenida Giovanni Gronchi. 
De acordo com a Prefeitura de São Paulo, esta favela passou por um projeto de urbanização em 
três etapas, o qual previa além da regularização fundiária, a implantação de áreas verdes, 
parques lineares, sistemas de iluminação, esgoto, água potável, canalização de córregos e 
construção de unidades habitacionais, entre outras. No entorno da favela, a EMPLASA (2008) 
aponta uma ocupação constituída por prédios residenciais de padrão médio e popular, além de 
atividades comerciais e de serviços de padrão popular.  
 
Neste distrito estão localizados os shoppings Multilet Morumbi e Portal do Morumbi. Possui 
ainda, 540 estabelecimentos comerciais, 1.232 estabelecimentos de serviços, 90 da indústria de 
transformação e 73 da construção civil (Infocidade, 2011). Em 2010, eram 2.288 domicílios em 
favela, passando para 2.513 em 2012. Este distrito será abordado novamente de forma mais 
detalhada no item 6.3.4.2 Área Diretamente Afetada.  
 
 

 
Foto 6.3.4.1. -5 Foto aérea de Paraisópolis. Fonte: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/paraisopolis/noticias/?p=4269. Acesso: 
jan/2014. 

 
• Distrito Vila Andrade 

 
O distrito Vila Andrade inserido totalmente em área urbanizada, apresenta 2.826.305m² de 
terrenos vagos, segundo consta no Infocidade (2012). A figura 6.3.4.1-2 mostra a distribuição do 
metro quadrado por classe de uso. Nota-se que em segundo lugar, estão os empreendimentos 
residenciais verticais, seguido por residenciais horizontais.  
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Figura 6.3.4.1 -2 Uso do solo urbano, 2012- distrito Vila Andrade. 

 
Ao norte do distrito Vila Andrade, próximo à rua Doutor Flávio Américo Maurano há a favela de 
Paraisópolis. Nesta porção do distrito prevalece uma infraestrutura precária e insuficiente, pois 
apesar do processo de urbanização da favela ter se iniciado em 2006, o mesmo não foi 
concluído por falta de verbas. A foto 6.3.4.1-6 mostra uma vista aérea do local enquanto a foto 
6.3.4.1-7 exibe uma das áreas da favela que já foram reurbanizadas. Além das construções 
residenciais de baixo padrão há também estabelecimentos pequenos de comercio e serviços, 
como bares, padarias, mercearias, entre outros, de atendimento à população residente.  
 
 

 
Foto 6.3.4.1. -6 Vista aérea de 
Paraisópolis. Fonte: GoogleEarth, 
acesso em janeiro 2014. 

Foto 6.3.4.1. -7 Área reurbanizada da Favela de Paraisópolis.  
Fonte: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/no
ticias/?p=21460, janeiro 2014. 

 
O distrito Vila Andrade registra no seu eixo nordeste sudoeste condomínios de alto padrão como 
indica os estudos da EMPLASA (2008), o Condomínio Morumbi, horizontal, e o Panamby, 
vertical, ambos em meio a áreas verdes. As fotos 6.3.4.1-8 e 6.3.4.1-9 mostram a rua Itapaiúna 
em dois trechos diferentes. Nota-se que o padrão construtivo e a função urbana alteram-se 
passando de residencial para misto, com oferta de comércio e serviços a medida que se 



 
 

182 
 
 

aproxima da avenida João Dias. A foto 6.3.4.1-10 mostra a esquina da avenida Carlos Queirós 
Telles com a rua Diego de Castilho, onde salienta-se o número significativo de prédios 
residenciais com infraestrutura ampla de lazer e área verde no entorno.  
 

Foto 6.3.4.1. -8 Condomínio Villaggio Panamby na 
rua Itapaiúna. Fonte: Fonte: GoogleEarth, acesso 
em janeiro 2014. 

Foto 6.3.4.1. -9 Uso misto na rua Itapaiúna. Fonte: 
GoogleEarth, acesso em janeiro 2014. 

 
Foto 6.3.4.1. -10 Uso residencial na Av. Carlos Queirós Telles. Fonte: GoogleEarth, acesso em 

janeiro 2014. 
 
Com relação ao comércio há o Shopping Jardim Sul, na avenida Giovanni Gronchi. O Infocidade 
aponta um registro no qual o distrito possuía 20.195 domicílios em favela em 2010, passando a 
20.246, em 2012. Sobre os estabelecimentos comerciais eram 630, 1.175 de serviços, 78 de 
indústria de transformação e 97 de construção de civil, em 2011.  
 

• Itaim Bibi 
 
O distrito do Itaim Bibi apresenta dois tipos de uso de solo predominantes, residencial horizontal 
de padrão médio (ocupando 1.295.984m²) e comércio e serviço horizontal (correspondendo a 
1.276.178m²) conforme mostra figura 6.3.4.1-3. Na sequência verifica-se o uso comércio e 
serviço vertical. Nota-se de modo geral, o Itaim Bibi como um dos distritos com intensa 
verticalização da moradia e comércio. A EMPLASA em 2008 destacou a presença dos edifícios 
residenciais de alto padrão, como uma tendência que foi mantida e ampliada, com o passar do 
tempo.  
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Figura 6.3.4.1 -3 Uso do solo urbano, 2012- distrito Itaim Bibi. 

 
As ocupações residenciais horizontal de padrões médio e alto predominam no distrito, no 
entanto, a tendência de verticalização iniciada nas duas últimas décadas (EMPLASA, 2008) 
pode ser observada de forma mais clara no destaque da foto 6.3.4.1-11, que mostra a área 
formada pelos logradouros avenida Santo Amaro, ruas: Luisiânia, Califórnia e Pensilvânia. No 
destaque, é possível notar uma concentração da verticalização mais a leste, enquanto na porção 
oeste prevalece a maioria de construções horizontais. O uso residencial caracterizado por 
habitações horizontais de médio e alto padrões em logradouros com completa infraestrutura 
urbana ocorre principalmente na área denominada como Brooklin Velho (foto 6.3.4.1-12). 
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Foto 6.3.4.1 -11 Vista aérea de área verticalizada do distrito Itaim Bibi. Fonte: GoogleEarth, acesso em 

janeiro 2014. 
 

 
Foto 6.3.4.1 -12 Rua Augusto dos Anjos, padrão residencial horizontal. Fonte: GoogleEarth, acesso em 
janeiro 2014.  
 
A atividade econômica deste distrito acontece principalmente ao longo da Marginal Pinheiros, 
avenidas Luís Carlos Berrini, Juscelino Kubitschek, Morumbi, Santo Amaro, Roque Petroni 
Júnior, Faria Lima e adjacências. Nesta região estão implantados sede de bancos, casas de 
materiais de construção, concessionárias de automóvel, sede de empresa de telefonia, hotéis e 
churrascarias, além da Universidade Anhembi Morumbi, que ocupa parte da antiga planta 
industrial da Kibon (EMPLASA, 2008). 
 
Destaca-se a avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini como importante via que concentra em sua 
extensão e nas imediações, sedes de empresas internacionais. Quanto à atividade comercial, 
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forte polarização exercida pela excelência de seu setor terciário é demonstrada com lojas e 
estabelecimentos de alto padrão, como se verifica nas ruas Atílio Innocenti, Mario Ferraz, 
Tabapuã e João Cachoeira. Nota-se um uso misto nessa área com a presença de edifícios 
residenciais e comerciais. A atividade econômica intensa também está presente nas: avenidas 
Padre Antônio José dos Santos, dos Bandeirantes, Santo Amaro, Jornalista Roberto Marinho, 
Rua Ribeiro do Vale e nas suas imediações. 
 

Foto 6.3.4.1-13 Edifícios comerciais na Av. Luis 
Carlos Berrini. Fonte: GoogleEarth, acesso em 
janeiro 2014. 

Foto 6.3.4.1 -14 Comércio diversificado na rua João 
Cachoeira. Fonte: GoogleEarth, acesso em janeiro 
2014. 

 
Vale destacar no distrito do Itaim Bibi, a presença da Sociedade Hípica Paulista e o Parque do 
Povo. Com relação ao comércio e serviços, o distrito abriga quatro shoppings centers, a saber: 
Brascan Century Mall (rua Joaquim Floriano); D&D Shopping Decoração (av. das Nações 
Unidas); Show de Compras (rua João Cachoeira) e Shopping Vila Olimpia (rua das Olimpíadas). 
Ainda de acordo com o Infocidade, os dados de 2011 registram no distrito: 3.188 
estabelecimentos comerciais, 9.963 estabelecimentos de serviço, 786 estabelecimentos da 
indústria de transformação e 680 da construção civil. Com relação à moradia precária, eram 285 
domicílios em favelas em 2012. 
 

• Santo Amaro 
 
O distrito Santo Amaro apresenta uma configuração da sua área semelhante ao distrito Itaim 
Bibi, com predominância de usos residencial e comercial horizontais conforme mostra a figura 
6.3.4.1-4. O uso residencial horizontal de alto padrão ocupa 2.696.655m², seguido por 
1.676.491m² de terreno voltado para comércio e serviço horizontal, e 1.595.803m² para 
residências horizontais de médio padrão de construção. Salienta-se ainda, o mais expressivo 
uso industrial da AID ocupando área de 1.014.535m². 
 
As características do padrão construtivo industrial são notadas nos antigos bairros operários, 
como os Jardins Promissão e Martini. A função residencial desta região ocorre de forma mais 
frequente entre as avenidas: Padre José Maria e Victor Manzini de Souza, avenida Santo Amaro 
e Marginal Pinheiros. Segundo aponta a EMPLASA (2008), o Jardim Promissão é 
essencialmente residencial horizontal, porém a instalação de empresas em seu redor e o espaço 
delimitado pelo Centro Educacional Municipal Jöerg Bruder tendem a reforçar o processo de 
alteração do uso do solo, substituindo as residências por empresas do setor de comércio e 
serviços. 
 
Os antigos galpões industriais estão distribuídos entre as residências ao longo da avenida João 
Dias e gradualmente ocorre a verticalização em direção à avenida Adolfo Pinheiro (foto 6.3.4.1-
15). As áreas residenciais remanescentes são principalmente de padrão horizontal. A grande 
ocorrência de comércio, indústrias e serviços tornam a área com uma densidade populacional 
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moderada e perdendo espaço para a rede de serviços e comércios que se amplia.  O processo 
de verticalização pode ser notado principalmente em substituição às antigas áreas industriais e 
residenciais de padrão horizontal, sobretudo por condomínios empresariais administrativos, nas 
ruas Alexandre Dumas (foto 6.3.4.1-16) e Américo Brasiliense. Essa tendência também é 
observada na rua Verbo Divino, no entanto nesta via e adjacências ainda verifica-se zonas mais 
residenciais horizontais e antigas, de alto padrão, onde estão os Colégios Pueri Domus e Sérgio 
Buarque de Holanda, nas proximidades da Granja Julieta, bairro de alto padrão amplamente 
arborizado com residências e condomínios. 
 

 
Figura 6.3.4.1 -4 Uso do solo urbano, 2012- distrito Santo Amaro. 

 

Foto 6.3.4.1 -15 Uso industrial, comercial e 
residencial na av. Adolfo Pinheiro. Fonte: 
GoogleEarth, acesso em janeiro 2014. 

Foto 6.3.4.1 -16 Verticalização na rua Alexandre 
Dumas. Fonte: GoogleEarth, acesso em janeiro 
2014. 

 
Uma área mista é identificada ao longo da Marginal Pinheiros, com indústrias e alguns edifícios 
administrativos acompanhando o processo de verticalização do bairro Chácara Santo Antônio. 
Na área industrial há ainda grandes indústrias, como a Bosch e a Anburg, além de diversos 
galpões e depósitos. Nota-se a presença da Igreja Universal do Reino de Deus, localizada na 
avenida João Dias. 
 
A avenida João Carlos da Silva Borges é uma via de circulação e comércio que se estende da 
avenida João Dias até o Centro Empresarial administrativo e em seu entorno estão as 
residências, onde se concentra a maior densidade populacional desta área. Há um condomínio 
vertical de alto padrão na Chácara São Luís, que limita as partes residencial e empresarial da 
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Chácara Santo Antônio (adaptado de EMPLASA, 2008). Destacam-se no distrito Santo Amaro 
duas grandes áreas verdes: a Hípica de Santo Amaro e o Parque Severo Gomes na parte 
central da Granja Julieta. Próximo à Hípica de Santo Amaro observam-se alguns condomínios 
horizontais e verticais, situados em lotes residenciais bem divididos e amplos, caracterizando 
esta área com uma densidade populacional moderada. 
 
Próximo à ponte Transamérica salienta-se o Hotel Transamérica, o Teatro Alpha e o Credicard 
Hall, localizados junto à Marginal Pinheiros. Há também o uso industrial, com a Pial Legrand e 
condomínios empresarias reunindo as sedes de empresas, como: a Clariant, Fedex e Nortel 
Network. 
 
O bairro Chácara Flora apresenta de forma mais evidente o elevado padrão construtivo 
residencial. Nesta área, há uma densidade mais baixa, com lotes maiores e ampla arborização. 
O Alto da Boa Vista caracteriza-se por residências horizontais de alto padrão, com ampla 
arborização. As antigas chácaras residenciais foram transformadas em amplos lotes, dando 
origem ao início de construção de residências. Mais recentemente, estes lotes estão se 
transformando em condomínios fechados de pequeno porte e de alto padrão construtivo, com 
aproximadamente 15 casas, como é o caso do Condomínio Courtyad Village, localizado na rua 
Conde D’Eu, esta via consta na foto 6.3.4.1-17. É possível verificar o aumento destes 
condomínios nesta área do distrito. A foto 6.3.4.1-18 mostra a rua Cambé, mais ao sul do 
distrito, mas com padrões semelhantes de arborização e conservação da via.  
 

  
Foto 6.3.4.1 -17 Uso residencial alto padrão rua 
Conde D’Eu Adolfo Pinheiro. Fonte: GoogleEarth, 
acesso em janeiro 2014. 

Foto 6.3.4.1 -18 Uso residencial médio e alto padrão 
rua Cambé. Fonte: GoogleEarth, acesso em janeiro 
2014. 

 
O distrito Santo Amaro reúne 05 Shoppings Centers, a saber: Morumbi, Market Place Center, 
Nações Unidas, Mais Largo 13 e Boa Vista. Segundo o Infocidade, em 2011, havia 2.908 
estabelecimentos comerciais, 3.606 estabelecimentos de serviços, 550 da indústria de 
transformação e 291 de construção civil. Com relação ao número de domicílios em favelas, eram 
44 em 2012.  
 

• Distrito Campo Belo  
 
O uso do solo do distrito Campo Belo tem uma significativa área destinada a função especial, 
cuja soma dos terrenos para este fim é de 1.579.914m², de acordo com a figura 6.3.4.1-5. São 
equipamentos sociais como hospital, cartório e hotéis, possivelmente atraídos pela presença do 
Aeroporto de Congonhas. A segunda e terceira maiores áreas são respectivamente para o uso 
residencial horizontal de médio (1.232.869m²) e alto padrão (1.057.458m²).  
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Figura 6.3.4.1 -5 Uso do solo urbano, 2012- distrito Campo Belo. 

 
A região que engloba o bairro Campo Belo, de modo geral, abriga uma população de classes 
média e média alta com uma ocupação horizontal em sua grande maioria, com algumas quadras 
de predominância vertical combinada com comércio e serviços nos eixos da avenida Vereador 
José Diniz e a rua Dr. Jesuíno Maciel e alguns condomínios verticais/horizontais nas 
proximidades da avenida Washington Luís (foto 6.3.4.1-19) e Santo Amaro; nas áreas lindeiras 
da avenida dos Bandeirantes nota-se comércio do setor automobilístico.  
 
O distrito, conforme mencionado, abrange o Aeroporto de Congonhas de São Paulo importante 
polo de serviços relacionados a esta atividade, atraindo também intenso tráfego de veículos no 
seu entorno. O bairro Jardim Aeroporto caracteriza-se, em sua maioria, por uma ocupação 
residencial horizontal de média renda da cidade; o setor terciário de comércio e serviços locais 
ocorre principalmente nos eixos viários das avenidas: Washington Luís, Santa Catarina e Dr. 
Lino de M. Leme (foto 6.3.4.1-20).  
 

 
Foto 6.3.4.1 -19 Trecho da Av. Washington Luis. 
Fonte: GoogleEarth, acesso em janeiro 2014. 

Foto 6.3.4.1 -20 Trecho da Av. Dr. Lino de M. Leme. 
Fonte: GoogleEarth, acesso em junho 2014. 

 
Destacam-se neste distrito as obras para construção do monotrilho Linha 17-Ouro. Projetado 
para ligar a estação Jabaquara do Metrô ao Shopping Butantã, na avenida Francisco Morato, o 
monotrilho deve começar a funcionar, em parte, em 2014. O primeiro trecho a ser entregue terá 
7,7 km de extensão e oito estações: Jardim Aeroporto, Congonhas, Brooklin, Vereador José 
Diniz, Água Espraiada, Vila Cordeiro, Chucri Zaidan e Morumbi. No total, serão 18 km de 
extensão, ligando o bairro do Morumbi ao Jabaquara e ao Aeroporto de Congonhas. Estão 
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previstas dezoito estações ao longo do trajeto, sendo quatro delas interligadas com outras linhas 
do Metrô e da CPTM. 
 
O bairro Jardim Nabuco, caracteriza-se por abrigar uma população de alta e média rendas em 
residências horizontais assentadas em lotes grandes e ruas regulares e arborizadas. No 
quadrante formado pelas avenidas: Santo Amaro, Vereador José Diniz, Jornalista Roberto 
Marinho e Vicente Rao percebe-se a existência de ocupação vertical e comércios e serviços. No 
entorno imediato da avenida Jornalista Roberto Marinho pode verificar algumas habitações 
precárias e núcleos de favelas (foto 6.3.4.1-22).  
 
Nas proximidades da rua Vieira de Moraes nota-se uma mudança de uso, com a transformação 
da ocupação horizontal de classe média para uma ocupação vertical e de condomínios 
verticais/horizontais, a foto 6.3.4.1-21 permite ver no detalhe essa concentração de edifícios. 
Esta porção territorial abriga ao longo da rua Vieira de Morais, o setor de comércio e serviços de 
nível local e nas proximidades da avenida Washington Luís o setor terciário assume funções ao 
nível regional (EMPLASA, 2008). A foto 6.3.4.1-23 mostra a avenida Vereador José Diniz, na 
altura da rua Vieira de Morais, observa-se prédios comerciais e infraestrutura como bancos, 
postos de gasolina, supermercado, etc. 
 

 
Foto 6.3.4.1 -21 Vista aérea da região da rua Vieira de Morais. Washington Luis. Fonte: GoogleEarth, 

acesso em janeiro 2014. 

Foto 6.3.4.1 -22 Habitações precárias as margens 
da Av. Jornalista Roberto Marinho. Fonte: 
GoogleEarth, acesso em janeiro 2014. 

Foto 6.3.4.1 -23 Trecho comercial da Av. Vereador 
José Diniz. Fonte: GoogleEarth, acesso em janeiro 
2014. 
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Segundo dados do Infocidade, de 2011, o distrito Campo Belo, registrava 1.202 
estabelecimentos comerciais, 2.444 estabelecimentos de serviços, 245 da indústria de 
transformação e 158 de construção civil. Com relação à habitação precária, eram 1.714 em 
2010, aumentando em 2012 para 2.496.  
 

• Distrito Jabaquara 
 
No distrito Jabaquara conforme aponta a figura 6.3.4.1-6 predominam o uso residencial 
horizontal de médio e baixo padrão, somando áreas de 2.835.339 m² e 2.130.186 m² cada 
respectivamente. Em terceiro, está o uso comércio e serviços horizontal com 1.533.706m².  
 

 
Figura 6.3.4.1 -6 Uso do solo urbano, 2012- distrito Jabaquara. 

 
Ao norte do distrito Jabaquara verifica-se uma predominância de construções horizontais, com 
casas unifamiliares de padrão médio em lotes grandes, como na rua dos Curupiás foto 6.3.4.1- 
24. No entanto, à medida que se aproxima dos eixos das avenidas: Engenheiro Armando de 
Arruda Pereira (foto 6.3.4.1-25) e Engenheiro George Corbusier, ocorre uma ocupação 
residencial vertical com comércio e serviços. Nas proximidades do Pátio de Manutenção do 
Metrô, na porção mais ao sudeste da UIT há alguns condomínios verticais também de padrão 
médio (EMPLASA, 2008).  
 

Foto 6.3.4.1 -24 Residências de médio padrão rua 
dos Curupiás. Fonte: GoogleEarth, acesso em 
janeiro 2014. 

Foto 6.3.4.1 -25 Verticalização residencial e 
atividades de comércio e serviços na Av. Eng. 
Armando de Arruda Pereira. Fonte: GoogleEarth, 
acesso em janeiro 2014. 
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Nas proximidades da rodovia dos Imigrantes e da avenida Engenheiro Armando de Arruda 
Pereira encontram-se residências de baixo padrão de construção conforme demonstrado na foto 
6.3.4.1-26. Na porção noroeste, denominada Vila Mascote, nota-se um crescimento na 
especulação imobiliária, com a transformação de casas construídas em lotes grandes em 
edifícios destinados à classe média – alta, como na avenida Damasceno Vieira, na altura da rua 
Araquém (foto 6.3.4.1-27). 
 

Foto 6.3.4.1 -26 Casas de baixo padrão as margens 
da Av. Eng. Armando A. Pereira. Fonte: 
GoogleEarth, acesso em janeiro 2014. 

Foto 6.3.4.1-27 Verticalização residencial na Av. 
Damasceno Vieira. Pereira. Fonte: GoogleEarth, 
acesso em janeiro 2014. 

 
O distrito do Jabaquara possui na rua dos Buritis, 54, um centro comercial. O Infocidade aponta 
que em 2011, havia 1.506 estabelecimentos de comércio, 1.930 de serviços, 542 da indústria de 
transformação e 428 de construção civil. Referente à habitações precárias em 2010 eram 14.488 
domicílios em favelas no distrito, passando para 13.376 em 2012.   
 

• AID integrada 
 
A figura 6.3.4.1-7 permite uma visão integrada dos padrões de ocupação na AID. Observa-se 
que a maior soma refere-se ao uso residencial horizontal alto padrão correspondendo à 
8.770.043m². Na sequência, está o uso residencial horizontal de médio padrão, com 
7.439.476m² e uso residencial vertical médio padrão com 6.463.285m². De forma geral, pode se 
dizer que há uma predominância de construções horizontais seja para cumprir função 
residencial, comercial, serviços ou outros. Este dado sugere uma tendência à verticalização da 
AID com o passar do tempo, à medida que as antigas casas, atualmente ocupando grandes 
lotes, se transformem em novos edifícios ou condomínios.  
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Figura 6.3.4.1 -7 Distribuição do uso do solo na AID por m² em 2012.  

 
Analisando-se o Mapa de Uso do Solo para AID (MSE-PG-03) verifica-se que a sua 
interpretação reafirma o apontado pela figura 6.3.4.1-7, ou seja, há predominância do uso 
residencial horizontal de médio a alto padrão. No mapa, este uso representa uma área de 23 
milhões de m². É possível notar ainda, que o uso de comércio e serviços, ocorre de forma 
concentrada nas grandes vias de circulação, como na avenida das Nações Unidas e Roque 
Petroni Junior. Destaca-se ainda a verticalização pronunciada do distrito Vila Andrade em 
comparação com a horizontalidade do distrito Morumbi. O distrito do Itaim Bibi apresenta uma 
intensa presença do uso misto residencial, comercial e serviços. O quadro 6.3.4.1-2 a seguir 
mostra a quantificação da área (m²) dos padrões de ocupação mapeados.  
 
Quadro 6.3.4.1-2 Quantificação das classes identifi cadas no mapa de uso do solo da AID 

 

Classe de Uso Área 
(km²) 

Área verde 1,53 

Comercial e Serviços 6,57 

Comercial, Serviço, Industrial e Armazém 1,05 

Equipamentos públicos 3,81 

Escola 0,61 

Habitação precária 1,08 

Industria e Armazém 1,41 

Outros 0,26 

Parques Municipais ou Estaduais 2,09 

Residencial Horizontal de baixo padrão 2,48 

Residencial Horizontal de médio a alto padrão 22,94 

Residencial Vertical de baixo padrão 0,27 

Residencial Vertical de médio alto padrao 14,36 

Residencial, Comercial e Serviço 5,53 

Residencial, Industrial e Armazém 1,91 

Sem predominância de uso 2,80 
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Classe de Uso Área 
(km²) 

Terrenos vagos 1,01 
 

Fonte: PMSP, 2012. EMPLASA, 2000.  
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6.3.4.2 Área Diretamente Afetada (ADA) 
 
A área diretamente afetada pelo empreendimento abrange os distritos do Morumbi e Vila 
Andrade. O quadro 6.3.4.2-1 a seguir quantifica, segundo dados do Infocidade (2012) o terreno 
consumido, a área construída e o número de lotes para 16 classes de uso do solo, elaboradas 
pela Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA). A figura 6.3.4.2-1 permite identificar a 
representatividade destes usos na ADA. Observa-se que as classes uso industrial, armazém e 
depósitos, residencial vertical baixo padrão e uso garagens não residenciais ocupam menos de 
1% da ADA cada e por isso não constam na figura. 
 
Nota-se que as ocupações “residencial horizontal de alto padrão” (31%) e “terrenos vagos” 
representam quase 60% da ADA. De acordo com as informações coletadas durante realização 
de trabalho de campo, em janeiro de 2014, observou-se que os usos de comércio e serviço 
horizontais correspondem principalmente a atividades de atendimento aos moradores com oferta 
de padarias, farmácias, posto de gasolina, restaurantes, entre outros. Com relação ao uso 
coletivo, há presença de alguns hospitais particulares, clubes de lazer de alto padrão, cemitério 
Morumbi, hotéis e outros empreendimentos.  
 
Salienta-se a oferta de terrenos vagos nos distritos do Morumbi e Vila Andrade. Notou-se 
particularmente esta situação nas vias Professor Benedito Montenegro, Deputado Laércio Côrte, 
dona Maria Mesquita de Mota e Silva, entre outras situadas no entorno do empreendimento 
Parque Global.  
 

Quadro 6.3.4.2-1 Área do terreno, área construída e  nº de lotes, ADA, 2012.  

Uso do solo ADA- 2012 A. Terreno (m²) A. Construída 
(m²) Nº Lotes 

Uso Residencial Horizontal Baixo Padrão 330.831 132.916 1.490 
Uso Residencial Horizontal Médio Padrão 479.481 315.100 1.934 
Uso Residencial Horizontal Alto Padrão 4.612.431 2.807.364 5.593 
Uso Residencial Vertical Médio Padrão 480.544 1.853.937 15.627 
Uso Residencial Vertical Alto Padrão 1.609.257 6.313.947 20.992 
Uso Comércio e Serviço Horizontal 970.593 577.585 1.218 

Uso Comércio e Serviço Vertical 343.246 707.769 1.215 
Uso Industrial 244.580 338.933 243 

Uso Armazéns e Depósitos 639.851 258.148 85 
Uso Especial ( Hotel, Hospital, Cartório, Etc. ) 1.030.661 346.925 58 

Uso Escola 4.028.583 0 4.942 
Uso Coletivo ( Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc. 

) 
239.239 128.104 343 

Terrenos Vagos 330.831 132.916 1.490 
Uso Residencial Vertical Baixo Padrão 479.481 315.100 1.934 

Uso Garagens não-residenciais 4.612.431 2.807.364 5.593 
Outros usos ( Uso e padrão não previsto ) 480.544 1.853.937 15.627 

Fonte: Infocidade, 2012.  
 
 



 
 

196 
 
 

 
 

Figura 6.3.4.2-1 Distribuição em % do uso do solo n a ADA em 2012.  
 
A seguir será apresentada uma sequência de fotos da ADA para demonstrar os padrões de 
ocupação da área. Ressalta-se que há um destaque pela exibição de usos que ocorrem nas 
proximidades do futuro Parque Global, privilegiando-se o raio de 500 metros a partir do 
empreendimento conforme previsto no Projeto de Lei n. 414/2011 para estudo de impacto de 
vizinhança. As fotos 6.3.4.2-1 e 6.3.4.2-2 foram obtidas em trechos diferentes da rua Deputado 
Laércio Côrte, a primeira, mais ao norte, mostra a entrada da favela de Paraisópolis e a 
segunda, mais próxima da avenida Carlos Queiros Telles, mostra o paredão de prédios 
residenciais de alto padrão que se destaca na paisagem.  
 

Foto 6.3.4.2 -1 - Entrada de Paraisópolis. Fonte: 
WALM, 2014. 

Foto 6.3.4.2 -2 - Prédios de alto padrão no entorno 
do Cemitério do Morumbi. Fonte: WALM, 2014. 

 
Observou-se em campo, que a área (destaque em vermelho figura 6.3.4.2-2) entre a favela de 
Paraisópolis, altura da rua Itapequá, e a rua Professor Benedito Montenegro é fechada por meio 
da utilização de cancela para controle de acesso. Trata-se de uma área essencialmente 
residencial, onde predominam construções horizontais de alto padrão. Salienta-se que a área 
em questão dispõe também de segurança particular. As fotos 6.3.4.2-3 a 6.3.4.2-5 exibem este 
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perímetro. Já a foto 6.3.5.1-6 mostra um terreno vago à rua Cemik, também estritamente 
residencial.  
 

 
Figura 6.3.4.2 -2 Destaque em área residencial de alto padrão na ADA.  Elaborada por WALM, 2014.  

 

Foto 6.3.4.2 -3 - Terreno vago na rua Pio IX. Fonte: 
WALM, 2014. 

Foto 6.3.4.2 -4 - Casa à venda na rua Pio II. Fonte: 
WALM, 2014. 
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Foto 6.3.4.2 -5 - Prédio de alto padrão na rua Oagy 
Kalile. Fonte: WALM, 2014. 

Foto 6.3.4.2 -6 - Terreno vago rua Cemik. Fonte: 
WALM, 2014. 

 
A sequência de fotos 6.3.4.2-7 a 6.3.4.2-10 mostram a vizinhança imediata ao empreendimento. 
A ocupação da rua Professor Benedito Montenegro é majoritariamente residencial de médio a 
alto padrão, verificou-se em campo, número significativo de residências para aluguel ou venda. 
Notou-se ainda, a oferta de terrenos vagos nesta via. A foto 6.3.4.2-9 mostra a face do 
empreendimento que está voltada para a avenida Major Silvio de Magalhães Padilha. 
 

Foto 6.3.4.2 -7 - Rua Prof. Benedito Montenegro,  
Fonte: WALM, 2014. 

Foto 6.3.4.2 -8 - Casas situadas à noroeste do 
empreendimento na rua Prof. Benedito Montenegro. 
Fonte: WALM, 2014. 
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Foto 6.3.4.2 -9 - detalhe das casas da rua Conto 
Popular vizinhas ao empreendimento. Fonte: WALM, 
2014. 

Foto 6.3.4.2 -10 - Visão do entorno do 
empreendimento à sudoeste. Fonte: WALM, 2014. 
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6.3.5 Mercado Imobiliário 
 

6.3.5.1 Área de Influência Direta (AID) 
 
O tema mercado imobiliário para AID será abordado a partir de análise quantitativa dos dados 
fornecidos pelo Infocidade. A tabela 6.3.5.1-1 mostra o número de lançamentos comerciais 
verticais nos 06 distritos que compõem a AID, no período de 2001 a 2011. Nota-se que o Itaim 
Bibi apresentou o maior número de lançamentos nos onze anos analisados, e 2010 foi o ano 
destaque, com 2.019 conjuntos.  
 
Tabela 6.3.5.1-1 Número de conjuntos - tipo lançame ntos comerciais verticais, 2001-2011, 

AID. 
Unidades 

Territoriais 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Morumbi - - - 303 - - - 150 - - 232 685 
Vila 

Andrade - 54 - - - - 260 485 - 559 - 1.358 

Jabaquara - - - - - - - - - 104 - 104 
Itaim Bibi 57 421 100 208 72 332 224 435 368 710 699 3.626 

Campo Belo - - - 204 - - 240 164 - 120 157 885 
Santo 
Amaro  16 - 48 180 - - - 1.360 526 150 2.280 

TOTAL 57 491 100 763 252 332 724 1234 1.728 2.019 1.238 8.938 
Fonte: Embraesp. Elaboração SMDU/Dipro. Adaptado: WALM, 2014. 
 
O quadro 6.3.5.1-1 traz a informação sobre o tamanho em metros quadrados dos terrenos 
consumidos para lançamentos residenciais verticais no período de 2001 a 2011, para os distritos 
da AID. Em negrito estão destacados os maiores valores para cada ano de analise. Observa-se 
que o distrito Vila Andrade só não registra a maior área no ano de 2005, sendo que o ano deste 
distrito com maior utilização de m² foi 2007, com 161.832m² consumidos.  

 
Quadro 6.3.5.1-1 Terrenos Consumidos (em m²) nos La nçamentos Residenciais Verticais, 

AID, 2001-2011. 
Unidades 

Territoriais 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Morumbi 1.962 14.889 16.818 14.217 9.052 72.585 6.006 4.885 25.051 - 2.731 
Vila Andrade 28.904 93.032 105.640 61.544 52.067 98.163 161.832 59.821 58.575 74.274 59.585 
Jabaquara 14.411 26.002 11.917 12.951 14.025 11.369 61.569 23.878 8.699 5.026 8.818 
Itaim Bibi 16.763 24.388 65.951 30.022 59.970 21.228 32.619 11.788 15.684 52.895 45.410 

Campo Belo 7.977 24.256 9.776 12.430 10.716 39.588 46.851 11.989 8.549 22.546 24.080 
Santo Amaro 13.783 57.340 10.547 20.151 16.533 58.876 60.893 12.011 66.218 14.028 10.775 

Fonte: Embraesp. Elaboração SMDU/Dipro. Adaptado: WALM, 2014. 

 
A análise do quadro 6.3.5.1-2 aliada à observação da figura 6.3.5.1-1, permite notar a variação 
do preço de venda dos lançamentos residenciais verticais entre os distritos da AID a cada ano, 
no período de 2006 a 2011. Em negrito estão destacados os maiores valores para cada ano de 
analise. De modo geral, percebe-se que não houve distrito que registrou preço elevado por 
muitos anos nesta série histórica.   
 

Quadro 6.3.5.1-2 - Valor Geral de Vendas de Lançame ntos Residenciais Verticais, AID, 
2006-2011. 

Unidades 
Territoriais 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Morumbi 1.110.957.001 44.070.523 45.943.120 182.731.153 - 44.795.330 
Vila Andrade 614.840.270 894.124.760 436.011.473 673.246.629 884.586.523 780.712.368 
Jabaquara 103.137.000 238.713.908 271.661.724 98.134.400 71.324.600 170.698.126 
Itaim Bibi 407.877.602 614.325.480 233.708.713 354.917.879 1.942.890.413 1.686.807.118 
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Unidades 
Territoriais 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Campo Belo 704.732.188 905.612.920 288.380.400 160.530.480 651.704.870 772.776.264 
Santo Amaro 507.937.888 533.123.704 161.884.790 837.457.020 283.719.807 345.118.702 
Fonte: Embraesp. Elaboração SMDU/Dipro. Adaptado: WALM, 2014. 
 
A figura 6.3.5.1-1 mostra que o distrito Morumbi, dentre os anos de 2006 a 2011, obteve o auge 
do valor geral de vendas em 2006, apresentando queda significativa no ano seguinte. Os 
distritos Campo Belo, Santo Amaro, Jabaquara e Vila Andrade tiveram variação de preço anual 
mais moderada durante todo o período. Por fim, o Itaim Bibi nos últimos anos analisados, 2010 e 
2011, apresentou aumento de preços significativo em relação aos demais distritos. Salienta-se 
que o distrito Vila Andrade, conforme o quadro 6.3.5.1-1, mesmo possuindo áreas consumidas 
maiores do que o Itaim Bibi apresentou em 2010 e 2011, não atingiu valor de venda superior a 1 
bilhão de reais.  
 

 
Figura 6.3.5.1 -1 Valor Geral de Vendas de Lançamentos Residenciais V erticais, AID, 2006 -2011. 

 

6.3.5.2 Área Diretamente Afetada (ADA) 
 
O diagnóstico do mercado imobiliário para ADA considerou além da observação em campo da 
área, as informações divulgadas em veículos de comunicação, como jornais e revistas, a 
respeito do tema. O Jornal da Tarde divulgou em abril de 2011, notícia sobre o crescimento da 
Vila Andrade, no informativo destacou-se que:  

“A Vila Andrade, na zona sul, foi o distrito da capital que mais cresceu na última década. A 
população do bairro subiu cerca de 72% entre 2000 e 2010, saltando de 73.649 para 
127.015, segundo números do Censo 2010[...]. No período, o incremento na cidade foi de 
7,8%, pouco mais de 10% do bairro da zona sul. O lançamento de imóveis residenciais na 
Vila Andrade, bairro vizinho ao Morumbi, e a criação de uma boa estrutura de serviços são 
apontados por urbanistas e moradores como explicações para o crescimento”.  

 
A Folha de São Paulo realizou entre setembro de 2012 e fevereiro de 2013 a série de 
reportagem “Raio-X imobiliário”. A publicação mapeou e trouxe informações sobre os 20 distritos 
do município de São Paulo que mais tiveram lançamentos residenciais desde 2007. Dentre 
esses 20 distritos, consta o da Vila Andrade. A figura 6.3.5.2-1 traz informações importantes 
sobre o tema, como lançamentos prontos para morar (vermelho), lançamentos 100% vendidos 
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(cinza), futuros lançamentos (preto) e empreendimentos em obras com unidades à venda (azul). 
O ponto rosa indica a localização do empreendimento Parque Global. É possível notar uma 
tendência de acentuada verticalização para os próximos anos no distrito, a qual é potencializada 
pela crescente oferta de novos projetos residenciais.  
 
 

 
Figura 6.3.5.2 -1 “Raio -X imobiliário” Vila Andrade, 2012 -2013. Fonte: 

www.folha.com/raioximobiliario. Adaptado por WALM, 2014. 
Nota: cor vermelha – lançamento pronto para morar; cor cinza – lançamentos 100% vendidos; cor preto – 
futuros lançamentos; cor azul – lançamentos em obras com unidades a venda; cor rosa- empreendimento 
Parque Global.  
 
Segundo relato do presidente do SECOVI, Sindicato de Habitação de São Paulo, divulgado em 
matéria pelo jornal Folha de São Paulo, em setembro de 2012,  
 

“Famílias que antes moravam no Itaim Bibi, em Moema, no Campo Belo e no Brooklin 
migraram para a Vila Andrade com a chegada dos filhos, buscando apartamentos maiores e 
mais baratos. O preço do metro quadrado no distrito é, em média, de R$ 7.000, 
diferentemente daqueles localizados do "outro lado do rio", onde unidades de 200 metros 
quadrados podem custar R$ 3 milhões. Na Vila Andrade, imóveis com as mesmas 
características e tamanho podem ser encontrados por R$ 1,5 milhão. O mercado imobiliário, 
que busca equilibrar a oferta e a demanda, atuou na Vila Andrade nesse sentido, já que a 
demanda populacional no bairro registrou taxa de crescimento de 73% entre 2000 e 2010, 
saltando de 73.649 pessoas para 127.015, de acordo com o Censo 2010”.  

 
As fotos a seguir exemplificam a variação no mercado imobiliário nas adjacências do 
empreendimento Parque Global. Trata-se de algumas ofertas imobiliárias identificadas durante 
realização do trabalho de campo em janeiro de 2014.  
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Foto 6.3.5.2-1 Residência a venda na rua Doutor 
Mario Vatanabe. Fonte: WALM, 2014. 

Foto 6.3.5.2-2 Futuro lançamento residencial 
vertical em obras na rua Diego Castilho. Fonte: 
WALM, 2014. 

Foto 6.3.5.2-3 Placa de propaganda de imóvel 
residencial de alto padrão na rua Forte William. 
Fonte: WALM, 2014. 

Foto 6.3.5.2-4 Prédios residenciais em obras na 
praça Ayrton Senna. Fonte: WALM, 2014. 

 
6.3.6 Sistema Viário, Trânsito e Circulação 
 
Para compreender a dinâmica e o desenvolvimento do ambiente metropolitano é necessário 
entende-lo como diversos sistemas, com funções específicas, atuando conjuntamente por meio 
de formas para o funcionamento do conjunto urbano, ou seja, atuando como elementos 
estruturadores no processo de evolução do espaço . Este processo é gerado a partir da 
tentativa da sociedade em suprir suas necessidades e está condicionado aos interesses das 
diversas forças que a compõem. 
 
Resumidamente esta será a abordagem metodológica adotada neste tópico, embasada nos 
conceitos de análise espacial propostos por SANTOS (1985): forma, função, estrutura e 
processo. É pertinente lembrar que tais categorias não podem ser analisadas isoladamente, ou 
seja, devem ser consideradas dentro de uma totalidade. 
 
Neste sentido, a função de deslocamento de produtos e pessoas no tecido urbano se dará por 
meio das formas que, relacionados à este tema, compõem o Sistema Viário e Sistema de 
Transportes (individual ou coletivo). Entre os elementos físicos de ambos, resumidamente, 
podem ser considerados: 
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• ruas, avenidas, pontes, viadutos, túneis entre outros, os quais são utilizados pelos 
veículos motorizados sobre pneus; 

• os passeios públicos, passarelas, ciclovias e bicicletários dedicados à circulação não-
motorizada; 

•  com relação ao sistema de transporte público citam-se a rede de trilhos, as estações de 
trem e metrô, garagens e pátios de manutenção; os terminais e paradas de ônibus; os 
corredores e faixas exclusivas, etc. 

 
Além disso, é conveniente lembrar outros aspectos, cujas determinações partem de outros 
sistemas, mas os quais exercem influência direta sobre a circulação. Nesta abordagem podem 
ser citados, por exemplo, o sistema jurídico, o financeiro e o político que através de suas 
funções, formas e normas próprias regem a sinalização, fiscalização, cobrança e tributação do 
sistema viário e de transportes (assim como dos demais sistemas). 
 
Em função disso, conjuntamente à abordagem teórica, o diagnóstico do sistema viário, de 
transporte e circulação, terá como guia aspectos legais e técnicos diretamente relacionados à 
área do empreendimento. Com relação à legislação incidente, este tópico irá considerar a 
documentação pertinente, com foco no Plano Diretor Estratégico do Município instituído pela 
Lei n. 13.430 no ano de 2002. Os critérios técnicos, por sua vez, serão obtidos a partir de 
fontes secundárias organizadas por órgãos técnicos e oficias das três esferas governamentais. 
Na ausência de dados atualizados dos institutos oficiais, e quando necessário, recorrer-se-á a 
outras fontes, como das universidades e organismos não-governamentais. 
 

6.3.6.1 Legislação 
 
Ao se pensar no ambiente urbano, o sistema viário de uma cidade é um dos elementos mais 
importantes para sua dinâmica interna e o qual possui grande relevância na convivência dos 
cidadãos. É por este motivo que ao se analisar todo o aparato legal que rege os ambientes 
citadinos, observa-se inúmeras citações ao sistema de circulação e transportes e, 
especialmente, ao acesso justo às infraestruturas urbanas. 
 
Nesse sentido, segundo o inciso XX do artigo 21 da Constituição Federal, compete à União 
“instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 
transportes urbanos ” (BRASIL, 1988). Este mesmo documento diz em seu artigo 182, que tais 
diretrizes têm como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade, 
garantindo assim o bem-estar dos habitantes que nela vivem . A execução da política de 
desenvolvimento, por sua vez, é delegada aos poderes municipais, sendo o Plano Diretor o 
principal instrumento norteador da gestão das cidades, e cuja aprovação depende do poder 
legislativo do município. 
 
As primeiras diretrizes da Política Urbana brasileira foram determinadas com a sanção do 
Estatuto da Cidade (Lei Federal n. 10.257/01), que regulamentou os artigos 182 e 183 da 
Constituição Federal. Assim estabeleceram-se as “normas de ordem pública e interesse social 
que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-
estar dos cidadãos , bem como do equilíbrio ambiental.” (BRASIL, 2001). 
 
No que tange ao sistema viário e de circulação, relevantes à este EIV, Estatuto da Cidade cita 
que: 

 
 “Art. 2° A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 
gerais: 
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I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, 

à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte  e aos 
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;” 

 
Além disso, o inciso V do mesmo artigo do Estatuto tem como uma de suas diretrizes garantir a 
oferta de equipamentos e serviços urbanos adequados e de interesse da população local, entre 
os quais está incluído o transporte.  
 
Entre os instrumentos legais previstos no Estatuto da Cidade estão elencados os instrumentos 
de Planejamento Municipal, tal como o Plano Diretor, o zoneamento e as leis de parcelamento 
e uso do solo. Além destes, é preciso considerar diversos outros institutos jurídicos e políticos 
(unidades de conservação, outorgas onerosas e operações urbanas, tombamento, etc), 
tributários e financeiros (impostos, taxas e incentivos fiscais), assim como os Estudos de 
Impacto Ambiental (EIA’s) e Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV’s). 
 
O artigo 36 da Seção XII do Estatuto da Cidade, a qual trata especificamente dos EIV’s, delega 
ao município a exigência deste instrumento (através de Lei específica) para a concessão da 
licença de construção ou modificação de empreendimentos e atividades nas áreas urbanas. No 
que tange à mobilidade, em seu artigo 37, o Estatuto diz que, 
 

“Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e 
negativos do empreendimento ou atividade quanto à q ualidade de vida da população 
residente na área e suas proximidades , incluindo a análise, no mínimo, das seguintes 
questões: 

 
(...) 
V – geração de tráfego e demanda por transporte púb lico; ” (BRASIL, 2001). 
 

A questão dos transportes e da mobilidade volta a ser abordada no Estatuto da Cidade na 
Seção XIII a qual trata do Plano Diretor. Segundo o que se lê no parágrafo segundo do artigo 
41, além da obrigatoriedade de elaboração do plano diretor, as cidades com mais de 
quinhentos mil habitantes deverão apresentar “um plano de transporte urbano integrado, 
compatível com o plano diretor ou nele inserido” (BRASIL, 2001). 
 
As diretrizes dos planos de mobilidades foram instituídas pela Lei Federal n. 12.587 de 3 de 
janeiro de 2012, reconhecida como a Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU. Os 
planos de mobilidade são obrigatórios para as cidades com mais de vinte mil habitantes e 
devem permitir a gestão democrática e a melhoria contínua da mobilidade urbana através do 
controle social. 
 
Ao se analisar os princípios, objetivos e diretrizes que norteiam a PNMU e, que por 
consequência, deverão estar presentes nos planos de mobilidade municipais, observa-se a 
especial tratamento aos transportes não-motorizados sobre os motorizados, assim como da 
prioridade aos transportes coletivos frente ao transporte individual. Assim são de relevância 
para este EIV, em função da magnitude do empreendimento, os seguintes pontos do PNMU: 
 

• os sistemas de transporte públicos; 
• a circulação viária; 
• a equidade no uso do espaço público de circulação;  
• a eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano e na 

circulação urbana e; 
• a consideração os Polos Geradores de Viagens. 
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Com relação ao município de São Paulo, atualmente se encontra em discussão no Conselho 
Municipal de Trânsito e Transporte – CMTT o Plano de Mobilidade Urbana da Capital, o qual 
deve ser submetido à Câmara de Vereadores e está previsto para ser concluído até o início do 
ano de 2015. Em 2003 foi publicado no Diário Oficial do Município o Plano Municipal de 
Circulação Viária e de Transportes-PMCVT, porém este não tem força de lei, uma vez que não 
foi submetido ao poder legislativo ou debatido com a sociedade. 
 
Com relação à legislação municipal há três documentos de grande pertinência para o presente 
trabalho, sendo dois de abrangência municipal (Lei Orgânica do Município de São Paulo - LOM 
- e o Plano Diretor Estratégico – PDE, Lei n. 13.430/02), e um de abrangência local, o qual 
abrange à área do empreendimento: Lei 13.260/01 que promulgou a Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada - OUCAE. 
 
Com relação à Lei Orgânica são de interesse para este tópico, os capítulos I e IV, os quais 
tratam respectivamente da Política Urbana e do Transporte Urbano. Neles são elencadas as 
responsabilidades do Poder Municipal na organização, planejamento, fiscalização e 
implementação dos Sistemas de Circulação e dos Transportes na capital, assim como de todas 
as atividades que se relacionam com eles, tais como o uso e ocupação do solo e o 
zoneamento.  
 
Segundo o que se lê no capítulo referente à Política Urbana, depreende-se que o transporte é 
considerado um elemento importante na qualidade de vida dos habitantes do município. 
Conforme se pode ler: 
 

 “Art. 148 - A política urbana do Município terá por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade, propiciar a realização da função social da propriedade e 
garantir o bem-estar de seus habitantes, procurando assegurar: 
 
I - o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado de seu território; 
II - o acesso de todos os seus cidadãos às condições adequadas de moradia, transporte 
público, saneamento básico, infraestrutura viária, saúde, educação, cultura, esporte e lazer 
e às oportunidades econômicas existentes no Município; 
 
Art. 149-A - A lei ordenará a paisagem urbana, promovendo em seus aspectos estético, 
cultural, funcional e ambiental, afim de garantir o bem-estar dos habitantes do Município, 
considerando, de modo integrado, o conjunto de seus elementos, em especial os sistemas 
estruturais, viário e de transporte público, a topografia, os cursos d'água, as linhas de 
drenagem e os fundos de vales, como eixos básicos estruturadores da paisagem.” (SÃO 
PAULO, 1991 grifo nosso) 

 
O artigo 174, que trata do transporte urbano, volta a reafirmar as responsabilidades do poder 
público municipal na gestão dos elementos e política de circulação. Entretanto deixa evidente 
que o foco das iniciativas da municipalidade devem ser voltados à circulação não-motorizada e 
ao sistema de transporte coletivo. Além disso, o mesmo artigo em seu parágrafo §2º prevê um 
tratamento urbanístico diferenciado para as vias próximas aos eixos viários estruturais. 
Segundo a LOM: 
 

“Art. 174 - O sistema local de transporte deverá ser planejado, estruturado e operado de 
acordo com o Plano Diretor, respeitadas as interdependências com outros Municípios, o 
Estado e a União. 
 
§ 1º - Lei disporá sobre a rede estrutural de transportes, que deverá ser apresentada pelo 
Poder Executivo, em conjunto com o Plano Diretor e periodicamente atualizada. 
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§ 2º - No planejamento e implantação do sistema de transportes urbanos de passageiros, 
incluídas as vias e a organização do tráfego, terão prioridade a circulação do pedestre e o 
transporte coletivo. 
§ 3º - O Plano Diretor deverá prever tratamento urbanístico para vias e áreas contíguas à 
rede estrutural de transportes com o objetivo de garantir a segurança dos cidadãos e do 
patrimônio ambiental, paisagístico e arquitetônico da cidade. 

 
Por fim o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo é o instrumento legal de 
referência para o diagnóstico do Sistema Viário e de Circulação uma vez que ele contempla a 
legislação anteriormente apresentada. Na ausência do Plano de Mobilidade Urbana, o qual se 
encontra em discussão no CMTT, as diretrizes mais atuais para embasamento legal do 
diagnóstico são extraídas do PDE. 
 
Nesse sentido, no PDE está estabelecida a Política de Desenvolvimento Urbano, a qual possui 
entre as suas subseções uma especificamente dedicada à circulação viária e de transportes. 
Nela se retomam diversas diretrizes abordadas nos outros instrumentos. Entre os objetivos 
específicos da circulação no PDE, está a priorização ao transporte coletivo, segurança e 
adequação das vias para os pedestres, o aumento da mobilidade, a adequação do sistema 
viário visando a integração interbairros e intermunicipal; o tratamento urbanístico adequado das 
vias estruturais e dos corredores de transporte e a revisão da legislação dos polos geradores 
de tráfego (Artigos 82 a 84). 
 
O Título III do PDE, o qual trata do Plano Urbanístico e Ambiental afirma que a urbanização do 
município está organizada entre Elementos Estruturadores e Elementos Integradores. Os 
primeiros são os elementos que permitem “a aderência do tecido urbano ao sítio natural”, ou 
seja, as formas, naturais ou construídas, que possibilitam a ocupação, comunicação e 
expansão no território municipal da área urbanizada. Segundo o texto do PDE,  
 

“§ 1º – Os Elementos Estruturadores são os eixos que constituem o arcabouço permanente 
da Cidade, os quais, com suas características diferenciadas, permitem alcançar 
progressivamente maior aderência do tecido urbano ao sítio natural, melhor coesão e fluidez 
entre suas partes, bem como maior equilíbrio entre as áreas construídas e os espaços 
abertos, compreendendo:” 

 
Os Elementos Estruturadores são: 
 

• Rede Hídrica Estrutural; 
• Rede Viária Estrutural; 
• Rede Estrutural de Transporte Público Coletivo; 
• Rede Estrutural de Eixos e Polos de Centralidades. 

 
Nesse sentido o diagnóstico será realizado com base na Rede Viária Estrutural e na Rede 
Estrutural de Transporte Público Coletivo. Secundariamente, a Rede Estrutural de Eixos e 
Polos de Centralidades será abordada em função da possibilidade de fluxos que ela exerce 
sobre a área do empreendimento. 
 
Com relação aos Elementos Integradores, o PDE os considera como “o tecido urbano que 
permeia os eixos estruturadores e abriga as atividades dos cidadãos que deles se utilizam” 
(SÃO PAULO, 2002). Assim, o empreendimento ora analisado deve ser compreendido como 
um elemento integrador do ambiente urbano da capital, uma vez que reúne mais de uma das 
funções elencas pelo Plano Diretor, quais sejam: 
 

• Habitação; 
• Equipamentos Sociais; 
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• Áreas Verdes; 
• Espaços Públicos; 
• Espaços de Comércio e Serviço. 

 
Por fim, a Lei n. 13.260/01 estabelece as diretrizes urbanísticas da Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada-OUCAE. Segundo o PDE as Operações Urbanas, criadas por leis 
específicas, são medidas que visam requalificar o espaço urbano através de melhorias na 
infraestrutura urbanística de uma determinada área (habitação, transportes, espaços públicos, 
sistema viário, meio ambiente). Estas são coordenadas pelo poder público municipal, porém 
contam com a participação da sociedade em geral, a qual incluem desde moradores até 
investidores privados. 
 
A OUCAE é divida em seis setores, sendo eles: Americanópolis, Berrini, Brooklin, Chucri 
Zaidan, Jabaquara e Marginal Pinheiros, estando o empreendimento localizado na extremidade 
sul deste último setor. Passando a área da OUCAE ao contexto da divisão administrativa do 
município, têm-se ocupadas porções dos distritos do Campo Belo, Itaim Bibi, Jabaquara, 
Morumbi, Santo Amaro e Vila Andrade, localizado o empreendimento neste último. No que 
concerne ao Sistema Viário e aos Transportes o PDE permite que as Operações Urbanas 
tenham como finalidade “ampliação e melhoria da Rede Estrutural de Transporte Público 
Coletivo” e “melhoria e ampliação da infraestrutura e da Rede Viária Estrutural”. Nesse sentido é 
importante citar que as maiores intervenções previstas na OUCAE são relacionadas ao sistema 
viário, as quais citam-se: 
 

• Conclusão e adequação da avenida Água Espraiada; 
• Prolongamento da avenida Chucri Zaidan até a avenida João Dias. 

 
Estas intervenções não se restringem a estes eixos, mas preveem diversas obras, tais como 
alargamentos, transposições e criação de vias de acesso. Algumas das adequações já foram 
concluídas, tal como a construção da ponte Otávio Frias, enquanto outros projetos estão em 
estudo ou aguardando contratação, entre estes: a transposição entre a ponte João Dias e 
Morumbi, o prolongamento da av. Jornalista Roberto Marinho até a rodovia dos Imigrantes 
(através de um túnel). 
 
Nesse sentido o diagnóstico do Sistema Viário, Circulação e Transportes que irá se seguir 
considera os elementos preconizados nestes instrumentos e buscando as diversas alterações 
existentes e propostas que possivelmente serão afetadas com a instalação do 
empreendimento. 
 

6.3.6.2 – Área de Influência Direta 
 
O diagnóstico da AID do Sistema Viário, de Transporte e de Circulação se fará a partir da 
observação dos três Elementos Estruturadores que se relacionam diretamente a este tema, 
sendo eles: a Rede Viária Estrutural, a Rede Estrutural de Transportes Públicos e da Rede de 
Estrutural de Eixos e Polos de Centralidades. 
 
A ênfase, entretanto, será dada aos dois primeiros uma vez que a Rede de Eixos e Polos são 
áreas de intervenções urbanas que devem estar integradas aos eixos viários e de transporte 
coletivo, tal como preconizado no artigo 127 do PDE. Nesse sentido, a Rede de Eixos e as 
Centralidades serão entendidas como áreas de concentração de comércios, serviços e, 
consequentemente, de empregos. Estes empreendimentos estão concentrados no entorno das 
vias e sistemas de transportes estruturais e são catalisados pelos sub-centros já existentes ou 
incentivados por meio dos empreendimentos públicos ou privadas. 
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A implantação destes Eixos e Centralidades é uma tendência estudada desde a segunda 
metade do século XX por diversas linhas teóricas (CIDADE e SOUZA, 2010) e encontra 
consonância com as políticas de adensamento levadas ao cabo pelos diferentes entes 
federativos. É pertinente ressaltar que o incentivo às novas centralidades tem como objetivo 
redistribuir as atividades no território e promover a redução no número de viagens, conforme as 
diretrizes de mobilidade (ALBUQUERQUE et ali, 2011). 
 

• Rede Viária Estrutural: 
 
Segundo os incisos de I a III do artigo 110 do PDE a Rede Viária Estrutural, independente de 
suas características físicas, está classifica em três níveis, sendo elas: 
 

“I - 1º Nível - aquelas utilizadas como ligação da Capital com os demais municípios do 
Estado de São Paulo e com os demais estados da Federação; 
II - 2º Nível - aquelas, não incluídas no nível anterior, utilizadas como ligação com os 
municípios da Região Metropolitana e com as vias do 1º nível; 
III - 3º Nível - aquelas, não incluídas nos níveis anteriores, utilizadas como ligações internas 
no Município” (SÃO PAULO, 2002). 

 
As demais vias do município, consideradas não estruturais, compreendem as vias coletoras, 
vias locais, ciclovias, e vias de pedestres e tem por função a integração com as vias de maior 
nível hierárquico, a movimentação interbairros e permitirem também o acesso aos lotes e 
propriedades lindeiras. 
 
Anteriormente à instituição do PDE, a Companhia de Engenharia de Tráfego - CET editou uma 
Nota Técnica em 1995 que seguia basicamente a mesma proposta de hierarquização das vias 
estruturais paulistanas. Além da classificação, este documento apresentava as características 
físicas e operacionais das vias. Entre as características físicas estão a quantidade de faixas, de 
pistas, além da existência de separação física entre essas. O quadro 6.3.6.2-1 apresenta a 
classificação e as características físicas e operacionais entre elas. 
 

Quadro 6.3.6.2-1 
Quadro Resumo Características das Redes Viárias e d as Classes de Vias 

Categoria das 
Redes Função das Redes Classe de 

Vias 
Características 
Operacionais 

Características Físicas 
N. de 
Pistas 

N. de 
Faixas 

Separação 
Pistas 

Rede 
Viária 
Básica 

Rede Viária 
Estrutural 

Forma a principal 
estrutura viária da cidade 

Estrutural I Controle de Acesso 
Fluxo Interrompido 

2 ou + 
2 ou + 
por 
sentido 

Sim 

Permite articulação e 
deslocamento entre as 
regiões extremas 

Estrutural II Fluxo Interrompido 2 ou + 2 ou + Sim 

Constitui os principais 
acesso a outros 
municípios e rodovias 

Estrutural III Fluxo Interrompido 1 2 ou + Não 

Estrutural IV Fluxo Interrompido 1 1 Não 

Rede Viária 
Coletora 

Apoia a circulação das 
vias da rede estrutural 

Coletora I Fluxo Interrompido 1 ou + 2 ou + Não 

Distribui os fluxos 
veiculares entre as vias 
das redes estrutural e 
local 

Coletora II Fluxo Interrompido 1 1 Não 

Rede Viária 
Local 

Atende a deslocamentos 
estritamente localizados Local Fluxo Interrompido 1 1 ou + Eventualmente 

Vias de 
Pedestres 

Exclusiva ao uso de 
pedestres 

Vias de 
pedestres 

Somente permitida 
a circulação de 
veículos 
autorizados 

- - - 

Fonte: Nota Técnica n. 192 – CET (1995). 
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Assim considerando que a classificação do quadro 6.3.6.2-1 é aquela proposta pelo Plano 
Diretor Estratégico (PDE) e a adotada pelos órgãos oficiais do Município de São Paulo 
(Companhia de Engenharia de Tráfego - CET e Secretaria Municipal de Transportes-SMT) o 
diagnóstico que se seguirá não pode se furtar de realizar o levantamento de tais vias. 
Entretanto, diante da grande malha viária abrangida pelas áreas de influência, a análise se 
restringirá a Rede Viária Estrutura descrita pelo PDE e enquadrada à proposta da CET. 
 

• Sistema Viário de Acesso e Hierarquização das Vias 
 
A AID é composta por seis distritos administrativos localizados na porção sudoeste do território 
paulistano, dos quais dois apresentam-se separados dos demais em função da barreira 
geográfica proporcionado pelo curso do rio Pinheiros.  
 
Considerando a face Sul, a AID do empreendimento pode ser acessada principalmente por vias 
estruturais de níveis 2 e 3. Entre aquelas de maior porte destacam-se as avenidas Carlos 
Caldeira Filho, Guarapiranga, das Nações Unidas e Interlagos. Estas vias são importantes 
eixos que permitem o acesso a bairros localizados na extremidade sul do município e que 
concentram grande contingente populacional. Entre estes podem ser citados o bairro do Capão 
Redondo, Jardim Ângela, Jardim São Luís, Cidade Ademar e Cidade Dutra. 
 
Além destas, é possível citar ainda vias estruturais de 3° nível que também ligam a AID a zona 
sul, sendo elas: a estr. de Itapecerica, a av. Maria Coelho de Aguiar, av. Guido Caloi, av. 
Robert Kennedy, av. Conceição, av. Ns. Sra. do Sabará e Eng. Armando de Arruda Pereira, 
sendo esta via importante ligação com a Região do ABCD, através do município de Diadema. 
Por fim, como única exceção classificada como via de 1º nível identifica-se a av. Cupecê. Esta 
é parte integrante do Anel Viário Metropolitano, conjunto de vias de grande fluxo que circundam 
o Centro Expandido de São Paulo e chegando a Zona Leste de São Paulo e o qual é 
importante acesso aos municípios da Região ABC.  
 
O perímetro Sul a partir do sentido W – E da AID é realizado pelas seguintes vias: av. das 
Belezas, estrada de Itapecerica, av. João Dias, av. Vitor Manzini, av. Washington Luis, 
classificadas como vias estruturais de nível 2. A partir do entroncamento da av. Washington 
Luis, o perímetro é realizado pela av. Ver. João de Luca classificada como nível 1. Desta última 
via, na altura do Parque do Cordeiro, o perímetro é encerrado por vias não estruturais coletoras 
ou locais, as quais seguem paralelamente à avenida Cupecê até o entroncamento com a 
rodovia dos Imigrantes (SP-160). 
 
A face Oeste da AID, seguindo a orientação S – N, é delimitada basicamente por vias 
estruturais de 1º nível, cujas mais importantes são a rodovia dos Imigrantes (SP-160), a av. 
Afonso D’escragnolle Taunay, av. dos Bandeirantes e pela Marginal Pinheiros (av. das Nações 
Unidas). Além destas vias, o perímetro Oeste tem com limites as avenidas Santo Amaro e São 
Gabriel, classificadas como vias de nível 3 e alguns trechos pontuais de vias não estruturais 
dado o limite do distrital. 
 
Esta face, cujo maior trecho está voltada para a Região Central de São Paulo, possui acessos 
de nível 3, exceção apenas à avenida Presidente Tancredo Neves, classificada como via 
estrutural de nível 1, pertencente ao Mini Anel Viário o qual faz a ligação da AID à Zona Sul e 
ao Centro. Entre as vias de Nível 3 citam-se: av. Prof. Abraão Moraes, av. Jabaquara, av. 
Moreira Guimarães, av. Ibirapuera, av. Hélio Pelegrino, av. Afonso Brás, r. Baltazar Veiga, 
Complexo Viário Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, av. Brig. Luis Antônio e av. Nove 
de Julho. 
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Por outro lado, foram identificados apenas dois acessos do perímetro Oeste que possuem 
ligação com a porção Sudeste da cidade: a rodovia dos Imigrantes (SP-160) liga a AID à 
Baixada Santista, passando pelos municípios de Diadema e São Bernardo do Campo (1º nível) 
e a av. Miguel Estéfano, classificada com via do nível 3. 
 
A face norte da AID abrange vias dos três níveis hierárquicos. Seguindo a direção E – W, este 
trecho do perímetro é delimitado pelas avenidas Nove de Julho, Cidade Jardim, ambas 
classificada como via do nível 3. Na sequência o limite da AID inclui a pista da margem 
esquerda da Marginal Pinheiros (av. Magalhães de Castro), classificada como uma via 
estrutural de primeiro nível. Por fim o perímetro da face Norte é concluído pela av. Prof. 
Francisco Morato, classificada como uma via de 2º nível. 
 
As vias de acesso desta face da AID localizadas na margem direita permitem acesso à bairros 
da Zona Oeste de São Paulo (Pinheiros, Jardim Paulista, Alto de Pinheiros, Perdizes), assim 
como ao Centro Velho paulistano. Em sua maior parte são enquadradas como vias de 
categoria do nível 3. Entre estas podem ser citadas a rua Colômbia, av. Brig. Faria Lima, av. 
Eusébio Matoso/Rebouças, ruas Butantã e Eugênio de Medeiros. Além destas pode-se citar a 
própria Marginal Pinheiros como importante ligação tanto à Zona Norte e Noroeste de São 
Paulo e aos grandes eixos Rodoviários que levam em direção ao interior paulista, classificado 
como de 1º nível. 
 
Na margem oposta do rio Pinheiros, considerando os acessos da AID cita-se a av. Valdemar 
Ferreira, classificada pelo como uma via de nível 3. Na sequência identifica-se a av. Vital 
Brasil/Corifeu de Azevedo Marques, classificada como uma via do nível 2. Prosseguindo a 
descrição na direção E – W, localiza-se a av. Sapetuba, classificada como via estrutural de 1º 
nível, a qual recebe e distribui fluxo de automóveis para grandes eixos da região Noroeste e 
para municípios de vizinhos (Embu das Artes, Osasco, Cotia e Taboão da Serra). Entre as vias 
que confluem para a av. Sapetuba estão as ruas Alvarenga e Camargo, a rodovia Raposo 
Tavares (SP- 270) e a avenida Eliseu de Almeida (1º Nível).  
 
Por fim cita-se a av. Prof. Francisco Morato, que permite acesso ao distrito do Campo Limpo, 
Vila Sônia, sendo classificada como uma via de 2º nível e a av. Dep. Jacob Salvador Zveibil 
que interliga as av. Francisco Morato e a av. Eliseu de Almeida, sendo esta ultima do nível 3. 
 
Com relação à face oeste da AID, ela é delimitada basicamente por vias do nível 3. Seguindo 
na direção N – S temos: av. João Jorge Saad, av. Giovanni Gronchi, r. São Pedro Fourier, r. 
Mal. Hastimphilo de Moura. A partir desta última, o perímetro é encerrado por vias não 
estruturais ou obedecendo ao limite dos distritos da Vila Andrade e do Campo Limpo até 
encontrar a av. Carlos Caldeira Filho, onde se iniciou esta descrição. 
 
Quantos acessos, identificaram-se apenas três vias classificadas como estruturais de Nível 3. 
Duas destas fazem a interligação da av. Prof. Francisco Morato, sendo a r. Dr. Luiz Migliano e a 
av. Dr. Guilherme Dumont Vilares. A primeira se encontra com a av. Dr. Guilherme D. Vilares, a 
qual entronca com a av. Gionanni Gronchi, importante via estrutural de nível 3 localizada 
próxima ao empreendimento. Além destas cita-se a r. Prof. José Horácio Meireles Teixeira que 
interliga as av. Giovanni Gronchi e a av. Dr. Guilherme D. Villares. 
 
O quadro 6.3.6.2-2 e o mapa MSE-PG-04 apresentam as vias de acesso das faces acima 
apresentadas conforme o PDE. 
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Quadro 6.3.6.2-2 
Vias de acesso e perimétricas da AID divididas de a cordo com os níveis definidos pelo 

Plano Diretor Estratégico do Município 
 

Nível via 
Face AII  

Sul  Leste  Norte  Oeste 

1º nível Av. Cupecê Av. Ver. 
João de Luca 

Rodovia dos Imigrantes 
(SP-160) Av. Afonso 

D’escragnolle Taunay, 
Av. dos Bandeirantes e 
pela Marginal Pinheiros 

(Av. das Nações 
Unidas) 

Avenida Presidente 
Tancredo Neves 

Marginal Pinheiros (Av. 
Magalhães de Castro) 

Av. Sapetuba 
Av. Sapetuba estão as 

Ruas Alvarenga e 
Camargo, a Rodovia 
Raposo Tavares (SP- 

270) e a Avenida Eliseu 
de Almeida 

 

2º nível 

Avenidas Carlos 
Caldeira Filho, Avenida 
Guarapiranga, Av. das 

Nações Unidas e 
Avenida Interlagos 

Avenida das Belezas, 
Estrada de Itapecerica, 
Av. João Dias, Av. Vitor 

Manzini, Av. 
Washington Luis 

 

Av. Prof. Francisco 
Morato 

Av. Vital Brasil/Corifeu 
de Azevedo Marques 

 

3º nível 

Estr. de Itapecerica, a 
Av. Maria Coelho de 

Aguiar, Av. Guido 
Caloi, Av. Robert 

Kennedy, Av. 
Conceição, Av. Ns. Sra. 

Do Sabará e Eng. 
Armando de Arruda 

Pereira 

as Avenidas Santo 
Amaro e São Gabriel 

Av. Prof. Abraão 
Moraes, Av. Jabaquara, 
Av. Moreira Guimarães, 

Av. Ibirapuera, Av. 
Hélio Pelegrino, Av. 

Afonso Brás, R. 
Baltazar Veiga, 

Complexo Viário 
Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, 

Av. Brig. Luis Antônio e 
Av. Nove de Julho Av. 

Miguel Estéfano 

Avenidas Nove de 
Julho, Av. Cidade 

Jardim Rua Colômbia, 
Av. Brig. Faria Lima, 

Av. Eusébio 
Matoso/Rebouças, Rua 
Butantã e Eugênio de 

Medeiros 
Av. Dep. Jacob 
Salvador Zveibil 

Av. Valdemar Ferreira 

Av. João Jorge Saad, 
Av. Giovanni Gronchi, 
R. São Pedro Fourier, 
R. Mal. Hastimphilo de 

Moura 
R. Dr. Luiz Migliano e a 

Av. Dr. Guilherme 
Dumont Vilares R. Prof. 
José Horácio Meireles 

Teixeira 

Fonte: Projeto de Revisão do PDE (2013) 
  



Fonte:
- Prefeitura do Município de São Paulo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Projeto de
  Revisão do Plano Diretor Estratégico. Mapa 09 - Sistema Viário Estrutural. Escala 1:70.000, 2013.
- Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA. Mapeamento contínuo da base
  cartográfica da Região Metropolitana de São Paulo, escala 1:100.000, 2006.
- Base de dados do Centro de Estudos da Metrópole (CEM), disponível em: www.centrodametropole.org.br.
- Mapa Digital da Cidade, escala 1:1.000, Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
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É importante destacar que algumas vias da AID permitem o acesso ao Rodoanel Mário Covas 
(SP-021), cujos dois últimos trechos estão em construção. Abrangendo a AID as vias permitem 
acesso aos trechos Sul e Oeste do Rodoanel. Para Sul a ligação se faz pela rodovia dos 
Imigrantes (SP-160) e a Oeste pela rua Sapetuba, cuja continuação é a rodovia Raposo 
Tavares (SP-270) e a avenida Professor Francisco Morato, que liga a AID ao Rodoanel através 
da rodovia Régis Bittencourt (BR-116). 
 

• Rede Estrutural de Transporte Público Coletivo 
 
O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo considera entre os seus princípios o 
direito à Cidade através da priorização ao transporte público coletivo, da justa distribuição dos 
benefícios e ônus das obras e serviços da infraestrutura urbana. Prevê ainda a racionalização 
do sistema viário e de transportes evitando a ociosidade ou sobrecarga, além de reduzir os 
deslocamentos entre a habitação, o trabalho, o abastecimento, aos equipamentos de educação 
e lazer.  
 
Estes princípios e objetivos vão de encontro às recentes reivindicações populares acerca dos 
transportes coletivos e do questionamento à adoção do modal individual como principal matriz 
de transportes. Nesse sentido faz necessária a análise da Rede de Transporte Pública Coletiva 
na AID do empreendimento. 
 
Conforme o PDE vigente (Lei n.13.430/2002) em seu artigo 121 a Rede Estrutural de 
Transporte Público Coletivo deve promover o adensamento populacional e estimular à 
formação de Eixos e Polos de Centralidades ao longo de seus traçados. Estes polos tem intuito 
de qualificar as áreas lindeiras e obter recursos para ampliação e melhoria dos transportes 
públicos. Tais centralidades devem possuir Áreas de Intervenção de 300 metros de cada lado 
ao longo dos eixos de circulação e raio de 600 m no entorno das estações de trem e metrô. 
Para isso a Rede de Transporte Coletivo deve considerar as características de cada modal, 
além de levar em consideração a integração à paisagem, à rede estrutural hídrica e às 
características ambientais. 
 
Nesse sentido, a análise da Rede Estrutural de Transporte Coletiva na AID, será realizada 
distinguindo a característica de cada modal. Nesta área foram identificados dois conjuntos de 
rede distinta, tanto em relação à capacidade, quanto em relação à esfera governamental de 
gestão: 
 
Rede de Transporte Coletivo sobre Trilhos 
 
A rede de transporte público, por trilhos da AID é de responsabilidade da Secretaria de 
Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo. Estão vinculadas à secretaria a 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e a Companhia do Metropolitano de São 
Paulo – Metrô. 
 
A primeira é responsável por gerenciar e operar a Linha-9 Esmeralda, a qual cruza a AID no 
sentido Norte-Sul, pela margem direita do rio Pinheiros. Na extremidade Sul a linha chega ao 
bairro do Grajaú, enquanto na extremidade oposta adentra o município de Osasco. Esta linha 
possui ao todo 18 estações e possibilita transferência à outros sistemas em sete delas. Na AID 
estão inseridas seis destas estações, sendo a estação Granja Julieta a mais próxima do 
empreendimento. É importante considerar que destas estações, apenas a estação Santo 
Amaro possui acesso a ambos os lados do rio Pinheiros, assim as demais estações encontram-
se isoladas da margem na qual está localizado o empreendimento. O quadro 6.3.6.2-3 
apresenta as estações da Linha 9 –Esmeralda da CPTM inseridas na AID. 
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Quadro 6.3.6.2-3: 

Estações e possibilidades de integração da Linha 9 – Esmeralda inseridas na AID 
 

Estação  Integração  
Cidade Jardim - 
Vila Olímpia Terminal João Dias 

Berrini 
Terminal de Ônibus Urbano e 

Terminal Intermunicipal - 

Morumbi 
Terminal de Ônibus 

Intermunicipal 
Granja Julieta - 

Santo Amaro 
Terminal de Ônibus Guido 

Caloi e Terminal Santo Amaro 
e Linha 5 Metrô 

Socorro - 
Fonte: www.cptm.sp.gov.br 

 
A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô  atualmente com  cinco linhas em 
operação, das quais três estão inseridas na AID. Destas apenas uma está concedida ao 
consórcio Via Quatro, a linha 4 - Amarela liga a Zona Oeste ao Centro do município possui seis 
estações em operação, com projeto de inauguração de outras cinco estações em uma próxima 
fase. Uma das estações projetadas (São Paulo-Morumbi) encontra-se no limite da AID. 
 
A linha 1 – Azul possui duas estações na AID e está integrada ao terminal rodoviário e de 
transporte público do Jabaquara (tema abordado no próximo tópico). Esta se encontra na 
extremidade Leste da AID e interliga a Zona Norte à Zona Sul, passando pelo Centro de São 
Paulo. Possui 23 estações com cinco pontos de transferência com outros sistemas. 
 
A linha 5 – Lilás possui quatro estações inseridas na AID, uma das quais possui integração 
física/tarifária a estação Santo Amaro da linha-9 Esmeralda e integração física ao terminal  
Guido Caloi. Por enquanto esta linha encontra-se restrita à Zona Sul da cidade, porém em fase 
de expansão até a área central do município. O quadro 6.3.6.2-4 apresenta as estações de 
Metrô na AID com a respectiva demanda diária, no horário de pico e as possibilidades de 
integração. 
 
Cabe aqui destacar, a linha 17 – Ouro, em etapa de implantação com 18 km de extensão, que 
quando concluída permitirá a conexão entre o bairro do Morumbi ao do Jabaquara e ao 
aeroporto de Congonhas, de acordo com as informações disponíveis no site da Companhia do 
Metropolitano de São Paulo – Metrô, ao longo do trajeto serão implantadas 18 estações, das 
quais quatro, permitem a conexão tanto com outras linhas do metrô, como da CPTM. As 
integrações serão realizadas nas seguintes estações: 
 

� Linha 1 – Azul – estação Jabaquara; 
� Linha 5 – Lilás – estação Campo Belo; 
� Linha 4 – Amarela – estação São Paulo – Morumbi; 
� Linha 9 – Esmeralda (CPTM) – estação Morumbi. 

 
A estação Panamby, será implantada contigua ao Parque Global, de forma que, futuramente 
quando em funcionamento será mais uma opção de acesso ao empreendimento. 
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Quadro 6.3.6.2-4 
Linhas, Estações, demandas e possibilidades de inte gração da Rede de Metrô na AID  

Linha Estação 
Demanda 
diária de 

passageiros 
Pass./h./pico Integração 

Linha 1 – 
Azul 

Jabaquara 90.000 30.000 Terminal de Ônibus Urbano e Terminal de 
Ônibus Intermunicipal do Jabaquara 

Conceição 40.000 20.000 - 

Linha 5 – 
Lilás 

Vila das Belezas 10.000 2.213 - 
Giovanni Gronchi 21.000 3.897 Termina de Ônibus João Dias 

Santo Amaro 84.000 25.286 
Terminal de Ônibus Guido Caloi e Terminal 

de ônibus Santo Amaro e Linha 9 CPTM 
Largo Treze 38.000 8.114 Terminal de Ônibus Urbano 

Fonte: www.metro.sp.gov.br 
 
A rede de transportes público coletivo existente na AID pode ser observada no mapa MSE-PG-
05, no qual são apresentados a rede de trilhos (Metrô e CPTM) assim como os corredores de 
ônibus da municipais (SPTrans) e intermunicipais (EMTU). 
  



Fonte:
- Prefeitura do Município de São Paulo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Projeto de
  Revisão do Plano Diretor Estratégico. Mapa 11 - Ações prioritárias no sistema de transporte público
  coletivo. Escala 1:70.000, 2013.
- Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA. Mapeamento contínuo da base
  cartográfica da Região Metropolitana de São Paulo, escala 1:100.000, 2006.
- Base de dados do Centro de Estudos da Metrópole (CEM), disponível em: www.centrodametropole.org.br.
- Mapa Digital da Cidade, escala 1:1.000, Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
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Rede de Transporte Coletivo sobre Pneus 
 
O Sistema de Transporte Coletivo sobre Pneus que abrange a área da AID deve ser analisado 
a partir da escala de abrangência de operação: municipal e intermunicipal.  
 
O transporte exclusivamente municipal é gerenciado pela São Paulo Transporte S.A. – 
SPTrans, empresa de capital misto, ligada à Secretaria Municipal de Transportes. A SPTrans 
administra 16 consórcios de empresas e cooperativas, que atendem 9 regiões do município. 
Segundo preconizado pelo PDE e regulamentado pela Lei n. 13.241/01, que institui o Sistema 
de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na Cidade de São Paulo, o Sistema Estrutural 
de Transporte Coletivo é responsável por dar suporte ao Sistema Integrado de Transporte 
Municipal. Segundo esta lei o sistema de integração é composto pelos: 
 

“I - Subsistema Estrutural, definido pelo conjunto de linhas de Transporte Coletivo Público de 
Passageiros, que atendem a demandas elevadas e integram as diversas regiões da Cidade; 
II - Subsistema Local, formado pelo conjunto de linhas de Transporte Coletivo Público de 
Passageiros, que atendem a demandas internas de uma mesma região e alimentam o 
Subsistema Estrutural” (SÃO PAULO, 2002). 

 
O primeiro opera com veículos de grande e médio porte, utilizando prioritariamente as vias 
estruturais do sistema viário, atendendo uma elevada demanda de passageiros e integrando as 
diferentes regiões da cidade. O subsistema local, por seu turno, utiliza ônibus de pequeno 
porte, de modo a facilitar o deslocamento nos subcentros utilizando as vias coletoras e 
estruturais. Este subsistema tem como objetivo alimentar o subsistema estrutural. 
 
O Subsistema Estrutural da AID é composto por um conjunto de corredores de ônibus os quais 
funcionam em vias estruturais e estão sob responsabilidade municipal. Ao todo foram 
identificados cinco corredores que atravessam a AID e apenas dois terminais sob gestão da 
SPTrans. 
 
O quadro 6.3.6.2-5 apresenta a relação dos corredores relacionados no PDE e implantados 
posteriormente pela administração municipal. Além disso, também são relacionadas as áreas 
de transporte coletivo da Cidade que abrangem a AID, terminais municipais e vias estruturais 
utilizadas. 
 

Quadro 6.3.6.2-5 
Corredores do Subsistema estrutural, áreas do trans porte público da AID, Terminais 

administrados pelo município e principais vias estr uturais utilizadas. 

Corredores Áreas do transporte 
coletivo 

Terminais  
(SPTrans) 

Principais Vias Estruturais 
utilizadas pelo corredor 

Campo Limpo/Rebouças/ 
Centro 

Área 8 – Sudoeste 
Área 9 – Centro. - 

Av. Francisco Morato , Av. 
Rebouças, R. Consolação 

Itapecerica / João Dias / Santo 
Amaro 

Área 6 – Sul 
Área 7 – Sudoeste João Dias 

Estr. de Itapecerica, Av. João Dias, 
Av. Santo Amaro e Av. São Gabriel.  

Jd. Ângela / Guarapiranga / 
Santo Amaro 

Área 6 – Sul 
Área 7 – Sudoeste 

Santo 
Amaro 

Estr. M’Boi Mirim, Av. Guarapiranga, 
Av. Vitor Manzani  

Parelheiros / Rio Bonito /  
Santo Amaro 

Área 6 – Sul 
Área 7 – Sudoeste 

Santo 
Amaro 

Av. Sadamu Inuoe, Av. Sen. Teotônio 
Vilela, Av. Robert Kennedy, Av. Rio 
Bonito, Av. Olívia Guedes Penteado, 
Av. Guarapiranga, Av. Vitor Manzani  

Santo Amaro / Nove de Julho / 
Centro 

Área 6 – Sul 
Área 7 – Sudoeste 
Área 9 – Centro 

Santo 
Amaro 

Av. Santo Amaro, R. Adolfo 
Pinheiro,  Viaduto Plínio de Queirós, 
Av. Nove de Julho, 

Vereador José Diniz / Ibirapuera 
/ Centro 

Área 6 – Sul 
Área 9 – Centro - 

Av. Vereador José Diniz,  Viaduto 
dos Bandeirantes, Av. Ibirapuera, R. 
Pedro de Toledo, R. Borges Lagoa 

Fonte: www.sptrans.com.br e Prefeitura Municipal de São Paulo. Em destaque vias inseridas na AID. 
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O transporte intermunicipal é gerido pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos S.A. - 
EMTU, controlada pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria Estadual de 
Transportes Metropolitanos-STM. O sistema intermunicipal é composto por diversos tipos de 
serviço: comum, seletivo, serviço aeroporto, reserva técnica operacional-RTO e os corredores. 
Os mais significativos são os serviços de ônibus comuns e o de corredores metropolitanos, os 
quais respondem juntos por aproximadamente 21% dos passageiros transportados pelos 
serviços de competência estadual. 
 
Segundo o monitoramento de demanda elaborado pela STM, o sistema de ônibus 
intermunicipal transportou aproximadamente 509 milhões de passageiros no ano de 2012, o 
que corresponde a uma média de passageiros transportados por dia útil (MDU) de 1,9 milhões 
de pessoas. Deste total o serviço comum respondeu por aproximadamente 453 milhões de 
passageiros (MDU de 1,5 milhões), enquanto os corredores responderam por apenas 87,2 
milhões (MDU de 0,4 milhões). Entretanto é pertinente lembrar que a quantidade de 
passageiros transportados por quilômetro é maior nos sistemas de corredores, conforme se 
pode observar no quadro 6.3.6.2-6. 

 
 
 

Quadro 6.3.6.2-6 
Comparação da capacidade de transporte dos serviços  intermunicipais sobre pneu –  

Corredor Metropolitano e Serviço comum. 

Indicadores Corredor 
Metropolitano  

Serviço comum de 
ônibus 

MDU- média de passageiros 
transportados por dia útil 300.000 1.500.000 

Quilômetros percorridos* 53.292 966.296 

MDU por quilômetro 5,6 1,6 
Fonte: STM (2012) e *EMPLASA (2006). * Dados atuais indisponíveis. 

 
Assim, considerando o serviço de Corredores Metropolitanos da EMTU como elemento do 
Sistema Estrutural de Transporte Público, é preciso ressaltar a presença de dois trechos deste 
modal no perímetro da AID. O primeiro, e mais antigo, liga a Zona Sul de São Paulo aos 
municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá e extremidade oposta na 
Zona Leste de São Paulo. Possui 33 quilômetros de vias segregadas e no perímetro da AID 
este sistema se integra à rede de Metrô no terminal Jabaquara da EMTU. 
 
O Corredor Metropolitano ABD, possui uma ramificação no município de Diadema, cujo traçado 
se estende pelo eixo das avenidas Cupecê, Vereador João de Luca, Prof. Vicente Rao, Roque 
Petroni Jr. e Eng. Luis Carlos Berrini, onde faz integração física às estações Berrini e Morumbi 
da linha 9 – Esmeralda pelos terminais de ônibus. Trata-se de um trecho recentemente 
inaugurado o qual também é compartilhado pelo subsistema estrutural da SPTrans. 
 
Além dos terminais que servem os Corredores da SPTrans e da EMTU, há ainda o terminal 
Largo Treze, mantido pelo Metrô e o Terminal Guido Caloi, que apesar de localizar-se fora da 
AID, na margem esquerda do rio Pinheiros, está integrado fisicamente à estação Santo Amaro 
da linha 5-Lilás do Metrô e à linha 9-Esmeralda da CPTM. 
 
Por fim, a gestão municipal implantou mais de 290 quilômetros de faixas exclusivas para 
circulação de ônibus em diversas vias estruturais da cidade. Na área da AID podem ser citados 
os trechos das avenidas Eng. George Corbisier, Washington Luis, avenida Santo Amaro, 
Complexo Viário Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, avenida Nove de Julho e em 
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ambos os lados da Marginal Pinheiros (av. Silvio Magalhães na margem esquerda do rio e av. 
Nações Unidas na margem direita). O conjunto do sistema de transporte sobre pneus da AID 
está apresentado no mapa MSE-PG-05. 
 

6.3.6.3 – Área Diretamente Afetada 
 
Da mesma forma como a AID, o diagnóstico da Área Diretamente Afetada-ADA seguirá a 
análise divida entre o Sistema Viário Estrutural e o Sistema Estrutural de Transportes Públicos. 
A análise se fará a partir de uma caracterização geral da circulação da ADA através da 
descrição das principais vias, assim como do serviço de transporte público no entorno da área 
do empreendimento. 
 
É preciso considerar que o empreendimento é um polo gerador de tráfego, localizado às 
margens de vias estruturais de grande porte, já sobrecarregadas por um intenso fluxo de 
veículos. A partir desta premissa o reconhecimento da circulação foi realizado com visitas de 
campo, além da consulta de fontes secundárias dos órgãos responsáveis pelo planejamento do 
transporte e trânsito na cidade. 
 

• Rede Viária Estrutural 
 
O diagnóstico da ADA será realizado a partir da hierarquização adotada pelo PDE, conforme já 
apresentado. O perímetro desta área de influência é definido basicamente por eixos viários 
estruturais. 
 
Ao norte da ADA identifica-se a avenida Prof. Francisco Morato como limite, o qual se inicia no 
entroncamento desta via com a av. João Jorge Saad e finaliza na Marginal Pinheiros na 
extremidade leste. A Marginal Pinheiros é o limite leste da ADA entre as avenidas João Dias e 
Prof. Francisco Morato. O trecho sul do perímetro é definido pela av. João Dias, até a estrada 
de Itapecerica e pela av. da Belezas até a av. Carlos Caldeira Filho. Deste ponto, o perímetro 
oeste é encerrado pela av. Carlos C. Filho, r. Capo-erê e av. Maria José da Conceição. A partir 
desta última via o limite é dado por uma reta que se encontra com a r. Ministro Guimarães e na 
sequência av. Mal. Juarez Távora, r. Mal. Hastimphilo de Moura, r. São Pedro Fourier e av. 
Giovanni Gronchi. Na praça Roberto Gomes Pedrosa o perímetro segue pela av. João Jorge 
Saad até o entroncamento com a av. Francisco Morato. 
 
A divisão entre os dois distritos é dado pelo eixo das vias r. Dr. Francisco Tomás de Carvalho, 
r. Dr. Flávio Américo Maurano e av. do Morumbi, estas entre a av. Giovanni Gronchi e a 
Marginal Pinheiros. É preciso ressaltar que apenas a pista sentido Interlagos (margem 
esquerda) da Marginal Pinheiros é considerada como parte da ADA. 
 
Com relação à hierarquização das vias, nota-se que há uma maior quantidade de eixos do nível 
3 (25 vias), seguido pelos eixos de nível 2 (10 vias) e apenas 2 vias de nível 1. Com relação à 
distribuição distrital, o Morumbi apresenta uma maior complexidade no nível de hierarquização 
dos eixos (nível 1 à 3), enquanto a Vila Andrade apresenta vias apenas classificadas entre nível 
2 e 3. 
 
O quadro 6.3.6.3-1 apresenta a hierarquia das vias estruturais na ADA, separadas segundo o 
distrito. 
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Quadro 6.3.6.3-1 
Hierarquização das vias estruturais da ADA dividida s de acordo com os níveis definidos 

pelo Plano Diretor Estratégico do Município 
Nível 
via 

 Distrito ADA  
Morumbi  Vila Andrade  

1º 
nível 

Marginal Pinheiros (Av. Maj. Silvio Magalhães de 
Castro), Ponte Eng. Ari Torres 

 

2º 
nível 

Av. Prof. Francisco Morato, Av. Eusébio Matoso, Pte. 
Eusébio Matoso  

Marginal Pinheiros (Av. Silvio Magalhães de 
Castro), Av. João Dias (sentido bairro), Pte. João 
Dias, Viaduto Honestino Monteiro Guimarães, 
Viaduto Sônia Maria de Moraes Angel Jones, Av. 
Alberto Augusto Alves, Av. Giovanni Gronchi 
(entre Av. Alberto Augusto Alves e Av. João 
Dias) Av. Carlos Caldeira Filho,   

3º 
nível 

Av. Lineu de Paula Machado, Av. Dos Tajurás; R. José 
Augusto de Queirós, Túnel Pres. Jânio Quadros; Acesso 
Pç. Des. Percival de Oliveira, Rua São Bonifácio, Ponte 
Eng. Roberto Rossi Zuccolo, Av. Engenheiro Oscar 
Americano, Av. Dr. Alberto Penteado, Rua das 
Begônias, Av. das Magnólias, Av. Giovanni Gronchi , 
Av. João Jorge Saad, R. Dr. Francisco Tomás de 
Carvalho, Av. Morumbi, R. Dr. Flávio Américo 
Maurano  

Acesso João Dias, R. Itapaíuna, R. Viriato 
Correia, Av. Giovanni Gronchi , R. Dr. 
Francisco Tomás de Carvalho, Av. Morumbi, 
R. Dr. Flávio Américo Maurano, Av. das 
Belezas, Estrada de Itapecerica, Av. João Dias 
(sentido centro), R. Dr. Luiz Migliano e a Av. Dr. 
Guilherme Dumont Vilares, R. Mal. Hastimphilo 
de Moura 

Fonte : Projeto de Revisão do PDE (2013). Em destaque vias inseridas nos dois distritos. 

 
O único acesso possível ao empreendimento é realizado pela Marginal Pinheiros sentido 
Interlagos (av. Maj. Silvio Magalhães de Castro), na margem esquerda do rio. Neste ponto a 
Marginal Pinheiros é classificada como uma via estrutural de nível 2, com apenas uma pista e 
cinco faixas. A faixa à direita é dedicada à operação “Dá Licença para o Ônibus”, a qual de 
segunda à sexta-feira das 06h às 09h da manhã e das 17h às 20h é liberada apenas para o 
tráfego de transporte coletivo. 
 
Nesta testada do imóvel, até a altura do hipermercado Extra, será construída uma pista local 
pelo empreendedor com três faixas adicionais à Marginal Pinheiros sentido Interlagos. Esta 
obra tem o intuito de minimizar o impacto do acréscimo de veículos após a conclusão do 
projeto e se trata de uma medida compensatória aprovada pela SMT na Certidão de Diretrizes 
56/12. As fotos 6.3.6.3-1 e 6.3.6.3-2 apresentam a face de acesso do empreendimento na 
Marginal Pinheiros. 

 
Foto 6.3.6.3-1 - Fluxo intenso de automóveis na 
Marginal Pinheiros no sentido Interlagos. À direita 
nota-se a sinalização indicando a faixa exclusiva 
para ônibus. 

 
Foto 6.3.6.3-2 - Acesso de automóveis ao stand de 
vendas do empreendimento na Marginal Pinheiros 
no sentido Interlagos. Neste trecho será construída 
a pista local da Marginal como forma de 
compensação aprovada pela SMT. 
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As vias estruturais da ADA são predominantemente caracterizadas como de fluxo interrompido, 
ou seja, com controle semafórico nos entroncamentos, sendo a única exceção a Marginal 
Pinheiros, cuja característica operacional é classificada como de fluxo ininterrupto e com 
controle de acesso. Em geral as vias estruturais da ADA possuem mais de uma faixa de 
rolamento por pista, com especial destaque para a Marginal Pinheiros (6 a 8 faixas), a av. 
Francisco Morato (3 ou 4 faixas), av. João Jorge Saad (3 faixas), av. Lineu de Paula Machado 
(3 faixas), estr. de Itapecerica (3 ou 4 faixas) e av. João Dias (3 faixas). Dada às dimensões 
das vias, em geral possuem separação física entre as pistas e dois sentidos de tráfego. 
 
Além das vias estruturais é preciso considerar a existência dos eixos (vias coletoras e locais) 
utilizados como rotas alternativas na ADA. A CET disponibiliza em seu sítio eletrônico uma 
relação de possíveis caminhos alternativos na cidade de São Paulo e entre estas vias da ADA 
foram identificadas: 
 

• R. Alvarenga: alternativa para a Marginal Pinheiros no sentido Interlagos; 
• Av. Carlos Caldeira Filho: alternativa a Marginal Pinheiros no sentido da rodovia Castelo 

Branco; 
• R. Nelson Gama de Oliveira: alternativa a Marginal Pinheiros no sentido da rodovia 

Castelo Branco; 
• R Aureliano Guimarães: alternativa a Marginal Pinheiros no sentido da rodovia Castelo 

Branco; 
• R. Bento Frias: alternativa Marginal Pinheiros bairro-centro via ponte Cidade Jardim 
• R. Prof. Alcebíades Delamare: alternativa para a Marginal Pinheiros no sentido 

Interlagos; 
• R. São Bonifácio: alternativa para a Marginal Pinheiros no sentido Interlagos; 
• R. Taques Alvim alternativa para a Marginal Pinheiros no sentido Interlagos; 
• R. José Augusto de Queirós: alternativa bairro-centro Marginal Pinheiros 

 
O quadro 6.3.6.3-2 apresenta as características físicas dos principais eixos viários da ADA: 
 

 
 
 

Quadro 6.3.6.3-2: 
Quadro Resumo Características Físicas dos Principai s eixos da ADA: 

Distrito  Vias Classe de 
Vias 

Características 
Operacionais 

N. de 
Pistas N. de Faixas Sentidos  Separação 

Pistas 

M
or

um
bi

 

Av. Francisco 
Morato, 2 Interrompido 2 

3 a 4  
(uma para 

ônibus) 
2 Sim 

R. José Augusto 
de Queirós Coletora Interrompido 1 2 1 - 

R. Taques Alvim Coletora Interrompido 1 2 2 - 
R. São Bonifácio 3 Interrompido 1 3 1 - 
R. Prof. 
Alcebíades 
Delamare 

Coletora Interrompido 1 1 2 - 

R. Bento Frias Coletora Interrompido 1 1 1 - 
R. José Augusto 
de Queirós Coletora Interrompido 1 2 1 - 

Av. dos Tajuras 3 Interrompido 2 3 2 Sim 
Av. Giovanni 
Gronchi, 3 Interrompido 2 2 ou 3 2 Não 

Av. Morumbi, 3 Interrompido 2 2 2 Eventual 
Av. Jorge João 
Saad 3 Interrompido 2 3 2 Sim 
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Distrito  Vias Classe de 
Vias 

Características 
Operacionais 

N. de 
Pistas N. de Faixas Sentidos  Separação 

Pistas 
Rua Alvarenga. Coletora Interrompido 1 2 2* - 

Marginal 
Pinheiros 1 

Controle de 
Acesso e 

Ininterrupto 
2 6 à 8 1 Sim 

Av. Lineu de 
Paula Machado 3 Interrompido 2 3 2 Sim 

R. Dr. Flávio 
Américo Maurano 3 Interrompido 1 2 2 - 

V
ila

 A
nd

ra
de

 

R. Dr. Flávio 
Américo Maurano 3 Interrompido 1 2 2 - 

R Aureliano 
Guimarães Coletora Interrompido 1 1 2 - 

R. Nelson Gama 
de Oliveira Coletora Interrompido 1 2 1 - 

Av. Carlos 
Caldeira Filho 2 Interrompido 2 3 2 Eventual 

Av. Morumbi 3 Interrompido 1 2 2 Eventual 

Estr. de 
Itapecerica 2 Interrompido 2 

3 a 4 
(uma para 

ônibus) 
2 Sim 

Av. João Dias 2 Interrompido 2 
3 

(uma para 
ônibus) 

2 Sim 

Marginal 
Pinheiros 2 

Controle de 
Acesso e 

Ininterrupto 
1 6 à 8 1 Sim 

Av. Giovanni 
Gronchi 3 Interrompido 1 2 ou 3 2 Não 

Av Jorge João 
Saad 3 Interrompido 2 3 2 Sim 

Fonte : http://cetsp1.cetsp.com.br/pdfs/rotas/RotasAlternativas150408.pdf 
 
Na visita ao campo, foi identificada uma rota alternativa próxima à face oeste da área do 
empreendimento. Este caminho serve de desvio da avenida Giovanni Gronchi e é utilizada 
pelos motoristas que evitam o tráfego intenso da ponte João Dias e tem como destino a ponte 
do Morumbi utilizando vias coletoras e locais. A partir da avenida Dona Helena Pereira de 
Morais (via coletora) próxima ao parque Burle Marx o trajeto alternativo é dado pelas vias: ruas 
Laércio Cortes, Carlos Queirós Telles, Diego Castilho e Clinton (locais), praça Ayrton Senna; 
ruas Clipperton, Dr. José Gustavo Busch, Prof. Benedito Montenegro, D. Maria de Mesquita 
Mota e Silva (locais); Colégio Pio XII (Coletora) e avenida do Morumbi (estrutural de nível 3). 
 
A figura 6.3.6.3-1 apresenta o mapa esquemático do trajeto utilizado pelos motoristas entre a 
avenida Giovanni Gronchi e a ponte do Morumbi. 
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Fonte: Google Maps. 

Figura 6.3.6.3-1: Via alternativa identificada no e ntorno da ADA entre as avenidas Giovanni Gronchi 
e do Morumbi 

 
Além disso, verificou-se um fluxo de automóveis que utiliza o estacionamento do hipermercado 
Extra, localizado ao lado do empreendimento. Esta rota alternativa serve tanto aos motoristas 
que se encontram na Marginal Pinheiros sentido Interlagos que desejam acessar a rua Dr. José 
Gustavo Busch, quanto no sentido inverso. Visando aliviar o intenso tráfego de veículos, a 
figura 6.3.6.3-2, apresenta o trajeto executado pelos motoristas. 
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Fonte: Google Maps. 

Figura 6.3.6.3-2: Via alternativa identificada no e ntorno da ADA entre a Marginal Pinheiros sentido 
Interlagos e a rua Dr. José Gustavo Busch. 

 
Visando readequar o fluxo de automóveis há uma série de projetos e obras em execução na 
ADA. Entre as obras pode-se citar a abertura da av. Perimetral entre a praça Roberto Gomes 
Pedrosa e à ponte João Dias. Esta obra está sendo executada paralelamente às obras de 
reurbanização da favela do Paraisópolis e a previsão é que receba até 2.400 veículos por hora. 
Esta via já possui 1,5 km de vias abertas próximo à favela do Paraisópolis e se interligará a av. 
Itapaiúna, via utilizada com traçado do monotrilho da linha 17 – Ouro do Metrô. 
 
A abertura desta via já estava proposta no PDE, a qual se soma às demais intervenções no 
sistema viário preconizadas na Operação Urbana Consorciada da Água Espraiada. Entre as 
mais importantes estão a construção de pontes sobre o rio Pinheiros visando a integração de 
ambas as margens, a citar a Ponte Itapaiúna, a ser construída em parceria pela Bueno Netto e 
pela Odebrecht, que possuem grandes empreendimentos imobiliários sendo instalados no 
entorno da avenida Chucri Zaidan (Parque Global, objeto deste estudo, e Parque da Cidade e 
Praça São Paulo, respectivamente), e que permitirá quando pronta (previsão dezembro de 
2015) o acesso de rua de mesmo nome à Marginal Pinheiros sentido Cebolão, além de servir 
como ponto de retorno do sentido Interlagos para o sentido Cebolão desta marginal. 
 
O mapa MSE-PG-06 apresenta as futuras intervenções no sistema viário da ADA e da AID. 
Este mapa foi construído com base nos dados disponibilizados para a discussão do PDE. As 
fotos 6.3.6.3-3 a 6.3.6.3-10, apresentam as caracteristicas das vias no entorno da área 
estudada. 
 
  



Fonte:
- Prefeitura do Município de São Paulo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Projeto de
  Revisão do Plano Diretor Estratégico. Mapa 09 - Sistema Viário Estrutural, Mapa 10 - Ações Prioritárias
  no Sistema Viário Estrutural. Escala 1:70.000, 2013.
- Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA. Mapeamento contínuo da base
  cartográfica da Região Metropolitana de São Paulo, escala 1:100.000, 2006.
- Base de dados do Centro de Estudos da Metrópole (CEM), disponível em: www.centrodametropole.org.br.
- Mapa Digital da Cidade, escala 1:1.000, Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
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Foto 6.3.6.3-3: Entroncamento das Ruas Laércio 
Cortes e Carlos Queirós Telles, utilizadas como rot a 
alternativa entre a Av. Giovanni Gronchi e Ponte do  
Morumbi. 
 

 
Foto 6.3.6.3-4: Trecho da Rua Laércio Cortes 
utilizada pelas linhas de transporte público de 
ônibus 
 

 
Foto 6.3.6.3-5: Intenso fluxo de carros na Rua Clin ton, 
via classificada como local, próxima à Praça Ayrton 
Senna. 
 

 
Foto 6.3.6.3-6: Saída do Hipermercado Extra localiza da 
na Rua Dr. José Gustavo Busch, utilizada como rota 
alternativa pelos moradores do Morumbi  
 

 

 
Foto 6.3.6.3-7: Intenso fluxo de carros na Rua D. M aria 
de Mesquita Mota e Silva, utilizada como rota altern ativa 
entre à Av. Giovanni Gronchi. 

 
Foto 6.3.6.3-8: Av. do Morumbi, ângulo de visada no  
sentido Marginal Pinheiros. Via estrutural de nível 3  
com intenso fluxo de veículos. 
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Foto 6.3.6.3-9: Avenida Perimetral construída em 
conjunto com as obras de reurbanização da Favela do  
Paraisópolis, visando desafogar as Av. Giovanni 
Gronchi e Av. Morumbi. 
 

 
Foto 6.3.6.3-10: Trecho da Av. Perimetral, realizada  em 
conjunto às obras de reurbanização da Favela do 
Paraisópolis. 
 

 
Foto 6.3.6.3-11: Av. D. Helena Pereira de Morais no 
entroncamento com a R. Itapaiúna, próxima ao Parque 
Burle Marx. 

 
Foto 6.3.6.3-12: Marginal Esquerda do Rio Pinheiros 
sentido Interlagos, ao fundo à direita se observa a  
fachada do Hipermercado Extra, cujo estacionamento é 
utilizado como rota alternativa à Av. D. Helena Pere ira 
de Morais. 

 
Além da hierarquização das vias e das características das vias, outra importante análise do 
sistema viário está relacionada à circulação e fluidez e ao carregamento das vias. Para a 
avaliação deste aspecto da circulação foi utilizado como referência o documento6 CET em 
março de 2013.  
 
A contagem do volume em circulação classifica os veículos por tipo (automóvel, moto, 
caminhão ou ônibus) e é realizada em ambos os sentidos da via em diferentes pontos de 
amostragem. A contagem é realizada em dois períodos (07h00 às 10h00 e das 17h00 às 
20h00) em dois dias na semana. A velocidade utiliza os mesmos critérios (períodos, quantidade 
de dias e sentidos de circulação), além de aferir a velocidade média de deslocamento, registra 
o tempo e o tipo de retardamento. 
 

                                                           
6
 CET, 2013. Pesquisa de Monitoração da Fluidez – Desempenho do Sistema Viário Principal Volume e Velocidade – 

DSVP – 2012. 



 
 

229 
 
 

Estas medidas foram efetuadas em 34 diferentes rotas da cidade, compostas por um conjunto 
de vias estruturais em todas as regiões paulistanas. Para a análise da ADA foram selecionadas 
cinco rotas inseridas em seu perímetro ou diretamente conectadas as suas vias estruturais. 
Assim analisaram-se as seguintes rotas: 
 

• Rota 01 G: av. Eusébio Matoso, av. Rebouças, r. da Consolação; 
• Rota 12 G: av. Cidade  Jardim, av. Nove de Julho; 
• Rota 16 G: est. de Itapecerica, av. João Dias; 
• Rota 17 G: av. Prof. Francisco Morato; 
• Rota 19 G: av. dos Bandeirantes, av. Pres. Tancredo Neves. 

 
Cada uma destas rotas possuem diferentes pontos de aferição, assim foram selecionados 
aqueles inseridos na ADA ou os mais próximos quando estes pertenciam às vias estruturais 
externas à ADA. A partir dos dados da CET foram tabulados 8 pontos de aferição que estão 
apresentados na figura 6.3.6.3-2. 
 

 
Fonte: DSVP (CET-2013) e Google Maps. 

Figura 6.3.6.3-2: Localização dos pontos de medição  de volume de tráfego no entorno da ADA 
 
Considerando o sentido bairro-centro, as vias com maior volume de tráfego no período da 
manhã são respectivamente na rota 19G -av. dos Bandeirantes, 01G - av. Eusébio Matoso, 
16G - estrada de Itapecerica/av. João Dias, 12G -  ponte Cidade Jardim e a 17G -av. Prof. 
Francisco Morato. Segundo os dados da CET, o volume total equivalente a três horas para 
estes eixos supera os 10 mil veículos. Ao se considerar o volume de hora de pico (VHP) 
destaca-se que o eixo da av. Eusébio Matoso/ Rebouças registra um volume de 10.634 
veículos entre as 08h15 e 09h15 da manhã, muito superior aos demais eixos, cujos valores são 
inferiores a 6 mil automóveis. 
 
Considerando o período da tarde, o eixo da av. Bandeirantes também registra um elevado fluxo 
de veículos no sentido bairro –centro (acima de 10 mil veículos em 3 horas de pico). Além 
desta, as rotas 17G - av. Francisco Morato e 01G - av. Eusébio Matoso/Rebouças registram um 
volume de pico de 3 horas próximo aos 10 mil veículos. No período da tarde, o maior VHP é 
registrado novamente na 01G - av. Eusébio Matoso (17h30-18h30), porém em valores menores 
quando comparado ao período matutino. 
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O quadro 6.3.6.3-3 apresenta o volume equivalente de tráfego em 3 horas de pico, o volume 
hora pico e os horários de maior intensidade no sentido bairro-centro das vias estruturais da 
ADA. 
 

Quadro 6.3.6.3-3 
Volume equivalente de tráfego no Sentido Bairro-Cen tro 

 das vias de estruturais da ADA 

Rota Ponto 
Volume Total de 

3 Horas Volume Hora Pico 

Manhã Tarde Manhã Horário Tarde Horário 

1 3 13.178 9.733 10.634 8h15 - 9h15 5.810 17h30-18h30 

12 
3 3.415 2.041 1.313 8h15 - 9h15 804 17h00-18h00 

4 10.426 6.298 3.635 7h15 - 8h15 2.368 17h00-18h00 

16 2 11.566 6.463 4.402 7h30-8h30 2.377 17h00-18h00 

17 
2 8.037 6.281 3.332 7h30-8h30 2.542 17h30-18h30 

3 10.993 10.985 4.335 7h00-8h00 4.025 17h45-18h45 

19 
1 14.824 11.243 5.371 7h30-8h30 4.526 17h15-18h15 

2 6.915 2.541 2.582 8h45 - 9h45 1.051 17h00-18h00 

Fonte: DSVP (CET – 2013). 
 
Com relação à avaliação no sentido centro-bairro é preciso considerar que não foi considerada  
rota 19G - av. dos Bandeirantes, uma vez que neste sentido não é possível a conexão com as 
vias da ADA.  
 
No sentido centro-bairro, o maior volume registrado pela CET foi identificado na rota 01G - av. 
Eusébio Matoso/Rebouças, cujos volumes equivalentes totais para 3 horas de pico foram de 
15.026 veículos para manhã e 18.107 no período matutino. Esta mesma via obteve os maiores 
índices de VHP das vias aqui consideradas, sendo respectivamente, 5.240 veículos entre as 
7h45 e 8h45 da manhã e 6.551 veículos no período entre as 18h15 e 19h15. 
 
No período diurno destacam-se secundariamente as rotas 12G - ponte Cidade Jardim/Nove de 
Julho e 17G - av. Prof. Francisco Morato com volume de pico de três horas de 
aproximadamente 7 mil veículos. No período da tarde, novamente a Rota 17G - av. Prof. 
Francisco Morato, além da rota 16G - João Dias/ estrada de Itapecerica, ambas com volume de 
três horas de pico superior à 10 mil veículos. 
 
Tais valores são apresentados no quadro 6.3.6.3-4, o qual relaciona o volume equivalente de 
tráfego em 3 horas de pico, o volume hora pico e os horários de maior intensidade no sentido 
centro-bairro das vias estruturais próximas ou inseridas na ADA. 
 

Quadro 6.3.6.3-4 
Volume equivalente de automóveis no Sentido Centro- Bairro 

 das vias de estruturais da ADA 

Rota Ponto 
Volume Total de 

3 Horas Volume Hora Pico 

Manhã Tarde Manhã Horário Tarde Horário 

1 3 15.026 18.107 5.240 7h45 - 8h45 6.551 18h15-19h15 

12 
3 3.231 4.652 1.151 8h45 - 9h45 1.697 17h15-18h15 

4 7.247 8.871 2.577 7h15 - 8h15 3.627 17h15-18h15 

16 2 5.255 11.358 1.902 9h00-10h00 4.070 17h15-18h15 
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Rota Ponto 
Volume Total de 

3 Horas Volume Hora Pico 

Manhã Tarde Manhã Horário Tarde Horário 

17 
2 5.545 8.709 1.955 7h30-8h30 3.155 17h30-18h30 

3 7.384 11.254 2.544 7h00-8h00 3.959 17h45-18h45 

19 * 
1 - - - - - - 

2 - - - - - - 

Fonte: DSVP (CET – 2013). *Sentido não permite acesso à ADA. 
 
O Empreendimento como um Polo Gerador de Tráfego 
 
Conforme afirma Milton Santos (2009) a cidade de São Paulo se caracterizou por uma 
urbanização horizontalizada no entorno do centro do município. Esse fato promoveu uma 
“dilatação” desproporcional da mancha urbana paulistana com a respectiva constituição de um 
sistema viário inadequado. Com a intensificação do crescimento da população urbana, do 
processo de verticalização e o aumento na taxa de motorização da população, a saturação dos 
eixos viários logo se tornaram um dos maiores problemas de São Paulo. 
 
Neste sentido o poder público tem sido mais exigente na avaliação de empreendimentos que 
promovem a atração de um grande contingente de veículos, que, embora sejam de pequenas 
dimensões, causam efeitos negativos e cumulativos para toda a cidade. Neste sentido, este 
trabalho irá realizar a quantificação do acréscimo de veículos na ADA. 
 
Dada às características do projeto – composto de blocos residenciais, um complexo hoteleiro, 
um centro de compras e o conjunto de uso misto – a estimativa da quantidade de viagens 
geradas é de fundamental importância para a avaliação dos impactos no trânsito após a 
conclusão do complexo. Para tanto é preciso se considerar as peculiaridades específicas de 
cada um dos conjuntos, considerando a dinâmica de funcionamento, maiores horários de fluxo e 
a população permanente e flutuante. 
 
Assim a caracterização da demanda diária produzida foi dividida em função do uso, sendo eles: 
 

• Arconte: Residencial; 
• Golf 37: Escritórios, uso misto; 
• Golf 137: Centro de Compras. 

 
Arconte 
 
Para a avaliação do conjunto residencial foi utilizado o modelo de geração de tráfego de 
empreendimentos residenciais proposto pela Toronto Transit Comission. Diferentemente dos 
centros de compras (Shopping Centers), a Companhia de Engenharia de Tráfego não editou 
nenhum Boletim Técnico com uma metodologia específica para estes empreendimentos. 
 
Para a estimativa da geração de viagens dos edifícios residenciais foram aplicados os 
parâmetros pesquisados em conjuntos de padrão semelhante na Região Metropolitana de São 
Paulo e em cidades com perfil socioeconômico similar ao distrito de Santo Amaro que indicam: 
 
 

• 40% dos moradores motorizados saindo no período das 7h00 as 9h00 e igual número 
entrando no período das 17h00 as 19h00;  

• Hora pico de saída pela manhã entre 8h00 e 9 h00 = 25% das viagens diárias;  
• Taxa de Ocupação (TO) = 1,15 pessoas / veículo. 



 
 

232 
 
 

• 15% dos moradores não saem em pelo menos um dia útil. 
 
A população permanente (PPERMANENTE) considerada é de 2.688 pessoas, sendo quatro pessoas 
por família, acrescida de 15 pessoas para a zeladoria, totalizando 2.703 pessoas. Aplicando-se 
o modelo TTC Residencial, a demanda diária produzida pelo empreendimento por transporte 
individual (DDIÁRIA) seria de: 
 

DDIÁRIA = (NV x 1,105 / TO) x (1,00 – 0,15) 
DDIÁRIA = (2.302 x 1,105 / 1,15) x 0,85 
DDIÁRIA = 1.880 viagens/dia  

 
Para as faixas horárias de maior movimentação – das 8h00 as 900h da manhã e das 18h00 as 
19h00 –, consideram-se, respectivamente, que 15% e 25% da demanda diária utilizem 
transporte individual, resultando em: 
 

Vmanhã = DDIÁRIA x 0,15 
Vmanhã = 282 viagens por hora (vph) 
Vtarde = DDIÁRIA x 0,25 
Vtarde  = 470 vph 

 
Dessa forma, as análises devem ser feitas com a previsão de 282 veículos saindo entre 8h00 e 
9h00 do conjunto habitacional no período da manhã e 470 vph entrando à tarde. 
 
A movimentação da população flutuante, essencialmente, deve-se aos visitantes, empregados 
domésticos diaristas, fornecedores e prestadores de serviços. À exceção dos empregados 
diaristas – contingente que pode ser estimado na razão de um para cada 10 apartamentos / dia 
– e de funcionários dos condomínios (três / condomínio), ou seja, 15 pessoas/dia, o restante não 
gera viagens nas horas de pico. Essa parcela da população flutuante, composta por 82 pessoas, 
em sua maioria, acessa o empreendimento por meio de transporte público, motocicleta, bicicleta 
ou a pé, não contribuindo para composição de viagens por automóveis particulares. As viagens 
feitas por visitas concentram-se em horários de entre pico ou no período noturno, não ocorrendo 
sobreposição de com as viagens realizadas por moradores. 
 
GOLF 137 – Shopping Center 
 
Para a quantificação das viagens geradas por centros de compras os modelos que vem 
apresentando resultados mais precisos são aqueles que utilizam como variável básica a área 
bruta locável – ABL. Esta compreende a área do empreendimento reservada exclusivamente 
para a comercialização de produtos e serviços, descontados do total construído os espaços 
destinados a outros usos desvinculados da atividade fim, além das áreas técnicas, 
estacionamentos, serviços de apoio, depósitos e administração. 
 
Dos estudos conhecidos, o modelo proposto por ANDRADE (2005) - Análise de Métodos de 
Estimativa de Produção de Viagens em Polos Geradores de Tráfego – utiliza a ABL, registrando 
os menores desvios nos resultados apurados após a implantação dos centros comerciais. 
 
Desta forma, considerando o projeto elaborado para o empreendimento, totaliza-se uma área 
computável total de 103.330,36 m², com ABL prevista de 83.000 m². Assim, conforme o modelo 
ANDRADE tem-se: 
 

D= 19,148 X 0,643 – 7.020, com X = ABL 
D = 20.847 viagens / dia  
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Com relação à variação dos volumes de entrada e saída de centros de compras ao longo de 
dias úteis – de segunda à sexta feira – adotou-se os parâmetros consignados pela CET. Estes 
valores foram obtidos a partir de levantamento estatístico realizado com a quantidade de 
entradas e saídas amostradas nos Shopping Centers existentes na capital. 
 
Estes indicadores foram publicados no Boletim Técnico 46 (CET/2011) e após análise das 
amostras construíram-se tabelas com o percentual de carregamento viário, para o período 
diurno, vespertino e noturno, assim como para os eventos de entrada e saída. As tabelas 
6.3.6.3-1 e 6.3.6.3-2 sintetizam os percentuais encontrados nas tabelas da publicação. As 
tabelas originais encontram-se no volume de anexos. 
 

Tabela 6.3.6.3-1 
Maiores Valores do Percentual de Carregamento 

Viário de Segunda à Quinta-feira 
Entrada  Saída 

Horário  Segunda à Quinta  Horário  Segunda à Quinta  
12h00 -13h00 10,5% 14h00 - 15h00 9,0% 
19h00 -20h00 9,9% 20h00 - 21h00 9,9% 

  21h00 - 22h00 9,8% 
Fonte: Boletim Técnico n. 46 (CET – 2011). 

 
Para os eventos de entrada e saída de Segunda à Quinta-feira, a Demanda de Atração-DA 
viária estimada para o cálculo do carregamento viário foi de 0,092 multiplicado pela Área 
Computável, a partir de uma amostra de 211 observações. 
 

Tabela 6.3.6.3-2 
Maiores Valores do Percentual de Carregamento 

Viário de Sexta-feira 
Entrada  Saída 

Horário  Sexta-feira  Horário  Sexta-feira  
12h00 -13h00 10,6% 14h00 - 15h00 9,4% 
19h00 -20h00 10,1% 20h00 - 21h00 9,8% 

  21h00 - 22h00 10,0% 
  22h00 – 23h00 9,7% 

Fonte: Boletim Técnico n. 46 (CET – 2011). 

 
 
Por sua vez, os eventos de entrada e saída de sexta-feira, dia de grande movimento nos centros 
de compras, a DA viária estimada foi de 0,105, o qual também é multiplicado pela Área 
Computável, sendo a amostra de 49 observações. 
 
Dessa forma, o volume de entrada (VENTRADA) no centro comercial, na hora de maior solicitação - 
6ª feira, entre 18h00 e 19h00 com fator hora pico de 9% -, pode ser estimado a partir da 
demanda diária média de 20.847 viagens / dia, correspondendo a: 
 

VENTRADA = DIÁRIA/COM x 0,09 
VENTRADA = 1.876 veículos/hora pico 

 
Pesquisas recentes em áreas de estacionamento de centros comerciais similares, visando 
quantificar os volumes de entrada e saída às sextas-feiras, na faixa horária das 18h00 as 19h00, 
vêm demonstrando que o volume de saída (VSAIDA) mantém-se equilibrado, na mesma faixa 
horária, com valores estáveis da ordem de 8,3% da demanda diária. Dessa forma, para o 
empreendimento, na situação mais desfavorável, teremos: 
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VSAIDA = DDIÁRIA/COM x 0,083 
VSAIDA = 1.730 veículos/hora pico 

 
Segundo Slade & Gorove (1981), as viagens atraídas por centro de compras podem ser 
divididas em três categorias com diferentes características: 
 

• Viagens primárias (primary trips): são aquelas cuja origem e destino são a residência, ou 
seja, o empreendimento de fato produziu essa nova viagem; 

• Viagens desviadas (diverted trips): essas viagens já existiriam dentro da matriz, mas, em 
decorrência do empreendimento, a rota é modificada e uma parada é acrescentada; 

• Viagens não desviadas (non-diverted trips): são viagens já existentes e que não sofrem 
alteração de rota por conta do empreendimento, apenas a parada é adicionada. 

 
Embora não haja estudos específicos, GOLDNER admite que 15% das viagens geradas por 
shopping centers se classificam como não desviadas, ou seja, o veículo já se encontra em uma 
das rotas de acesso do empreendimento. Dessa forma, a estimativa formulada prevê que a 
parte comercial do empreendimento gere a movimentação total de veículos, numa sexta feira 
típica, entre as 18h00 e 19h00, de: 
 

VENTRADA = 1.595 veículos/hora pico 
VSAIDA = 1.470 veículos/hora pico 
VTOTAL =(VENTRADAS + VSAÍDA) 
VTOTAL= 3.065 veículos/hora pico. 

 
A população total fixa estimada pelos empreendedores é de 1.500 pessoas – lojistas, gerentes, 
vendedores, suporte administrativo e serviços gerais, os quais mantêm atividades em períodos 
de turnos (das 9h00 as 17h00 e das 15h00 as 23h00). Para movimentação desse contingente da 
população fixa foram utilizados parâmetros pesquisados em estabelecimentos similares em 
regiões metropolitanas, os quais indicam que: 
 

• Entre 5 % a 8% da população total fixa utilize o modal de transporte individual, sendo 
estes lojistas, gerentes e parte dos quadros administrativos; 

• Entre 92% a 95% utilizem outros modos, (transporte coletivo, moto, a pé etc.) e realizam 
tarefas operacionais. 

 
Portanto, a demanda diária máxima por modo individual será de: 
 

Vmáx= 0,08 x PFIXA 
Vmáx = 120 vph 

 
Os intervalos de entrada e saída são, respectivamente, entre 9h00 e 10h00 da manhã e após as 
20h00. Esta demanda não contribui com os fluxos veiculares nas faixas horárias de maior 
solicitação da estrutura viária considerada. 
 
GOLF 37 – Uso Misto 
 
Torres Corporativas 
 
Para a análise das torres de escritórios, utilizou-se o modelo da CET-SP para Polos Geradores 
de Tráfego de diferentes características, publicado no Boletim Técnico n. 36. Esta metodologia 
vincula a geração de viagens da população fixa à sua área computável. Para o caso do 
empreendimento ora estudado, cuja área computável é superior à 28.800 m², calculou-se o 
volume através da expressão: 
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Conforme o projeto, para as torres corporativas, área computável é de 65.544,57 m², assim 
resulta-se em: 
 

VFIXA = 65.544,57 / 22 
VFIXA = 2.979 viagens / dia 

 
O mesmo modelo considera que as viagens por modo individual variam entre 28% e 61% (com 
desvio padrão de 9%), variação atribuída ao nível de acessibilidade oferecida pela oferta de 
serviços de transportes de passageiros regional. A região deve ser considerada de média 
acessibilidade com divisão modal (DM) estimada em 40%. 
 
Segundo o modelo TTC, a distribuição temporal dessas viagens indica que 44% dos 
deslocamentos ocorrem entre 7h00 e 10h00 da manhã e 42% entre 17h00 e 20h00, com 16% se 
dando entre às 8h00 e 9h00 da manhã (entrada) e 18% entre 18h00 e 19h00 (saída). Dessa 
forma, as viagens realizadas por modo individual pela população fixa podem ser estimadas em: 
 

D FIXA = 0,40 x VFIXA 
D FIXA = 1.192 viagens autos / dia. 

 
Para os movimentos de entrada, tem-se: 
 

VENTRADA MANHÃ = 0,16 x D FIXA 
VENTRADA MANHÃ  = 191 vph 

 
O volume de saída resulta em: 

 
V SAIDA TARDE = 0,18 x D FIXA 
V SAIDA TARDE  = 215 vph 

 
As viagens da população flutuante, ou seja, clientes, fornecedores e prestadores de serviços, a 
divisão modal utilizada foi de 50%, sendo usualmente estimadas em 35% das viagens diárias da 
população fixa, no caso, 1.025 viagens por dia, assim resulta-se em: 
 

DFLUTUANTE = V FLUTUANTE x 0,50 
DFLUTUANTE = 521 viagens autos / dia.  

 
VENTRADA MANHÃ = 42 vph (8% das viagens motorizadas da população flutuante) 
V SAÍDA TARDE  = 52 vph (10% das viagens motorizadas da população flutuante) 
V ENTRADA TARDE  = 31 vph (6% das viagens motorizadas da população flutuante) 

 
Dessa forma, as viagens atraídas por modo individual pelos edifícios corporativos resultam em: 
 

Entrada entre às 8h00 e 9h00 da manhã: Volume total  de 233 vph. 
Saída entre às 18h00 e 19h00 da noite: Volume total  de 319 vph. 

 
EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS 
 
Para os edifícios de escritórios, novamente se utilizou o modelo da CET-SP (BT36/2000), cuja 
metodologia recomenda para o cálculo da geração de viagens da população fixa Área 
Computável (AC). Dada as características do edifício de escritórios projetado, com área de 
25.003,17 m², faz-se o uso da expressão: 
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Aplicando-se os valores do empreendimento resulta-se em: 
 

VFIXA = 257,5 + 0,0387 x 25.003,17 
VFIXA = 1.225 viagens / dia.  

 
Considerando-se as mesmas condições aplicadas para as torres corporativas, tem-se: 
 

DFIXA = 0,40 x VFIXA 
DFIXA = 490 viagens de autos / dia. 

 
A mesma distribuição temporal utilizada para as viagens dos edifícios corporativos foi utilizada 
no edifício de escritórios, pois a dinâmica de funcionamento das atividades e similar. Dessa 
forma, teremos: 
 
 

VENTRADA entre as 08h00 e 09h00 da manhã = 0,16 x D FIXA 
VENTRADA MANHÃ = 78 vph 

 
VSAIDA entre as 18h00 e 19h00 da noite = 0,18 x D FIXA 
VSAIDA NOITE = 88 vph 

 
As viagens da população flutuante – clientes, fornecedores, prestadores de serviços com divisão 
modal de 50%, no caso de escritórios de prestação de serviços – também são estimadas em 
35% das viagens diárias da população fixa, no caso, 394 viagens por dia. Assim resulta-se em: 
 

DFLUTUANTE = 197 viagens autos / dia. 
 
VENTRADA MANHÃ = 16 vph (8% das viagens motorizadas da população flutuante) 
V SAÍDA TARDE  = 20 vph (10% das viagens motorizadas da população flutuante) 
V ENTRADA TARDE= 12 vph (6% das viagens motorizadas da população flutuante) 

 
HOTEL 
 
A demanda gerada por serviços hoteleiros, considerando a população fixa e flutuante, pode ser 
estimada em função do número de apartamentos oferecidos, da taxa de ocupação média 
durante a semana, do número de funcionários e da disponibilidade de espaço para eventos e 
serviços de buffet e restaurantes. 
 
O hotel projetado oferece acomodações em 490 quartos e, de acordo com as informações 
obtidas junto ao Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de São Paulo, a taxa de 
ocupação desses estabelecimentos deste porte na cidade tem variado entre 75% e 90%. Para 
efeito desse estudo, adotou-se uma taxa de ocupação média de 80% (dias úteis). 
 
O INSTITUTE OF TRANSPORTATION ENGINEER - ITE indica a utilização dos seguintes 
índices para a estimativa de geração de viagens para hóspedes a serem aplicados sobre o 
número de quartos ocupados: 
 

• TX (AM): taxa de saída pela manhã é estimada em 0,65; 
• TX (PM): taxa de entrada à tarde estimada em 0,76 
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No caso em tela, sua aplicação resulta em: 
 
Taxa de saída pela manhã: 

 
V entre 8h e 9h = TX ITE (AM) x 80% x NQ 
V entre 8h e 9h = 0,65 x 80% x 538 
V entre 8h e 9h = 280 veículos / hora  

 
Taxa de entrada à tarde: 
 

V entre 18h e 19h = TX ITE (PM) x 80% x NQ 
V entre 18h e 19h = 0,76 x 80% x 410 
V entre 18h e 19h = 327 veículos / hora 

 
Considerando que a divisão modal é de 70% para veículos de passeio – com paridade entre 
autos e táxis, sendo que esses já se encontram em circulação – e 30% para outros modos 
(vans, fretamento, motos etc.), tem-se para o modo individual: 
 

V entre 8h00 e 9h00  = 98 vph 
V entre 18h00 e 19h00 = 114 vph 

 
Para a população fixa, admitem-se os dados apresentados na tabela 6.3.6.3-3: 
 

Tabela 6.3.6.3-3 
: 

População Fixa do Complexo Hoteleiro e Tipo de Moda l Utilizado  
Ocupação do 
Funcionário 

Quantidade 
média diária Período 

Modal de deslocamento (%)  
Automóvel  Coletivo  Moto  Pedestres  

Administrativo 25 09h00 18h00 25 70 - 5 
Operacional 100 08h00 23h00 10 80 5 5 

 
Dessa forma, a população fixa produz menos de 20 viagens diárias por modo individual, volume 
que pode ser considerado residual. 
 
RESIDENCIAL 
 
A população permanente dos apartamentos residenciais da parte mista (PPERMANENTE) foi 
considerada em 1.000 pessoas, sendo aproximadamente 2,5 pessoas por unidade autônoma. 
Consideram-se ainda oito pessoas para a zeladoria e serviços gerais, totalizando uma 
população de 1.008 pessoas em todos os blocos residenciais. Para a estimativa da geração de 
viagens foram aplicados os mesmos parâmetros utilizados para o ARCONTE que indicam: 
 

• 40% dos moradores motorizados saindo no período das 700h as 9h00 e igual número 
entrando no período das 17h00 as 19h00; 

• Hora pico de saída pela manhã entre 8:00h e 9:00h = 25% das viagens diárias; 
• Taxa de Ocupação (TO) = 1,15 pessoas / veículo. 
• 15% dos moradores não saem em pelo menos um dia útil. 

 
Assim, a demanda diária produzida pelo empreendimento por transporte individual (DDIÁRIA) seria 
de: 
 

DDIÁRIA = (PMORADORES / TO) x 50% x (1,00 – 0,15) 
DDIÁRIA = (1.000 / 1,15) x 0,5 x 0,85 
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DDIÁRIA = 370 viagens/dia  
 
Para as faixas horárias de maior movimentação – manhã das 8h00 as 9h00 e tarde das 18h00 
as 19h00 –, considera-se, respectivamente, que 15% e 25% da demanda diária se utilizem 
regularmente de transporte individual, resultando em: 
 

VMANHÃ= DDIÁRIA x 0,15 
VMANHÃ= 55 vph 
VTARDE= DDIÁRIA x 0,25 
VTARDE= 92 vph 

 
Dessa forma, as análises devem ser feitas com a previsão de 55 vph saindo do conjunto 
habitacional no período da manhã e 92 vph entrando à tarde. 
 
A movimentação da população flutuante é estimada de forma semelhante ao descrito para o 
ARCONTE, sendo que para o residencial Golf 37, essa parcela da população é composta por 48 
pessoas. Considera-se que os meios de transporte também interferem de forma semelhante. 
 
A Tabela 6.3.6.3-4 resume os deslocamentos por modo individual de entrada e saída dos 
empreendimentos nos intervalos horários de maior movimentação quando de sua integral 
ocupação. 
 

Tabela 6.3.6.3-4 
Resumo do Volume de Viagens Geradas por Modo Indivi dual no Empreendimento 

Uso 
Horário de Pico  

08h00 as 09h00 18h00 as 19h00 
Entrada  Saída Entrada  Saída 

Shopping - - 1.595 1.470 
Corporativos 233 - 31 319 
Office 94 - 12 108 
Hotel - 98 114 - 
Subtotal 327 98 1.752 1.897 
Residencial* 19 337 562 94 
Total  346 435 2.314 1.991 

(*) Volume de entrada pela manhã: 1 % do volume diário e volume de saída à tarde é 5% do volume diário 

 
Rotas de Acesso / Distribuição de Viagens 
 
A distribuição espacial simulada observa a disposição dos acessos condicionada ao projeto em 
aprovação e às restrições de zoneamento, já considerada a implantação do prolongamento da 
avenida Chucri Zaidan e as intervenções viárias a ser consignadas nas disposições específicas 
da Certidão de Diretrizes-SMT. 
 
As principais rotas de acesso e a distribuição das viagens geradas pelo empreendimento 
concentram-se nas avenidas marginais do rio Pinheiros, Jornalista Roberto Marinho, Roque 
Petroni Júnior e Morumbi no período da tarde. Os resultados para os intervalos considerados 
encontram-se expressos nas tabelas 6.3.6.3-5 a 6.3.6.3-8. 
 

Tabela 6.3.6.3-5 
Distribuição das Viagens – Volume de Entrada pela M anhã 

Zona de Interesse Rota de Acesso Viagens 
Geradas (%) VPH 

Norte / Oeste Marginal Esquerda Pinheiros 30 104 
Morumbi / Vila Andrade Morumbi / Pte. Nova do Morumbi / Marg. 40 138 
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Zona de Interesse Rota de Acesso Viagens 
Geradas (%) VPH 

Esquerda Pinheiros 

Sul / Santo Amaro 
Marg. Direita Pinheiros / Evandro / Carlos de 
Andrade / Chucri Zaidan / Pte. Do Morumbi / 
Marginal Esquerda Pinheiros 

10 35 

Aeroporto / Campo Belo 
Roberto Marinho / Pte Otávio F. Filho / Marg. 
Esquerda Pinheiros 

10 35 

Alto da Boa Vista / 
Brooklin Paulista 

Roque Petroni Jr. / Los Andes / Chucri Zaidan / 
Pte. Morumbi / Marg. Esquerda Pinheiros 

10 34 

Total   100 346 
 

Tabela 6.3.6.3-6 
Distribuição das Viagens – Volume de Saída pela Man hã 

Zona de Interesse Rota de Acesso Viagens 
Geradas (%) VPH 

Norte / Oeste Marginal Esquerda Pinheiros 30 104 

Morumbi / Vila Andrade 
Morumbi / Pte. Nova do Morumbi / Marg. Esquerda 
Pinheiros 

40 138 

Sul / Santo Amaro 
Marg. Direita Pinheiros / Evandro / Carlos de 
Andrade / Chucri Zaidan / Pte. Do Morumbi / 
Marginal Esquerda Pinheiros 

10 35 

Aeroporto / Campo Belo 
Roberto Marinho / Pte Otávio F. Filho / Marg. 
Esquerda Pinheiros 

10 35 

Alto da Boa Vista / 
Brooklin Paulista 

Roque Petroni Jr. / Los Andes / Chucri Zaidan / Pte. 
Morumbi / Marg. Esquerda Pinheiros 

10 34 

Total   100 346 
 

Tabela 6.3.6.3-7 
Distribuição das Viagens – Volume de Entrada pela T arde 

Zona de Interesse Rota de Acesso Viagens 
Geradas (%) VPH 

Norte / Oeste Marginal Esquerda Pinheiros 30 104 

Morumbi / Vila Andrade 
Morumbi / Pte. Nova do Morumbi / Marg. Esquerda 
Pinheiros 

40 138 

Sul / Santo Amaro 
Marg. Direita Pinheiros / Evandro / Carlos de 
Andrade / Chucri Zaidan / Pte. Do Morumbi / 
Marginal Esquerda Pinheiros 

10 35 

Aeroporto / Campo Belo 
Roberto Marinho / Pte Otávio F. Filho / Marg. 
Esquerda Pinheiros 

10 35 

Alto da Boa Vista / 
Brooklin Paulista 

Roque Petroni Jr. / Los Andes / Chucri Zaidan / Pte. 
Morumbi / Marg. Esquerda Pinheiros 10 34 

Total   100 346 
 
 
 

Tabela 6.3.6.3-8 
Distribuição das Viagens – Volume de Saídas pela Ta rde 

Zona de Interesse Rota de Acesso Viagens 
Geradas (%) VPH 

Norte / Oeste Marginal Esquerda Pinheiros 30 104 

Morumbi / Vila Andrade Morumbi / Pte. Nova do Morumbi / Marg. Esquerda 
Pinheiros 

40 138 

Sul / Santo Amaro 
Marg. Direita Pinheiros / Evandro / Carlos de 
Andrade / Chucri Zaidan / Pte. Do Morumbi / 
Marginal Esquerda Pinheiros 

10 35 
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Zona de Interesse Rota de Acesso Viagens 
Geradas (%) VPH 

Aeroporto / Campo Belo 
Roberto Marinho / Pte Otávio F. Filho / Marg. 
Esquerda Pinheiros 

10 35 

Alto da Boa Vista / 
Brooklin Paulista 

Roque Petroni Jr. / Los Andes / Chucri Zaidan / Pte. 
Morumbi / Marg. Esquerda Pinheiros 

10 34 

Total   100 346 
 
  



Fonte:
- Figura 13 - Distribuição de Viagens - Agosto/2013 - Arconte/Golf, disponibilizado pelo cliente.

FIGURA DA DISTRIBUIÇÃO DE VIAGENS - AGOSTO/2013
São Paulo - SP
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• Rede Estrutural de Transporte Público Coletivo 
 
 
Rede de Transporte Coletivo sobre Pneus 
 
A caracterização da rede de transportes coletivos da ADA foi basicamente focada no 
subsistema estrutural e subsistema local. Para tanto, a análise ficou restrita as vias mais 
importantes da ADA, ou seja, as linhas de ônibus que se utilizam prioritariamente nas vias 
estruturais do sistema viário. Estas atendem uma demanda elevada de passageiros e são 
responsáveis por integrar as diversas regiões do município. 
 
Ao todo foram identificadas 106 linhas de ônibus que circulam no sistema estrutural da ADA. 
Destas linhas, dez são responsáveis pelo transporte intermunicipal de passageiros, as quais 
estão sob responsabilidade da EMTU. As demais 96 linhas atendem exclusivamente o 
município de São Paulo e são geridas pela SPTrans. 
 
As linhas intermunicipais possuem como destino cinco municípios da Região Metropolitana de 
São Paulo (RMSP) e são operadas por duas empresas concessionárias diferentes, as quais 
atendem às áreas 1 e 27 das regiões metropolitanas de transporte (divisão criada pela STM). É 
preciso ressaltar que em função do trajeto as linhas 280 e 280Bl1, além de atenderem o 
município de São Paulo e Osasco, também servem aos passageiros dos municípios de 
Diadema e São Bernardo do Campo, os quais pertencem à zona 5. O quadro 6.3.6.3-5 
apresenta a relação das linhas intermunicipais que atendem à ADA, utilizando o sistema viário 
estrutural. 
 

Quadro 6.3.6.3-5 
Linhas intermunicipais que abrangem as vias de estr uturais da ADA 

Número da 
Linha Itinerário Concessionária 

125 Embu das Artes (Jardim São Marcos)/ São Paulo (Pinheiros) Intervias 

128 Embu das Artes (Jardim do Colégio)/ São Paulo (Pinheiros) Intervias 

164 Itapecerica da Serra (Parque Paraíso)/São Paulo (Terminal 
Rodoviário Tietê) 

Intervias 

179 Embu das Artes (Engenho Velho)/ São Paulo (Anhangabaú) Intervias 

190 Taboão da Serra (Jardim São Judas Tadeu)/ São Paulo (Metrô 
Conceição) 

Intervias 

272 Embu das Artes (Terminal casa branca)/ São Paulo (Pinheiros) Intervias 

280 Osasco (centro)/São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano 
São Bernardo do Campo) 

Anhanguera 

510 Embu das Artes (Jardim Vazame)/ São Paulo (Pinheiros) Intervias 

511 Embu das Artes (Jardim Santo Antônio)/ São Paulo (Pinheiros) Intervias 

280BI1 
São Paulo (Cidade Universitária)/São Bernardo do Campo (Terminal 
Metropolitano São Bernardo do Campo) 

Anhanguera 

Fonte: EMTU. 
 
A rede de transporte público municipal possui uma ampla abrangência na ADA. Ao todo foram 
contabilizadas 96 linhas municipais que circulam pelas vias estruturais e eventualmente nas 
coletoras e locais. Considerando que o levantamento apresentado foi realizado apenas nas vias 
estruturais da ADA, eventualmente linhas que pertençam ao subsistema local de circulação, ou 
seja, aquelas que alimentam o subsistema estrutural e se utilizam prioritariamente de vias 
coletoras possivelmente não foram identificadas. 

                                                           
7 Principais municípios: Área 1-Taboão, Embu e Itapecerica da Serra; Área 2-Carapicuíba, Osasco e Barueri. 
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A relação das linhas municipais que utilizam o sistema viário estrutural da ADA está listada no 
quadro 6.3.6.3-6. 
 

Quadro 6.3.6.3-6 
Linhas de ônibus municipais que abrangem as vias de  estruturais da ADA 

Linha Itinerário Linha Itinerário 

5119-10 Term. Capelinha - Lgo. São Francisco 6829-10 Term. Capelinha - Jd. Vaz De Lima  

5119-22 Term. João Dias - Lgo. São Francisco 6837-10 Shop. Portal - Term. Capelinha  

5119-23 Term. João Dias - Instituto Lucy Montoro 695T-10 Term. Capelinha - Metro Vila Mariana  
6001-10 Term. Capelinha - Term Santo Amaro 695V-10 Terminal Capelinha - Metro Ana Rosa  

6036-10  Jd. Macedônia - Santo Amaro 7021-10 Jd. Maracá - Term. João Dias  

6037-10  Jd. Mitsutani - Santo Amaro 702C-10 Jd. Bonfiglioli - Metrô Belém  
6038-10 Jd. Das Rosas - Santo Amaro  7040-10 Paraisópolis - Pinheiros  

6039-10 Valo Velho - Santo Amaro  7040-21 Paraisópolis - Pinheiros  

6040-10 Terminal Capelinha - Itaim Bibi 709P-10 Est. Sto. Amaro/av. Guido Caloi - Term. Pinheiros 
6041-10 Jd. Jangadeiro - Santo Amaro  7181-10 Cidade Universitária - Term. Princ. Isabel  

6041-21 Term. João Dias - Jd. Monte Azul- Circular  736G-10 Jd. Ingá - Shopping Morumbi  

6042-10 Jd. Três Estrelas - Santo Amaro  736I-10 Jd. Ingá - Santo Amaro  
6044-10 Jd. Dom José - Term. Santo Amaro 746C-10 Jd. Taboão - Santo Amaro  

6045-10 Valo Velho - Santo Amaro  746F-10 Jd. Das Palmas - Santo Amaro  

6046-10 Jd. São Bento Novo - Santo Amaro  746H-10 Jd. Jaqueline - Santo Amaro 
6048-10 Capão Redondo - Sto. Amaro  746P-10 Paraisópolis - Santo Amaro  

609F-10 Chácara Santana - Pca. Princ. Isabel  746R-10 Real Parque - Santo Amaro 

609F-21 Chácara Santana - Anhangabaú 746V-10 Jd. Reboucas - Santo Amaro  
6200-10 Term. Santo Amaro - Term. Bandeira 756A-10 Jd. Paulo Vi - Santo Amaro  

6250-10 Jd. Jaqueline - Term. Bandeira  756A-21 Jd. Paulo Vi - Shopping Morumbi  

6291-10 Inocoop Campo Limpo - Term. Bandeira  7710-10 T Guarapiranga - Metrô Ana Rosa  
637A-10 Term. Jd. Angela - Term. Pinheiros  775F-10 Jd. Das Palmas - Hosp. Das Clinicas 

637A-22 Itaim Bibi - Term. Jd. Angela 775P-10 Jd. Guarau - Metro Ana Rosa 

6400-10 Terminal João Dias - Terminal Bandeira  778J-41 Cohab Raposo Tavares - Metrô Barra Funda  
6403-10 Terminal João Dias - Term. Pq.d. Pedro II  778R-10 Cohab Raposo Tavares - Term Princesa Isabel  

6450-10 Term. Capelinha - Term. Bandeira  778R-21 Cohab Raposo Tavares - Term Princesa Isabel  

6450-21 Terminal Capelinha - Itaim Bibi 7903-10 Jd. João XXIII/educ. - Pca Ramos De Azevedo  
6450-51 Valo Velho - Term. Bandeira  8018-10 Vila Sônia - Butantã  

6451-10 Term. Capelinha - Term. Bandeira  8020-10 Butantã - Shop. Morumbi  

6451-21 Terminal Capelinha - Pca. 14 Bis  8026-10 Jd. Ingá - Butantã  
6455-10 Term. Capelinha - Lgo. São Francisco  8075-10 Terminal Campo Limpo - Metrô Butantã  

6455-21 Terminal Capelinha - Ibirapuera  807A-10 Terminal Campo Limpo - Term. Santo Amaro 

6475-10 Jd. Vaz De Lima - Pca. Da Bandeira  807J-10 Term. Campo Limpo - Shopping Morumbi  
647A-10 Pinheiros - Valo Velho 807M-10 Term. Campo Limpo - Shopping Morumbi  

647C-10 Term. João Dias - Hosp. Das Clinicas  807P-10 Paraisópolis - Santo Amaro 

647P-10 Cohab Adventista - Term. Pinheiros  809J-10 Jd. Colombo - Terminal Pinheiros  
648P-10 Term. Capelinha - Term. Pinheiros  809P-10 Terminal Campo Limpo - Term. Pinheiros  

648P-21 Term. Capelinha - Itaim Bibi  857A-10 Terminal Campo Limpo - Metrô Santa Cruz  

675I-10 Terminal João Dias - Metro São Judas  857C-10 Term.Campo Limpo - Metrô Conceição  
677A-10 Term Jd Ângela - Metro Ana Rosa  857P-10 Terminal Campo Limpo - Paraiso  

677A-23 Brooklin - Term Jd Ângela  857P-21 Campo Limpo - Paraiso  

677Y-10 Jd. Guarujá - Morumbi Shopping  857R-10 Terminal Campo Limpo - Aclimação 
6801-10 Jd. Ibirapuera - Term. João Dias  8605-10 Terminal Campo Limpo - Terminal Bandeira  

6801-51 Jd. Ibirapuera - Term João Dias 8700-10  Terminal Campo Limpo - Pça. Ramos De Azevedo 

6804-10 Jd. Inga - Term. João Dias  8700-21 Largo Do Taboão - Pça. Ramos De Azevedo  
6805-10 Term. Capelinha - Term. João Dias  8700-22 Hospital Das Clínicas - Terminal Campo Limpo  

6805-31 Terminal Capelinha - Terminal João Dias  875C-22 Morumbi - Terminal Lapa 

6806-10 Jd. Novo Oriente - Term. João Dias  908T-10 Term. Pq. D.Pedro II - Butanta  
Fonte: SPTrans. 
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Ao se analisar a distribuição da quantidade de linhas entre os dois distritos da ADA, nota-se 
que a Vila Andrade possui uma maior concentração de itinerários. Foram contabilizadas 69 
linhas que se utilizam do sistema viário estrutural, das quais todas pertencem ao sistema 
municipal de ônibus. 
 
Esta maior concentração de linhas no distrito da Vila Andrade está relacionada à configuração 
do sistema viário principal da região sul de São Paulo, cujo traçado conflui para o eixo da 
estrada de Itapecerica/Av João Dias. Estes eixos conforme já apresentados, permitem o acesso 
as áreas densamente ocupadas no extremo da zona Sul, cuja demanda de passageiros é 
elevada. Em função disso, o Terminal João Dias – o qual está interligado à estação Giovanni 
Gronchi do Metrô (Linha 5) – assim como o entorno da estação Vila das Belezas do Metrô 
(Linha 5), são locais de grande concentração de linhas municipais, pois permitem a integração 
física e tarifária entre os dois sistemas. 
 
No distrito do Morumbi, registram-se 51 linhas de ônibus nos eixos viários estruturais, sendo 10 
linhas intermunicipais e 41 municipais. A maior concentração de linhas é registrada no eixo da 
av. Francisco Morato, em função da confluência dos eixos viário em direção à avenida Eusébio 
Matoso/av. Rebouças. Neste ponto são registradas 25 linhas municipais e 5 linhas 
intermunicipais, sendo o destino destas últimas o largo de Pinheiros. 
 
Os quadros 6.3.6.3-7 e 6.3.6.3-8 apresentam respectivamente a relação de linhas que atendem 
as vias estruturais da ADA nos distritos da Vila Andrade e do Morumbi. Cabe esclarecer que a 
relação considera os eixos em toda sua extensão. Assim deve-se considerar que determinados 
itinerários percorram apenas parte destas vias e que alguns destes estão relacionados em mais 
de uma via. 
 

Quadro 6.3.6.3-7 
Atendimento de linhas de ônibus nas vias de estrutu rais da ADA – Distrito da Vila 

Andrade 
Vias Estruturais da ADA – Distrito da Vila An drade  

R. Dr. Luiz 
Migliano 

Av. 
Giovanni 
Gronchi 

Av. 
Carlos C. 

Filho 

Estrada de 
Itapecerica  

Terminal João 
Dias 

(Av. João Dias)  

R. 
Itapaíuna  

Av. Maj. 
Sylvio 

Magalhães 

R. Mal. 
Hastinphilo 
De Moura 

6837-10 5119-10 5291-10 5119-10 5119-10 5119-23 609F-10 6837-10 
746C-10 5119-22 6475-10 6001-10 5119-22 807P-10 609F-21 775F-10 
8026-10 647A-10 647A-10 6036-10 5119-23  6200-10 807J-10 

 647P-10 857C-10 6037-10 6041-21  637A-10 807M-10 

 
746C-10 

 
6038-10 6400-10 

 
637A-22 

 
 746H-10  6039-10 6403-10  6403-10  
 746P-10  6040-10 647A-10  6451-10  
   6041-10 647C-10  6451-21  
   

6042-10 647P-10 
 

6475-10 
 

   6044-10 675I-10  677A-10  
   6045-10 6801-10  677A-23  
   6046-10 6801-51  677Y-10  
   

6048-10 6804-10 
 

709P-10 
 

   6450-10 6805-10  746R-10  
   6450-21 6805-31  7710-10  
   6450-51 6806-10    
   

6451-10 6829-10 
   

   6451-21 7021-10    
   6455-10 807P-10    
   6455-21     
   

648P-10 
    

   648P-21     
   677Y-10     
   

6804-10 
    

   
6806-10 

    
   6829-10     
   695T-10     
   

695V-10 
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Vias Estruturais da ADA – Distrito da Vila An drade  

R. Dr. Luiz 
Migliano 

Av. 
Giovanni 
Gronchi 

Av. 
Carlos C. 

Filho 

Estrada de 
Itapecerica  

Terminal João 
Dias 

(Av. João Dias)  

R. 
Itapaíuna  

Av. Maj. 
Sylvio 

Magalhães 

R. Mal. 
Hastinphilo 
De Moura 

   736G-10     
   

736I-10 
    

   746F-10     
   746V-10     
   807A-10     

Fonte: SPTrans. 

 
Quadro 6.3.6.3-8 

Atendimento de linhas de ônibus nas vias de estrutu rais da ADA – Distrito do Morumbi 
Vias Estruturais da ADA – Distrito do Morumbi  

R. Eng. 
Oscar 

Americano 

Av. dos 
Tajurás 

Avenida 
Prof. 

Francisco 
Morato 

Av. 
Morumbi  

Av. 
Lineu de 

P. 
Machado  

Av. Magalhães de 
Castro(Marg. 

Pinheiros) 

R. São 
Bonifácio 

(Marg. 
Pinheiros)  

Av. 
Alcides 

Sangirardi  

Av. 
João 
Jorge 
Saad 

Av. 
Giovanni 
Gronchi 

5119-10 164* 125* 5119-10 7181-10 280* 280* 609F-10 746H-10 5119-10 
5119-22 179* 128* 5119-22 875C-22 280BI1* 280BI1* 609F-21 756A-10 5119-22 
6291-10 190* 190* 6291-10 908T-10  609F-10 6200-10 756A-21 647A-10 
647A-10 5119-10 272* 647A-10   609F-21 637A-10  647P-10 
647P-10 5119-22 510* 647P-10 

  
6200-10 637A-22 

 
746H-10 

7040-10 6291-10 511* 7040-10   637A-10 6403-10  775F-10 
7040-21 647A-10 6250-10 7040-21   637A-22 6451-10  807J-10 
775F-10 647P-10 702C-10 756A-10   6403-10 6451-21  807M-10 

 
7040-10 775P-10 756A-21 

  
6451-10 6475-10 

 
809J-10 

 7040-21 778J-41 775F-10   6451-21    
 7181-10 778R-10 8020-10   6475-10    
 775F-10 778R-21 807M-10       
 

8605-10 7903-10 809J-10 
 

 
    

 875C-22 8018-10        
 908T-10 8020-10        
  8075-10        
  

809J-10 
  

 
    

  809P-10        
  857A-10        
  857P-10        
  

857P-21 
  

 
    

  857R-10        
  8605-10        
  8700-10        
  8700-21        
  8700-22        

Fonte: SPTrans e EMTU. 
 
 
Rede de Transporte Coletivo sobre Trilhos 
 
O modal de transporte coletivo sobre trilhos da ADA atualmente possui as estações Giovanni 
Gronchi e Vila das Belezas da Linha 5 do Metrô, cujo trajeto completo se faz entre as estações 
Capão Redondo - Largo Treze. Destas estações apenas a primeira está associada ao terminal 
João Dias da SPTrans, na avenida de mesmo nome, enquanto a segunda está localizada na 
av. Carlos Caldeira Filho.   
 
É preciso considerar que apesar da proximidade com a Linha 9 – Esmeralda, não há uma 
conexão entre a estação Cidade Jardim à ADA, em função da barreira imposta pelo rio 
Pinheiros. Entretanto a Linha 9 - Esmeralda alimenta a Linha 5 com um grande volume de 
passageiros na estação Santo Amaro, onde há integração física e tarifária das duas redes. 
Assim, mesmo localizada fora da ADA, é preciso considerar o fluxo de passageiros da Linha 5 
a partir da possibilidade de transferência na estação Santo Amaro, a qual é uma das dez 
estações com maiores demandas do Metrô (média diária de 84 mil passageiros por dia).  
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Com relação à demanda, a Linha – 5 registrou média diária de 254 mil passageiros em 2012. 
Deste total, a estação Giovanni Gronchi foi responsável por aproximadamente 21 mil entradas 
enquanto a estação Vila das Belezas registrou cerca de 10 mil passageiros. 
 
Atualmente, a rede metroviária de São Paulo passa por um processo de ampliação, e os 
projetos que podem ser citados como de influência para a ADA são as Linhas 4 – Amarela 
(operado pelo consórcio ViaQuatro) e a Linha 17 – Ouro de Monotrilhos. A Linha – 4 
atualmente está em funcionamento entre a estação Luz e estação Butantã, com projeto de 
outras cinco estações, sendo uma destas dentro do perímetro da ADA. A Linha – 17 quando 
finalizada interligará a estação Jabaquara da Linha 1 - Azul à estação São Paulo-Morumbi da 
Linha 4 - Amarela, além de um ramal entre a estação São Judas e a estação à ser construída 
nas proximidade do Aeroporto de Congonhas. 
 
A Linha 17 – Ouro encontra-se na primeira fase de construção, cujo trecho interligará a estação 
Jabaquara da Linha 1 – Azul à estação Morumbi da Linha 9 – Esmeralda. Na segunda fase 
prevista ocorrerá o prolongamento entre a Linha 9 - Esmeralda e a futura estação São Paulo 
Morumbi da Linha 4 – Amarela. Este segundo trecho da Linha 17 - Ouro atravessará o terreno 
do empreendimento e seguirá por  vias estruturais da ADA, incluindo a área do Estádio do 
Morumbi até encontrar a Linha 4 – Amarela, na estação São Paulo Morumbi 
 
A figura 6.3.6.3-3 apresenta o projeto da Linha 17 – Ouro e a localização do empreendimento. 
 

 
Fonte: G1.com.  

Figura 6.3.6.3-3 - Traçado Linha 17 – Ouro no inter ior da ADA. 
 
A demanda estimada para a Linha 17 – Ouro é de aproximadamente 230 mil passageiros por 
dia quando finalizada. Entre as cinco estações previstas na ADA, aquela com maior demanda 
estimada é a estação São Paulo Morumbi com 42.020 mil passageiros, seguida das estações 
Paraisópolis (28.670 passageiros), Américo Mourano (6.980 passageiros), Estádio Morumbi 
(5.220 passageiros) e Panamby (4.940 passageiros). 
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O mapa MSE-PG-07 apresenta as obras em andamento e os futuros projetos de ampliação do 
Sistema Estrutural de Transporte Coletivo na AID e na ADA. 
  



Fonte:
- Prefeitura do Município de São Paulo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Projeto de
  Revisão do Plano Diretor Estratégico. Mapa 11 - Ações prioritárias no sistema de transporte público
  coletivo. Escala 1:70.000, 2013.
- Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA. Mapeamento contínuo da base
  cartográfica da Região Metropolitana de São Paulo, escala 1:100.000, 2006.
- Base de dados do Centro de Estudos da Metrópole (CEM), disponível em: www.centrodametropole.org.br.
- Mapa Digital da Cidade, escala 1:1.000, Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
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6.3.7 Paisagem e Estrutura Urbana (AID/ADA) 
 
Gist e Halbert (1961) explicam os padrões espaciais das cidades por meio dos sistemas 
ecológicos urbanos. Enquanto cidades mononucleares têm seu núcleo constituído pelo centro 
da cidade, cidades polinucleares têm seu núcleo maior na zona central de negócios, e 
subcentros, ou seja, núcleos menores. A zona central de negócios (denominada centro 
ecológico da cidade) concentra funções que afetam toda a região, sendo o centro do poder da 
comunidade, das transações financeiras, de transmissão de informações, de atividades 
comerciais e foco de uma rede de vias de transporte. Os subcentros tendem a assumir dois 
padrões ecológicos: núcleo alongado, contíguo às vias comerciais; ou núcleo circular, 
representado por um aglomerado de estabelecimentos.  
 
O padrão espacial da cidade de São Paulo evoluiu historicamente, apresentando diferente grau 
de urbanização ao longo dos anos, expandindo da região central em direção aos distritos mais 
afastado (ver Figura 6.3.7.1-1).  
 
Considerando os vários núcleos da cidade, e abordando a diferenciação e evolução histórica 
inerente a qualquer processo urbano, Santos (2008) define a paisagem urbana como um 
conjunto de aspectos materiais por meio dos quais a cidade é apresentada aos nossos olhos, 
mantendo-se como uma entidade concreta e como um organismo vivo. Sob esta ótica o autor 
ressalta o papel das características do presente e do passado, assim como aspectos referentes 
aos elementos móveis, ou seja, pessoas e mercadorias. 
 
Villaça (1998) aponta a infraestrutura urbana como a articulação entre as várias áreas funcionais 
de uma cidade, ou ainda, como uma característica do espaço intraurbano, que para ser 
analisado deve utilizar uma escala que considere a avaliação dos fluxos da população urbana no 
seu cotidiano sobre um território urbano contínuo, ou seja, a capacidade de deslocamento dos 
indivíduos. Neste caso a escala de análise considera os distritos constituintes da AID: Itaim Bibi, 
Santo Amaro, Campo Belo, Jabaquara, Morumbi e Vila Andrade, estes dois últimos também 
integrantes da ADA. 
 
A função é outro conceito importante para os estudos urbanos. A mesma é definida como um 
conjunto de atividades básicas exercidas em uma cidade (ou a atividade principal). As funções 
urbanas podem se realizar por meio de uma série de atividades, como as atividades comerciais, 
industriais, prestação de serviços, entre outras. 
 
Considerando o tamanho e a dinâmica da cidade de São Paulo, atualmente alguns 
empreendimentos planejados propõem edifícios com uso e função mistos, visando à facilidade 
de acesso e redução do deslocamento dos habitantes do entorno. O empreendimento da Bueno 
Netto na Marginal Pinheiros é um exemplo desta preocupação, indo ao encontro aos objetivos 
gerais da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. 
 
 

6.3.7.1 AID – Itaim Bibi, Santo Amaro, Campo Belo e Jabaquara 

 
• Itaim Bibi 

O Distrito de Itaim Bibi abrange os bairros de Vila Olímpia, Brooklin Paulista, Brooklin Novo, 
além do Itaim Bibi. Atualmente reconhecidos como bairros nobres da cidade, mas em 1920 a 
região era caracterizada pela presença de pequenos sítios de produtores locais de verduras e 
legumes, aspecto que perduraria até 1950, quando as chácaras e os sítios desapareceram. 
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Na década de 1970, o saneamento e a canalização do córrego do Sapateiro proporcionaram o 
surgimento da avenida Presidente Juscelino Kubitschek, elemento valorizador da região. Com 
ausência de restrições relativas ao loteamento, as imobiliárias voltaram-se para o distrito, que 
incorporou características dos bairros dos Jardins e Morumbi, seus vizinhos.  
 
Atualmente, o distrito do Itaim Bibi é conhecido por seus prédios de alto padrão, além da 
presença de grandes multinacionais e bares noturnos (Itaim Bibi – Segundo Unidades de 
Informações Territorializadas – UITs. Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A – 
EMPLASA. 2009). 
 
A Figura 6.3.7.2-1 exibe o traçado retilíneo das ruas do distrito, bem como a presença mista de 
edifícios verticais e casas. É possível identificar um maior número de edifícios no bairro do Itaim 
Bibi, ao norte do distrito (lado direito da Figura), enquanto os bairros do Brooklin Paulista e 
Brooklin Novo possuem um predomínio de casas (centro esquerdo da figura). Ao longo da 
Marginal Pinheiros nota-se a presença de altos edifícios comerciais, além de alguns 
equipamentos sociais, como assinalado na imagem. 
 

 
Fonte: Google Earth. Imagem de 2008, adaptado. 

Figura 6.3.7.2-1 - Imagem de Satélite do distrito de Itaim Bibi com algumas localidades 
marcadas 
 
Os dados de tipologia e infraestrutura domiciliar (Quadro 6.3.7.2-1) complementam a análise de 
estrutura urbana do distrito. 
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Quadro 6.3.7.2-1 
Tipos de domicílios no distrito Itaim Bibi, 2010. 

Tipologias Domicílios Domicílios 
MSP Porcentagem Porcentagem 

MSP 
Total de domicílios 39.213 3.573.509 100% 100% 
Casa 8.441 2.460.091 21,5% 68,8% 
Casa de vila ou em condomínio  593 52.673 1,5% 1,5% 
Apartamento 30.135 1.017.720 76,8% 28,5% 
Cortiço 44 42.924 0,1% 1,2% 

Fonte: Infocidade, 2010.  
 

Quadro 6.3.7.2-2 
Infraestrutura domiciliar no distrito Itaim Bibi, 2 010. 

Infraestrutura domiciliar Domicílios  Domicílios 
MSP Porcentagem  Porcentagem  

MSP 
Total de domicílios 39.213 3.570.406 100% 100% 
Ligados à rede de esgoto 39.150 3.285.168 99,8% 92,0% 
Não ligados à rede esgoto 63 285.238 0,2% 8,0% 
Domicílios com energia elétrica de 
companhia distribuidora 

39.193 3.529.714 99,9% 98,9% 

Domicílios com energia elétrica de 
outra fonte 

20 42.502 0,1% 1,2% 

Domicílios sem energia elétrica 0 1.293 0,0% 0,04% 
Domicílios com lixo coletado 39.192 3.565.457 99,9% 99,9% 
Domicílios com lixo descartado de 
outra forma 

21 8.051 0,1% 0,2% 

Domicílios particulares permanentes 
com abastecimento de água da rede 
geral* 

39.212 3.541.754 99,95% 99,1% 

Domicílios particulares permanentes 
com abastecimento de água de poço 
ou nascente na propriedade 

11 13.339 0,3% 0,4% 

Domicílios particulares permanentes 
com abastecimento de água da 
chuva armazenada em cisterna 

1 
70 

 
0% 0% 

Domicílios particulares permanentes 
com outra forma de abastecimento 
de água 

1 
3.686 

 
0% 0,1% 

Fonte: Infocidade, 2010 e Censo IBGE, 2010    * valor divergente do número total de domicílios 
 
É expressiva a diferença de proporção entre casas e apartamentos entre o distrito e a média 
municipal. Enquanto o distrito apresenta valores de 21,5% e 76,8% para casas e apartamentos, 
respectivamente, o município possui 68,8% e 28,5%. Além disso, enquanto São Paulo possui 
8% de domicílios não ligados à rede de esgoto, o Itaim Bibi possui apenas 0,2% de domicílios 
nesta condição. Considerando estes valores, possíveis indicadores de alto poder aquisitivo, 
nota-se a grande disparidade entre Itaim Bibi e São Paulo. 
 
• Santo Amaro 

Após 1554, os jesuítas ocuparam três locais na área da recém-fundada Vila de São Paulo. Entre 
elas, as margens do rio Jeribatiba (atual Pinheiros), que se tornou o distrito de Santo Amaro. 
Elevada à categoria de freguesia em 1686, fora transformado em município no ano de 1833, 
incluindo os territórios de Itapecerica da Serra, Embu, Embu-Guaçu, Taboão da Serra, São 
Lourenço da Serra e Juquitiba. 
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Pouco antes da criação do município, a freguesia de Santo Amaro fora escolhida pelo imperador 
Pedro I como um local para o assentamento de colonos alemães, sobretudo para inibir a 
penetração de população castelhana no sul do país8. 
 
Em fevereiro de 1935, o Decreto Estadual n. 6983 incorporou o município de Santo Amaro à 
cidade de São Paulo, e acredita-se que um dos motivos foi a inauguração do Aeroporto de 
Congonhas (atualmente localizado no distrito de Campo Belo). 
 
Desde então o distrito de Santo Amaro tornou-se um importante subcentro regional da zona sul 
de São Paulo, e atualmente vem passando por um processo de renovação por meio de 
investimentos imobiliários destinados às sedes de empresas e oferta de serviços. Parte 
significativa das áreas fabris e residenciais de baixa e média renda dessa região da capital 
cedeu lugar aos hotéis e casas de entretenimento, edifícios “inteligentes” para escritórios e 
sedes de grandes empresas nacionais e internacionais, caracterizando como um dos principais 
polos do terciário superior do município (Santo Amaro – Segundo Unidades de Informações 
Territorializadas – UITs. Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A – EMPLASA. 
2009). 
 
A figura 6.3.7.2-2 apresenta o distrito de Santo Amaro, exibindo a diversidade espacial da 
região. Enquanto indústrias e grandes edifícios do terceiro setor (com destaque para os locais 
de eventos) acompanham a Marginal Pinheiros, há um predomínio de casas na direção oposta à 
Marginal. Ainda é interessante notar o formato radial das ruas que partem/convergem para o 
Largo 13 de Maio, importante centro comercial na região, com intensa presença nordestina.  
 

 
Fonte: Google Earth. Imagem de 2008, adaptado. 

Figura 6.3.7.2-2 - Imagem de Satélite do distrito de Santo Amaro com algumas localidades 
marcadas. 

                                                           
8 Fonte: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/biblioteca_belmonte/comunidade_santo_amaro/
index.php?p=4671 



 
 

253 
 
 

 
A presença de áreas verdes também chama a atenção, com destaque para a Granja Julieta e 
Chácara Flora, que se diferenciam visualmente da região, somado às  ruas sinuosas do entorno, 
contrastantes com o padrão geométrico do entorno. 
 
A seguir, os dados de tipologia e infraestrutura domiciliar complementam a análise de estrutura 
urbana do distrito: 
 

Quadro 6.3.7.2-3 
Tipos de domicílios no distrito Santo Amaro, 2010. 

 

Tipologias Domicílios Domicílios 
MSP Porcentagem Porcentagem 

MSP 
Total de domicílios 25.385 3.573.509 100% 100% 
Casa 12.277 2.460.091 48,4% 68,8% 
Casa de vila ou em condomínio  1.244 52.673 4,9% 1,5% 
Apartamento 11.779 1.017.720 46,4% 28,5% 
Cortiço 85 42.924 0,3% 1,2% 
Fonte: Infocidade, 2010.  
 

Quadro 6.3.7.2-4 
Infraestrutura domiciliar no distrito Santo Amaro, 2010. 

Infraestrutura domiciliar Domicílios  Domicílios 
MSP Porcentagem  Porcentagem  

MSP 
Total de domicílios 25.385 3.570.406 100% 100% 
Ligados a rede de esgoto 24.989 3.285.168 98,4% 92,0% 
Não ligados a rede esgoto 396 285.238 1,6¨% 8,0% 
Domicílios com energia elétrica de 
companhia distribuidora 

25.385 3.529.714 100,0% 98,9% 

Domicílios com energia elétrica de outra 
fonte 

0 42.502 0% 1,2% 

Domicílios sem energia elétrica 0 1.293 0% 0,04% 
Domicílios com lixo coletado 25.385 3.565.457 100% 99,9% 
Domicílios com lixo descartado de outra 
forma 

0 8.051 0% 0,2% 

Domicílios particulares permanentes com 
abastecimento de água da rede geral* 25.329 3.541.754 99,8% 99,1% 

Domicílios particulares permanentes com 
abastecimento de água de poço ou 
nascente na propriedade 

12 13.339 0% 0,4% 

Domicílios particulares permanentes com 
abastecimento de água da chuva 
armazenada em cisterna 

4 70 0% 0% 

Domicílios particulares permanentes com 
outra forma de abastecimento de água 

21 3.686 0,1% 0,1% 

Fonte: Infocidade , 2010 e Censo IBGE 2010.    * valor divergente do número total de domicílios 

 
A tipologia domiciliar de Santo Amaro se caracteriza por um equilíbrio entre o número de casas 
e apartamentos, divergindo da média municipal, onde o primeiro tipo é predominantemente. O 
número de casas de vila ou em condomínio também é superior ao município, sendo 4,9% para o 
distrito e 1,5% para São Paulo. Ainda nota-se o reduzido número de cortiços em Santo Amaro 
(0,3%), comparando com a média municipal (1,2%).    
 
A infraestrutura domiciliar do distrito, levando em consideração os dados domiciliares 
disponíveis, é superior à média municipal em todos os aspectos, com destaque para os distritos 
com ligação à rede de esgoto – 98,4% em Santo Amaro para 92% em São Paulo, e também do 
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total atendimento dos domicílios em relação ao abastecimento de energia elétrica e coleta de 
lixo. 
 
• Campo Belo 

A história do distrito de Campo Belo está intimamente ligada ao distrito de Santo Amaro. Em 
1886, com a inauguração da linha férrea entre São Paulo e Santo Amaro (na época outro 
município), a região de Campo Belose caracterizava como área de campos e fazendas e 
começou a ser ocupada. Assim, como no caso de Santo Amaro, Campo Belo teve uma 
colonização alemã, incentivada por Dom Pedro I. 
 
A ocupação da área do distrito teve aumento especialmente após o loteamento de fazendas da 
região, como a fazenda da família Vieira de Morais, em 1903. Na década de 1940, a criação do 
Aeroporto de Congonhas na região mostrou-se um grande polo de postos de trabalho, 
atualmente representando mais de 25% das ofertas de emprego no distrito (Campo Belo – 
Segundo Unidades de Informações Territorializadas – UITs. Empresa Paulista de Planejamento 
Metropolitano S/A – EMPLASA. 2009). 
 
A Figura 6.3.7.2-3 apresenta o padrão espacial do distrito de Campo Belo, com predomínio de 
ruas geométricas. O destaque da figura é o Aeroporto de Congonhas, elemento característico da 
região. Enquanto a presença de casas é nítida ao redor do aeroporto, no canto inferior esquerdo 
(bairro do Brooklin Velho) observa-se a verticalização e a maior concentração da vegetação, 
caracterizando um maior poder aquisitivo dos habitantes do bairro. Acerca da infraestrutura 
domiciliar do distrito, os dados a seguir complementam a análise de estrutura urbana do distrito. 
 

 
Fonte: Google Earth. Imagem de 2008, adaptado. 

Figura 6.3.7.2-3 - Imagem de Satélite do distrito de Campo Belo com algumas localidades 
marcadas 
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Quadro 6.3.7.2-5 
Tipos de domicílios no distrito Campo Belo, 2010. 

Tipologias Domicílios Domicílios 
MSP Porcentagem Porcentagem 

MSP 
Total de domicílios 24.049 3.573.509 100% 100% 
Casa 10.339 2.460.091 43,0% 68,8% 
Casa de vila ou em condomínio  515 52.673 2,1% 1,5% 
Apartamento 12.830 1.017.720 53,3% 28,5% 
Cortiço 365 42.924 1,5% 1,2% 
Fonte: Infocidade, 2010.  
 

 
 

Quadro 6.3.7.2-6 
Infraestrutura domiciliar no distrito Campo Belo, 2 010. 

Infraestrutura domiciliar Domicílios Domicílios 
MSP Porcentagem Porcentagem  

MSP 
Total de domicílios 24.028 3.570.406 100% 100% 
Ligados à rede de esgoto 23.643 3.285.168 98,4% 92,0% 
Não ligados à rede esgoto 384 285.238 1,6% 8,0% 
Domicílios com energia elétrica de 
companhia distribuidora 

23.512 3.529.714 97,9% 98,9% 

Domicílios com energia elétrica de outra 
fonte 

537 42.502 2,2% 1,2% 

Domicílios sem energia elétrica 0 1.293 0% 0,04% 
Domicílios com lixo coletado* 24.049 3.565.457 100% 99,9% 
Domicílios com lixo descartado de outra 
forma 

24.049 8.051 0% 0,2% 

Domicílios particulares permanentes 
com abastecimento de água da rede 
geral* 

23.991 3.541.754 99,8% 99,1% 

Domicílios particulares permanentes 
com abastecimento de água de poço ou 
nascente na propriedade 

38 13.339 0,2% 0,4% 

Domicílios particulares permanentes 
com abastecimento de água da chuva 
armazenada em cisterna 

0 70 0% 0% 

Domicílios particulares permanentes 
com outra forma de abastecimento de 
água 

20 3.686 0,1% 0,1% 

Fonte: Infocidade , 2010 e Censo IBGE, 2010    * valor divergente do número total de domicílios 

 
A tipologia domiciliar de Campo Belo apresenta o mesmo padrão dos distritos já apresentados 
para a AID, com predomínio de apartamentos e casas de vila ou em condomínio em relação à 
média municipal. A singularidade mais interessante no caso deste distrito é o número de cortiços 
(1,5%), superior ao valor de São Paulo (1,2%).  
 
Acerca da infraestrutura domiciliar, Campo Belo apresenta um maior número de domicílios 
ligados à rede de esgoto, bem como aqueles com diferentes fontes de energia elétrica. 
 
• Jabaquara 

A região do Jabaquara pertencia a uma das sesmarias do Padre José de Anchieta, servindo 
também como local de fuga para escravos fugidos e descanso para viajantes que se dirigiam ao 
sul do estado de São Paulo. Esparsamente habitada, a área só teve maior crescimento 
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populacional com a chegada dos bondes em 1930, a inauguração do aeroporto em 1940 e, 
principalmente, a construção da Paróquia São Judas Tadeu em 1940. 
 
A partir de então o distrito só recebeu novos moradores, culminando num grande crescimento a 
partir de 1974, com a inauguração da estação Jabaquara do Metrô. 
 
As Figuras 6.3.7.2-4 e 6.3.7.2-5 a seguir representam o padrão espacial do distrito de 
Jabaquara, dividido em duas partes visando a melhor visualização. 
 

 
Fonte: Google Earth. Imagem de 2008, adaptado. 
Figura 6.3.7.2-4 - Imagem de Satélite do distrito de Jabaquara com algumas localidades 
marcadas – parte 1 
 

 
Fonte: Google Earth. Imagem de 2008, adaptado. 

Figura 6.3.7.2-5 - Imagem de Satélite do distrito de Jabaquara com algumas localidades 
marcadas – parte 2 
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As figuras exibem a grande extensão do distrito – 14.046 km², bem como a diversidade de 
equipamentos e padrão espacial. Na Figura 6.3.7.2-4 é possível ver a forte presença de edifícios 
verticais ao longo da av. Eng. Armando de Arruda Pereira, exibindo ruas no entorno com padrão 
sinuoso e até radial, no caso da região da praça Nova América. O parque da Conceição ainda 
aparece como área verde no distrito, contrapondo-se aos altos prédios do Centro Empresarial 
Itaú. A infraestrutura de transporte coletivo, no caso a Estação e Terminal Rodoviário do 
Jabaquara, bem como o Pátio de Manobra do Metrô (Figura 6.3.7.2-5) são destacados nas 
figuras, por sua área extensa e pavimentação. A Figura 6.3.7.2-5 em específico apresenta uma 
diversidade de edifícios e usos, melhor detalhada no capítulo 6.3.4 deste documento, sobre o 
Uso e ocupação do solo. De maneira geral, averígua-se ruas de padrão geométrico, com 
algumas exceções conforme visto nas áreas de favelas assinaladas.  
 
A tipologia dos domicílios e as infraestruturas são apresentadas nos Quadros 6.3.7.2-7 e 
6.3.7.2-8. 

Quadro 6.3.7.2-5 
Tipos de domicílios no distrito Jabaquara, 2010. 

 

Tipologias Domicílios Domicílios 
MSP Porcentagem Porcentagem 

MSP 
Total de domicílios 73.313 3.573.509 100% 100% 
Casa 49.591 2.460.091 67,6% 68,8% 
Casa de vila ou em condomínio  1.330 52.673 1,8% 1,5% 
Apartamento 21.433 1.017.720 29,2% 28,5% 
Cortiço 958 42.924 1,3% 1,2% 
Fonte: Infocidade, 2010.  
 

Quadro 6.3.7.2-6 
Infraestrutura domiciliar no distrito Jabaquara, 20 10. 

Infraestrutura domiciliar Domicílios  Domicílios 
MSP Porcentagem  Porcentagem  

MSP 
Total de domicílios 74.028 3.570.406 100% 100% 
Ligados a rede de esgoto* 67.205 3.285.168 91,7% 92,0% 
Não ligados a rede esgoto 6.084 285.238 8,3% 8,0% 
Domicílios com energia elétrica de 
companhia distribuidora 

71.916 3.529.714 98,1% 98,9% 

Domicílios com energia elétrica de 
outra fonte 

1.397 42.502 1,9% 1,2% 

Domicílios sem energia elétrica 0 1.293 0% 0,04% 
Domicílios com lixo coletado* 73.225 3.565.457 99,9% 99,9% 
Domicílios com lixo descartado de 
outra forma 

87 8.051 0,1% 0,2% 

Domicílios particulares permanentes 
com abastecimento de água da rede 
geral* 

72.432 3.541.754 99,0% 99,1% 

Domicílios particulares permanentes 
com abastecimento de água de poço 
ou nascente na propriedade 

22 13.339 0% 0,4% 

Domicílios particulares permanentes 
com abastecimento de água da chuva 
armazenada em cisterna 

0 70 0% 0% 

Domicílios particulares permanentes 
com outra forma de abastecimento de 
água 

744 3.686 1,0% 0,1% 

Fonte: Infocidade , 2010 e Censo IBGE, 2010    * valor divergente do número total de domicílios 
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É interessante notar a proximidade dos dados apresentados pelo distrito de Jabaquara e a 
média municipal. Enquanto todos os outros distritos da AII e ADA apresentaram algumas 
diferenças significativas, o distrito em questão não possui nenhum caso em que a diferença 
percentual seja superior a 2%, sendo a diferença do número de apartamentos a maior 
divergência de valores relativos, com 29,2% para Jabaquara e 28,5% para São Paulo. Desta 
forma, torna-se mais interessante as diferenças entre os distritos da AII e ADA do que entre 
Jabaquara e São Paulo. 
 
Enquanto os outros distritos da AID e ADA caracterizam-se por intensa presença de classe 
média/alta, nota-se que no caso de Jabaquara encontram-se diversos segmentos sociais, 
representando a própria diversidade do município. 
 

 

6.3.7.2 ADA – Vila Andrade e Morumbi 

 
A ocupação efetiva do Distrito Vila Andrade teve raízes no final dos anos 1950, quando os 
herdeiros do banqueiro Agostinho Martins de Andrade venderam a chácara da família para uma 
empreendedora, que iniciou o processo de loteamento da área (Vila Andrade – Segundo 
Unidades de Informações Territorializadas – UITs. Empresa Paulista de Planejamento 
Metropolitano S/A – EMPLASA. 2009). Desde então a Vila Andrade teve um intenso processo de 
urbanização, com destaque para os anos de 2000 – 2010, quando o distrito teve um crescimento 
demográfico superior a 70%, o mais elevado da capital para o período (GOHN, 2010:269). 
 
O distrito do Morumbi por sua vez fazia parte da fazenda do Morumby,  produtora de chá em 
atividade no século XIX, da posse de John Maxwell Rudge, que recebeu as terras de Dom João 
VI. Em 1940 a área foi loteada pela Cia. Imobiliária Morumby e pelo engenheiro Oscar 
Americano. As extensas propriedades loteadas atraíram muitas das famílias ricas paulistanas. 
 
A partir dessa época, o Morumbi recebeu o estádio Cícero Pompeu de Toledo (popularmente 
conhecido como estádio do Morumbi), e também a sede do Governo do Estado de São Paulo no 
Palácio dos Bandeirantes, contribuindo para a ocupação do bairro (Morumbi – Segundo 
Unidades de Informações Territorializadas – UITs. Empresa Paulista de Planejamento 
Metropolitano S/A – EMPLASA. 2009). 
 
A urbanização tardia dos distritos da ADA pode ser visualizada na Figura 6.3.7.1-1. 
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Figura 6.3.7.1-1 - Urbanização da AID e ADA 

 
A partir dos anos 1980, o distrito sofreu forte verticalização, principalmente nos arredores da 
avenida Giovanni Gronchi. Conforme reforça Caldeira: 
 

“O Morumbi e a Vila Andrade tiveram um significativo crescimento populacional nos anos 
80. Apesar do Morumbi ser um bairro de classe alta há pelo menos 30 anos, ele mudou 
radicalmente depois do início da década de 80. O que era um bairro de enormes 
mansões, terrenos vazios e áreas verdes, foi transformado, depois de uma década de 
construção frenética, num distrito de edifícios. No final dos anos 70, ele foi "descoberto" 
por incorporadores imobiliários que decidiram aproveitar o baixo custo dos terrenos e o 
código de zoneamento favorável e o transformaram no bairro com o mais alto número de 
novos empreendimentos imobiliários da cidade durante os anos 80 e 90. [...] a novidade 
no Morumbi e na Vila Andrade não é só o volume de construção, mas também o tipo de 
construção: os conjuntos habitacionais murados” (CALDEIRA, 2000, p. 244-245, apud 
GOHN, 2010:269). 
 

A nova paisagem dos distritos é observada num misto de ocupações populares, incluindo 
ocupações subnormais (como a favela de Paraisópolis) e condomínios fechados de médio e alto 
padrão, alguns com elevado grau de verticalização (como o empreendimento Tasty Panamby, 
de 24 andares e apartamentos de 213m²). Destacam-se ainda grandes construções ao longo da 
Marginal Pinheiros (redes de supermercado e shoppings), e extensas áreas verdes, como o 
parque Burle Marx e o cemitério do Morumbi (Figura 6.3.7.1-2). 
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Fonte: Google Earth. Imagem de 2008, adaptado. 

Figura 6.3.7.1-2 - Paisagem geral da Área do Empree ndimento e seu entorno, 2008. 
 
A figura ainda revela o traçado sinuoso das ruas da ADA, acompanhando o relevo. As áreas 
verticalizadas são o exemplo mais visível deste tipo de traçado, bem diferente do aspecto 
geométrico do outro lado do rio, nos distritos da AID.   
 
Os quadros de tipologia dos domicílios exibem a diversidade residencial existente nos distritos, 
conforme visto nos Quadros 6.3.7.1-1 e 6.3.7.1-2. 

 
Quadro 6.3.7.1-1 

Tipos de domicílios no distrito Vila Andrade, 2010.  

Tipologias Domicílios Domicílios 
MSP Porcentagem Porcentagem 

MSP 
Total de domicílios 40.845 3.573.509 100% 100% 
Casa 21.875 2.460.091 53,6% 68,8% 
Casa de vila ou em condomínio  651 52.673 1,6% 1,5% 
Apartamento 17.574 1.017.720 43,0% 28,5% 
Cortiço 745 42.924 1,8% 1,2% 
Fonte: Infocidade, 2010.  
 

Quadro 6.3.7.1-2 
Tipos de domicílios no distrito Morumbi, 2010. 

Tipologias Domicílios Domicílios 
MSP Porcentagem Porcentagem 

MSP 
Total de domicílios 15.428 3.573.509 100% 100% 
Casa 6.420 2.460.091 41,6% 68,8% 
Casa de vila ou em condomínio  407 52.673 2,6% 1,5% 
Apartamento 8.152 1.017.720 52,9% 28,5% 
Cortiço 449 42.924 2,9% 1,2% 

Fonte: Infocidade, 2010. 
 
Algumas considerações fazem-se relevantes a partir das informações dos quadros. A diferença 
no número de domicílios é expressiva nos dois distritos; o distrito de Vila Andrade possui mais 
que o dobro de domicílios do distrito de Morumbi. Enquanto o predomínio tipológico domiciliar na 
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Vila Andrade é de casa (53,6%), no distrito de Morumbi é de apartamento (52,9%). A diferença 
com os valores médios municipais é expressiva. 
 
O número de apartamentos nos dois distritos da ADA é muito superior ao da média municipal 
(28,5%), sobretudo no caso do distrito de Morumbi (52,9%). A predominância desse tipo de 
domicílio é um indicador da presença de moradores de classe elevada na região. Porém, ao 
mesmo tempo, nota-se que a porcentagem de cortiços nos dois distritos é superior ao da média 
municipal. Enquanto Vila Andrade e Morumbi apresentam valores de 1,8% e 2,9%, o município 
mantém 1,2% como média. 
 
Segundo os dados de Uso e Ocupação do Solo da ADA, os distritos de Vila Andrade e Morumbi 
são predominantemente residenciais, ou seja, possuem uma função residencial para o município 
como um todo. Levando isso em consideração, serão apresentadas informações da 
infraestrutura domiciliar para os distritos da ADA, bem como a média municipal (Quadros 
6.3.7.1-3 e 6.3.7.1-4): 
 

Quadro 6.3.7.1-3 
Infraestrutura domiciliar no distrito Vila Andrade,  2010. 

 

Infraestrutura domiciliar Domicílios  Domicílios 
MSP Porcentagem  Porcentagem  

MSP 
Total de domicílios 40.845 3.570.406 100% 100% 
Ligados a rede de esgoto 38.052 3.285.168 93,2% 92,0% 
Não ligados a rede esgoto 2.793 285.238 6,8% 8,0% 
Domicílios com energia elétrica de 
companhia distribuidora 

40.214 3.529.714 98,5% 98,9% 

Domicílios com energia elétrica de 
outra fonte 414 42.502 1,0% 1,2% 

Domicílios sem energia elétrica 216 1.293 0,5% 0,04% 
Domicílios com lixo coletado 40.845 3.565.457 100% 99,9% 
Domicílios com lixo descartado de 
outra forma 

0 8.051 0% 0,2% 

Domicílios particulares permanentes 
com abastecimento de água da rede 
geral* 

40.599 3.541.754 99,4% 99,1% 

Domicílios particulares permanentes 
com abastecimento de água de poço 
ou nascente na propriedade 

188 13.339 0,5% 0,4% 

Domicílios particulares permanentes 
com abastecimento de água da chuva 
armazenada em cisterna 

1 70 0% 0% 

Domicílios particulares permanentes 
com outra forma de abastecimento de 
água 

38 3.686 0,1% 0,1% 

Fonte: Infocidade , 2010 e Censo IBGE, 2010    * valor divergente do número total de domicílios 
   

 
Quadro 6.3.7.1-4 

Infraestrutura domiciliar no distrito Morumbi, 2010 . 
 

Infraestrutura domiciliar Domicílios  Domicílios 
MSP Porcentagem  Porcentagem  

MSP 
Total de domicílios 15.428 3.570.406 100% 100% 
Ligados a rede de esgoto 14.577 3.285.168 94,5% 92,0% 
Não ligados a rede esgoto 827 285.238 5,4% 8,0% 
Domicílios com energia elétrica de 14.853 3.529.714 96,3% 98,9% 
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Infraestrutura domiciliar Domicílios  Domicílios 
MSP Porcentagem  Porcentagem  

MSP 
companhia distribuidora 
Domicílios com energia elétrica de outra 
fonte 

575 42.502 3,7% 1,2% 

Domicílios sem energia elétrica 0 1.293 0% 0,04% 
Domicílios com lixo coletado 15.402 3.565.457 100% 99,9% 
Domicílios com lixo descartado de outra 
forma 

26 8.051 0,2% 0,2% 

Domicílios particulares permanentes com 
abastecimento de água da rede geral* 

15.313 3.541.754 99,1% 99,1% 

Domicílios particulares permanentes com 
abastecimento de água de poço ou 
nascente na propriedade 

85 13.339 0,6% 0,4% 

Domicílios particulares permanentes com 
abastecimento de água da chuva 
armazenada em cisterna 

0 70 0% 0% 

Domicílios particulares permanentes com 
outra forma de abastecimento de água 

35 3.686 0,2% 0,1% 

 Fonte: Infocidade, 2010 e Censo IBGE, 2010    * valor divergente do número total de domicílios 

 
Nota-se que a infraestrutura domiciliar dos distritos da ADA se assemelha com as médias 
encontradas para o município de São Paulo. Não há grandes variações entre os valores 
relativos (porcentagem), mostrando que, considerando o universo de análise, a infraestrutura 
básica dos domicílios é atendida desde as moradias mais populares até as de alto padrão.  
 
A paisagem de Vila Andrade e Morumbi é apresentada nas fotos a seguir, com enfoque para o 
entorno imediato da área do empreendimento. 
 

 
  
Foto 6.3.7.1 -1 - Área com presença de intensa 
arborização e altos muros ao redor das 
residências horizontais. 

Foto 6.3.7.1 -2 - Área com arborização ao redor de 
residências horizontais no lado direito e residências 
verticais no canto esquerdo. 
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Foto 6.3.7.1 -3 - Rede de supermercado no lado 
esquerdo com a presença de residências 
verticais ao fundo. 

Foto 6.3.7.1 -4 - Favela de Paraisópolis, 
predominância de residências sem acabamento. 
Google Street View. Jan/2010. 

 
Foto  6.3.7.1-5 - Futura área do empreendimento, com estande de vendas no lado esquerdo e edifícios 
verticais no canto direito.  

  
Foto 6.3.7.1 -6 - Residências verticais de alto 
padrão. Google Street View. Fev/2011. 

Foto 6.3.7.1 -7 - Residências horizontais de alto 
padrão – altos muros, arborização e portaria em rua 
fechada. 
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7 Identificação e Avaliação de Impactos e Medidas Mitigadoras 
 

A Resolução CONAMA n. 001/86 considera impacto ambiental como, “qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 
matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 
  
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  
II - as atividades sociais e econômicas;  
III - a biota;  
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  
V - a qualidade dos recursos ambientais.” 
 
Por se tratar de um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para avaliação dos impactos de 
vizinhança decorrentes da inserção urbana de um empreendimento de uso misto em área 
inserida no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE) é preciso 
analisar os aspectos físicos, bióticos e sociais de forma integrada, pois nas áreas urbanas 
caracterizadas por um meio ambiente antropizado esta relação é mais intrínseca, e esta região 
especificamente desde a década de 1990 tem passado por um processo de transformação. 
 

� Metodologia 
 
A metodologia adotada busca identificar de forma sistemática os impactos decorrentes das 
diversas ações do empreendimento, potencialmente causadoras de modificações ambientais, 
bem como qualificar e quantificar (quando passíveis de mensuração) estes impactos. 
 
Para tanto, deverão ser cumpridas as seguintes principais etapas: 
 
- a prévia definição dos atributos de avaliação dos potenciais impactos ambientais;  
 
- a análise, mensuração e avaliação dos potenciais impactos. 
 
Os fatores geradores de impactos observam estreita correspondência com as atividades e obras 
necessárias ao planejamento, à implantação e posteriormente ao funcionamento do 
empreendimento Parque Global. 
 
Assim, a identificação e a avaliação dos impactos serão realizadas relacionando-se as ações do 
empreendimento, nas suas distintas fases, consideradas como geradoras de interferências em 
porções territoriais específicas, nos aspectos ambientais diagnosticados, cada um com maior ou 
menor grau de vulnerabilidade. 
 
Conhecido o processo potencial de mudança na qualidade ambiental pré-existente, os impactos 
serão avaliados segundo um conjunto de atributos, conforme especificados e detalhados 
adiante, sendo que todo este conjunto de atributos permitirá classificar a magnitude dos 
impactos. Na avaliação dos impactos ainda será possível a mensuração de alguns deles, por 
meio de indicadores. 
 
Para a identificação e avaliação dos impactos ambientais de vizinhança decorrentes da 
implantação do Parque Global, propõe-se a definição das seguintes fases previstas para o 
empreendimento: 
 
Fase de Planejamento 
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Para a fase de planejamento serão avaliadas as ações geradoras de impacto, com ênfase a 
população da área diretamente afetada decorrentes do empreendimento Parque Global, antes 
da sua efetiva implantação. 
 
Fase de Implantação 
 
Para a fase de implantação serão analisados os aspectos considerando o período de obras para 
a implantação das diferentes fases do empreendimento Parque Global.  
 
Fase de Operação 
 
Para a fase de operação será considerado o período a partir do inicio da ocupação dos 
diferentes usos previstos no programa do empreendimento.  
 
Os atributos dos impactos, utilizados para o presente estudo, são: 
 
Natureza 
 
- positivo: impacto cujos efeitos se traduzem em benefícios para melhoria da qualidade 
ambiental de um ou mais aspectos ambientais considerados. 
 
- negativo: impacto cujos efeitos se traduzem em prejuízo à qualidade ambiental de um ou mais 
aspectos ambientais considerados. 
 
Probabilidade 
 
- Certo: quando se tem certeza que o impacto vai ocorrer. 
 
- Provável: quando não se tem certeza que o impacto vá ocorrer. 
 
Prazo  
 
- Curto prazo: impacto cujo efeito se faz sentir imediatamente após a geração da ação 
causadora; fase de implantação – 3 anos. 
 
- Médio prazo: impacto cujo efeito se faz sentir gradativamente após a geração da ação 
impactante; início da operação – 3 a 6 anos. 
 
- Longo prazo: impacto cujo efeito se faz sentir decorrido longo tempo após a geração da ação 
impactante; na operação – mais de 6 anos. 
 
Abrangência 
 
- Localizado: impacto cujos efeitos se fazem sentir em local específico como nas imediações ou 
no próprio sítio onde se dá a ação. 
 
- Disperso: impacto cujos efeitos se fazem sentir em vários locais. 
 
Forma de Interferência 
 
- Causador: se o empreendimento irá causar impacto novo, que ainda não havia sido constatado 
na região de estudo. 
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- Intensificador: se o empreendimento irá intensificar problemas ambientais já em curso na 
região de estudo. 
 
Duração 
 
- Temporário: impacto cujos efeitos se manifestam em um intervalo de tempo limitado e 
conhecido, cessando uma vez eliminada a causa da ação impactante. 
 
- Permanente: impacto cujos efeitos se estendem além de um horizonte temporal conhecido, 
mesmo cessando a causa geradora da ação impactante. 
 
Magnitude 
 
A magnitude é o atributo que qualifica cada um dos impactos identificados, procurando sintetizar 
sua avaliação: 
 
- Alta: impacto que altera significativamente as características de um determinado aspecto 
ambiental, podendo comprometer a qualidade do ambiente. 
 
- Média: impacto que altera medianamente um determinado aspecto ambiental podendo 
comprometer parcialmente a qualidade do ambiente. 
 
- Baixa: impacto que pouco altera um determinado aspecto ambiental, sendo seus efeitos sobre 
a qualidade do ambiente considerados desprezíveis. 
 
Grau de Resolução 
 
O grau de resolução está relacionado à eficácia das medidas de controle sugeridas e a matriz 
institucional responsável pela sua implementação. Se a medida é considerada eficaz e depende 
somente do empreendedor, a chance de ser implantada com sucesso é muito alta, portanto, o 
grau de resolução da medida é alto. Se a medida recomendada é considerada pouco eficaz ou 
depende de outros atores (prefeituras, órgãos públicos, ONG’s, parcerias, etc.), o grau de 
resolução é baixo. Assim, o grau de resolução de uma medida pode ser: alto, médio ou baixo. 
 
Relevância 
 
É o atributo final do impacto, ou seja, se considerada os seus demais atributos (natureza, 
ocorrência, forma de interferência e duração) associado às medidas para sua mitigação, 
prevenção, compensação, controle e monitoramento (grau de resolução). Por exemplo, um 
impacto negativo de grande magnitude, cujo grau de resolução da medida de controle é alto, 
poderá ser classificado como de média relevância. Assim, um impacto pode ser classificado 
como de alta, média ou baixa relevância. 
 
Considerando-se a caracterização do empreendimento e a identificação dos possíveis impactos 
no meio ambiente, são propostas medidas mitigadoras / ações de controle ambiental, cuja 
adoção visa prevenir, corrigir e/ou compensar impactos de natureza negativa e potencializar 
aqueles de natureza positiva. Assim, define-se: 
 
- Medidas Mitigadoras: compreende as ações e atividades propostas cuja finalidade é atenuar 
e/ou solucionar impactos. Podem ser divididas em medidas preventivas e corretivas, conforme 
exposto a seguir: 
 
• Medidas Preventivas: compreende as ações e atividades propostas cujo fim é agir 
antecipadamente evitando a ocorrência de impactos negativos. 
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• Medidas Corretivas: compreende as ações e atividades propostas com a finalidade de agir de 
modo a corrigir uma atividade evitando-se a geração ou os efeitos de impactos negativos. 
 
• Medidas Compensatórias: compreende as ações e atividades propostas para compensar a 
ocorrência de impactos negativos que não podem ser evitados. 
 
• Medidas Potencializadoras: compreende as ações e atividades propostas para otimizar /ou 
ampliar os efeitos dos impactos positivos. 
 
7.1. Impactos relacionados ao meio físico 
 
 
Alteração na qualidade ambiental do solo, das águas  superficiais e subterrâneas  
 
 

� Componentes Ambientais Afetados: solos / recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos 

 
� Fase(s) do Empreendimento: Implantação 

 
� Descrição do Impacto: 

 
A alteração da qualidade do solo e das águas superficiais e subterrâneas, por ação antrópica, 
decorre principalmente da introdução nesses meios de substâncias naturalmente ausentes, em 
quantidades, volumes e/ou teores acima do estabelecido pela legislação em vigor, sendo tal 
impacto previsto para a fase de implantação do empreendimento. 
 
Todos os serviços típicos de obras civis a serem executados durante a fase de implantação do 
empreendimento Parque Global poderão resultar na exposição do solo, o que aumenta a sua 
vulnerabilidade natural para as contaminações, em caso de contato direto com substâncias 
potencialmente contaminantes.  
 
Entretanto, conforme descrito no diagnóstico do meio físico, a área do empreendimento é uma 
área contaminada, alvo de diversos estudos ambientais prévios, Termos de Ajustamento de 
Conduta junto ao Ministério Público, sendo o projeto do Parque Global elaborado de acordo 
com as exigências do órgão ambiental responsável (CETESB), com algumas especificações 
definidas em planos de intervenção para cada área dentro do empreendimento.  
 
Como medida de intervenção, devido aos riscos à saúde humana observados nos estudos 
anteriores de gerenciamento do passivo ambiental da área, relacionados principalmente ao 
contato com solo e água subterrânea contaminados, está sendo realizada uma cobertura 
(aterro) de 1,5 m de espessura sobre o solo existente. Dessa forma, qualquer vazamento ou 
derramamento de substâncias perigosas que ocorrer durante as atividades de obra deve ficar 
restrito ao solo mais superficial (aterro), sendo pouco provável que atinja o subsolo natural.  
 
As principais fontes previstas de eventuais contaminações de solo e água subterrânea durante 
a implantação são oriundas das seguintes atividades: concentração de trabalhadores na área 
que podem causar a descarga e/ou disposição inadequada de efluentes sanitários e de 
resíduos sólidos / detritos diversos em locais inadequados; vazamentos de óleos lubrificantes e 
combustíveis oriundos da utilização de frota de veículos, máquinas e equipamentos movidos a 
combustão. 
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Os corpos hídricos superficiais que passam no terreno do empreendimento estão canalizados e 
tamponados, conforme apresentado no diagnóstico de recursos hídricos superficiais, sendo 
pouco provável que haja qualquer tipo de contato entre os possíveis contaminantes originados 
das atividades de obra e as águas superficiais locais.  
 

� Medidas Mitigadoras: 
 

� Evitar qualquer movimentação do solo existente no local. Se a execução de tal atividade 
for necessária, seguir as ações previstas nos Planos de Intervenção aprovados pela 
CETESB; 

� Elaboração de especificações técnicas para contratação e execução das obras, com 
indicação das medidas de proteção ambiental a serem observadas pelos empreiteiros, 
devendo as mesmas constarem anexas ao contrato; 

� Identificar os efluentes gerados no canteiro; 
� Avaliar qualidade dos efluentes; 
� Na presença de substâncias perigosas ou inflamáveis, prever locais de estocagem 

adaptados aos diversos impactos, especificamente sinalizados, bem como adoção de 
medidas que permitam isolá-las e recuperar eventuais rejeitos, evitando a poluição do 
solo e das águas. 

� Empregar reservatório de decantação para as betoneiras a fim de recuperar as águas 
usadas na lavagem, antes de seu reuso ou antes do descarte nas redes de drenagem. 

� Utilizar produtos com menor impacto ambiental, como por exemplo, desmoldante 
vegetal, tintas, adesivos e selantes a base de água; 

� Elaborar e implantar o Plano de Gestão e Controle Ambiental das Obras; 
� A formação de depósitos não controlados de resíduos, nas áreas de canteiros ou das 

frentes de serviços, deverá ser rigorosamente proibida; 
� Proibir a queima de produtos no canteiro de obras. 
� Minimizar a produção de resíduos do canteiro de obras na fonte; 
� Realizar a gestão e a valorização dos resíduos de construção e demolição; 
� Ter registros formais do transporte e destinação final dos resíduos; 
� Praticar a desconstrução seletiva nas situações onde ocorrer demolição; 
� As manutenções preventivas dos equipamentos deverão se dar em local único, 

previamente estabelecido, onde o piso esteja impermeabilizado e dotado de dispositivos 
para encaminhar os possíveis vazamentos para as caixas coletoras; 

� Caso seja necessário realizar o abastecimento das máquinas e equipamentos utilizados 
nas obras de implantação dentro do aterro, tais atividades deverão ser realizadas 
conforme as normas pertinentes, de forma que se evite que qualquer tipo de vazamento 
atinja o solo; 

� A frota de veículos / equipamentos utilizados nas frentes de serviços, para execução das 
obras, será submetida às manutenções preventivas minimizando, assim, os riscos de 
vazamentos; 

� Seguir as recomendações dos Planos de Intervenção relacionados ao gerenciamento do 
passivo ambiental da área, que tenham a aprovação da CETESB, citados no diagnóstico 
de passivos ambientais; 

� Instruir os motoristas e operadores de máquinas a tomarem cuidado ao manobrar ou 
transitar próximos a poços de visita das galerias dos córregos tamponados. Dessa forma, 
reduz-se o já improvável risco de acidente que pode ocasionar a ruptura das paredes 
das galerias, e ocasionar a contaminação das águas superficiais pelo contato com o 
subsolo e águas subterrâneas da área; 

� Na área de instalação da usina de concreto (se implantada), deve-se identificar e 
armazenar corretamente todos os produtos químicos perigosos utilizados, de forma a 
evitar vazamentos e contaminação no local. 



 
 

269 
 
 

 
� Classificação: 

 
Impacto negativo, provável, de curto prazo, localizado, causador, temporário, baixa a média 
magnitude e, portanto, baixa relevância.  
 
 
Intensificação dos processos de dinâmica superficia l 
 
 

� Componentes Ambientais Afetados: solos e morfologia do terreno. 
 

� Fase do empreendimento: Instalação  
 

� Descrição do Impacto: 
 
Este impacto está relacionado principalmente à fase de implantação do projeto, associado a 
atividades geradoras de movimentação e exposição temporária de solo, tais como nivelamento e 
terraplenagem do terreno, supressão da vegetação rasteira, instalação do canteiro de obras e 
estruturas de apoio, abertura de vala para assentamento da tubulação, canais de drenagem, 
dentre outros. 
 
As ações de movimentação e exposição do solo provocam modificações na superfície do terreno 
decorrentes da remoção da camada superficial, com consequentes alterações físicas em sua 
estrutura, tornando-o vulnerável ao impacto abrasivo dos meios eólico e pluviométrico. 
 
As atividades mencionadas, se não conduzidas de forma adequada, poderão dar início a 
processos erosivos. A erosão consiste no processo de “lavagem” da superfície do terreno com 
transporte das partículas sólidas do solo. A primeira etapa desse processo é a desagregação 
dessas partículas, seja por eventos naturais (ventos, águas, etc.), seja pela ação antrópica 
(cortes, escavações, supressão de vegetação e aterro). Ao estarem desagregadas do maciço, 
as partículas são facilmente carreadas. 
 
No que se refere à suscetibilidade à ocorrência de processos erosivos na ADA do 
empreendimento, de acordo com o Diagnóstico do Meio Físico, observa-se suscetibilidade 
mediana a erosão dos solos ali inseridos, seja pela constante presença de material não 
intemperizado (capacidade de infiltração comprometida/perfis anisotrópicos/fraca coesão) ou 
ainda pela incidência de processos identificados em vistoria de campo (alta frequência de sulcos 
no trecho aterrado entre o GOLF137 e GOLF37). 
 
Ainda na temática de fragilidade da estrutura, vale mencionar a dificuldade na drenagem e 
escoamento das águas pluviais no terreno projetado ao Parque Global, cientes de que a ADA do 
empreendimento abrange terrenos sedimentares coincidentes a calha de drenagem do córrego 
Pau Arcado, contemplando, consequentemente, uma pré-disposição natural ao acumulo de 
águas.  Destaca-se, ainda, conforme pontuado no respectivo diagnóstico, a formação de vastas 
áreas alagadiças nos períodos de maior precipitação. 
 
Neste contexto, diversas medidas deverão ser adotadas pelo empreendedor com vistas à 
prevenção e minimização do desencadeamento de processos erosivos nos ambientes afetados 
pelas obras de implantação do projeto. 
 

� Medidas Mitigadoras: 
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• Execução das atividades de cortes e aterros de acordo com as boas práticas 
de engenharia, respeitando-se o projeto elaborado para tais; 

• Implantação de sistema de drenagem, a fim de assegurar o bom escoamento 
das águas; 

• Implantação de revestimento vegetal nas rampas sujeitas à erosão; 

• Utilização prioritária de equipamentos leves ou mesmo de operação manual 
nas áreas mais críticas; 

• Instalação de bermas, se necessário, transversais às vertentes interferidas, de 
modo a reduzir o escoamento superficial das águas pluviais e, 
consequentemente, a intensidade de erosões superficiais; 

• Verificação constante de pontos críticos, promovendo-se a recuperação e o 
isolamento da área e evitando-se os efeitos potencializadores da erosão. 

• Adoção de estratégias para contenção dos sedimentos e material particulado 
no interior do canteiro. 

 

 
Ações corretivas de contenção de superfícies em que se iniciem processos erosivos poderão ser 
executadas de forma emergencial. Além disso, no Programa de Controle de Processos Erosivos 
(inserido no Plano de Gestão Ambiental das Obras como “Qualidade das águas, controle de 
finos e processos erosivos”) estão previstas ações de monitoramento e acompanhamento desse 
impacto. 
 
Essas são medidas preventivas e mitigadoras, com alto grau de eficácia, cuja responsabilidade 
de implantação é do empreendedor. 
 

� Classificação: 
 
O impacto descrito é classificado como de natureza negativa, de ocorrência provável, de médio 
prazo, localizado na ADA, direto, de duração temporária, sendo considerado inicialmente como 
de média magnitude e relevância. 
 
 
Alteração dos níveis de ruído 
 
 

� Componente Ambiental Afetado: atmosfera 
 

� Fase do Empreendimento: Implantação e Operação 
 

� Descrição do Impacto: 
 
Durante a fase de implantação do empreendimento serão emitidos, pontualmente, ruídos 
provenientes das máquinas e equipamentos necessários às obras civis, tais como 
equipamentos para escavações, carregamentos e transporte (caminhões, tratores, retro-
escavadeiras, etc.). Prevê-se que esses ruídos variem em função das condições de operação 
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dos equipamentos citados e o cronograma físico da obra, com maior destaque ao período 
estimado a fundação e estrutura das edificações projetadas. 
 
Como valor máximo pode-se considerar, com base em experiências anteriores e com a 
utilização de equipamentos emissores de ruídos similares aos previstos para esta obra, que os 
equipamentos envolvidos na construção não emitirão ruído em níveis acima de 90 dB(A), 
medidos a 7 metros da fonte. 
 
Aplicando-se a curva de decaimento logarítmico a este nível máximo, obtêm-se os resultados 
apresentados abaixo, que indicam o nível sonoro previsto, em função da distância das obras. 
 
 Quadro 7.1.2-1: Nível sonoro previsto, em função d a distância das obras. 
 

Distância (m) Nível de Ruídos 
dB(A) 

07 90 
10 87 
20 81 
30 77 
40 75 
50 73 
100 67 
150 63 
200 61 
300 57 
400 55 
500 53 
750 49 
1000 47 
1250 45 
1500 43 

 
Considerando os resultados do monitoramento de ruído realizado para o diagnóstico ambiental 
do empreendimento, o background da área de interesse variou de 50,4 até 74,5 dB(A), 
analisando em conjunto com o quadro acima, verifica-se que é provável que o empreendimento 
cause em algum momento incômodo à população e trabalhadores do entorno, principalmente, 
nas residências observadas no entroncamento entre avenida Dona Maria Mesquita de Mota e 
rua Benedito Montenegro, bem como no Colégio Pio XII. 
 
Entretanto, as distâncias apresentadas no quadro são válidas para condições de campo livre, 
sem obstáculos como morros, edificações, etc., representando, portanto, a máxima distância 
em que poderá haver quebra de conforto acústico em áreas ocupadas. Dessa forma, as 
condições reais podem ser menos favoráveis à dispersão do som do que as teóricas aqui 
descritas.  
 
Neste sentido, de acordo com as medições realizadas para o diagnóstico ambiental no Colégio 
Pio XII, no ponto mais próximo às salas de aula, foi aferido um nível de ruído de 62,4 dB(A), o 
que significa que a obra, estando entre 100 e 150 metros distante, já não seria um incômodo 
aquela população, principalmente quando ponderado o morro que cerceia o colégio como 
barreira física de propagação sonora. 
 
Enquanto isso, para as residências mais próximas ao terreno, a noroeste da ADA, avenida 
Dona Maria Mesquita de Mota, o nível de ruído aferido foi de 50,4 dB(A), portanto, tais 
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residências devem ser incomodadas acusticamente por obras intrínsecas ao empreendimento, 
com particular destaque àquelas projetadas ao Golf 137. 
 
No entanto, é válido mencionar que o cronograma de obra previsto indica que as obras do Golf 
137 ocorrerão num período relativamente curto, cerca de 2,5 anos, quando comparado as 
demais parcelas do terreno, de certo que para o Golf 37 e Golf 44, as obras devem durar, 
respectivamente, cerca de 05 e 04 anos. Pontua-se, ainda, de que dentre esses 29 meses de 
maior incomodo às residenciais lindeiras a ADA, somente 18 são previsto ao período de maior 
interferência (fase de fundação e estrutura).  
 
Coloca-se, ainda, a questão de ser instalada uma usina de concreto, que pode se tornar um 
polo gerador de ruído principalmente aos trabalhadores da obra, sendo previstas medidas 
mitigadoras, apresentadas a diante. 
 
Já no que concerne ao período de operação, vale mensurar o montante de veículos acrescidos 
ao Parque Global, seja de uso doméstico para frequentadores dos hotéis, centros empresarias, 
shopping Center e torres residenciais, seja de veículos de maior porte vinculados ao 
abastecimento destas unidades. Assim como pontuado a fase de implantação, as residências 
observadas no limite noroeste da ADA serão possivelmente as mais afetadas por estas 
emissões sonoras.  
 

� Medidas Mitigadoras: 
 
� Realizar periodicamente, segundo os requisitos da norma ABNT NBR 10151, medições do 

nível de pressão sonora, conforme consolidado no Programa de Monitoramento dos Níveis 
de Ruídos a ser realizado no período de obras; 

� Respeitar a restrição da legislação;  
� Evitar ao máximo realizar as atividades que gerem ruídos no período noturno; 
� Evitar o uso de gerador; 
� Escolha de processos construtivos que não exijam o uso de ferramentas e equipamentos 

ruidosos; 
� Exigir dos fornecedores e prestadores de serviços inspeções e manutenções sistemáticas 

de motores, silenciadores e escapamentos de máquinas, equipamentos e veículos 
utilizados durante as obras; 

� Disponibilizar e tornar obrigatório o uso de EPIs específicos (protetores auriculares) para 
aqueles trabalhadores com maior exposição aos ruídos; 

� Caso necessário, implantar medidas técnicas para redução do ruído nos receptores mais 
sensíveis, que neste caso são as residências mais próximas e o Colégio Pio XII; 

� Buscar instalar a usina de concreto em uma região do terreno mais próxima aos locais com 
menor densidade de vizinhos, evitando as localidades mais próximas ao norte do 
empreendimento, onde está o uso residencial do solo e o Colégio Pio XII.  

 
� Classificação: 

 
Na fase de implantação é impacto negativo, de ocorrência certa, de curto prazo, localizado, 
intensificador, temporário, de alta magnitude e de média relevância. 
 
Na fase de operação é impacto negativo, de ocorrência certa, de longo prazo, localizado, 
intensificador, permanente, de alta magnitude e de média relevância. 
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Alteração da qualidade do ar 
 
 

� Componente Ambiental Afetado: atmosfera 
 

� Fase do Empreendimento: Implantação / Operação 
 

� Descrição do Impacto: 
 
O presente impacto se dará em duas fases, tanto na de implantação como na de operação. Na 
primeira, a qualidade do ar será agravada principalmente através do aumento de material 
particulado em suspensão, de natureza mineral e quimicamente inerte, inerente às operações 
de obras, como movimentação de terra e entulhos; ao trânsito de veículos, de máquinas e 
equipamentos, e, também, às ações dos ventos locais.  
 
Secundariamente, haverá um aumento dos poluentes associados, principalmente, à emissão 
de gases dos motores dos veículos, máquinas e equipamentos que serão utilizados durante o 
período de obras. Tal fator se repetirá na fase de operação do empreendimento, através da 
emissão de gases dos veículos utilizados pelos moradores e usuários do Parque Global.   
 
Entende-se, portanto, que o poluente predominante, na fase de implantação do 
empreendimento, é o material particulado / poeira, essencialmente terroso / arenoso, inerte e 
cujo alcance é bastante limitado, tendendo a se depositar rapidamente no solo, dependendo 
das condições climáticas.   
 
Assim, com base nos cenários apresentados anteriormente, é esperado que apenas uma 
parcela dos próprios trabalhadores da obra estará mais susceptível à possibilidade de 
ocorrência desse impacto ambiental, em especial aqueles cujas principais atividades estejam 
concentradas nas frentes de serviços onde se desenvolvem terraplenagens / escavações / 
carregamento e transporte de material terroso, além de eventualmente a população residente 
do entorno, assim como os usuários do estacionamento do Hipermercado Extra. 
 
No presente impacto, coloca-se a mesma observação feita no item 7.1.2, ou seja, na área mais 
sensível, que são as residências a noroeste do terreno e que fazem divisa com o Golf 137, é 
prevista a duração de 18 meses de obras de maior porte, bem mais curto que os 04 e 05 anos 
previstos para o Golf 44 e 37, respectivamente. 
 
Já no contexto da fase de operação, estima-se mais 4.000 moradores no complexo residencial 
do Parque Global, bem como 490 quartos de hotel e um amplo estacionamento do shopping 
visando atender as mais de 400 lojas.9. Tal cenário agregará um montante considerável de 
veículos movidos à combustão de hidrocarboneto ao local, embora seja necessário ponderar 
que a instalação da Estação Panamby (Linha 17- Ouro do Metrô), no interior da ADA, tende a 
atenuar o uso de automóveis.   
 
Com o exposto, a emissão de Monóxido de Carbono (CO) e dióxido de Nitrogênio (NO2) 
representam os principais poluentes na fase de operação do empreendimento, principalmente 
quando considerado a ação sinergética da Marginal Pinheiros (fonte de poluentes linear). Neste 
sentido, o empreendedor pretende manter aproximadamente 20% do terreno com áreas 
verdes10. Elas estão relacionadas à remoção de parte do monóxido de carbono e dos 

                                                           
9 Informações cedidas pelo empreendedor 

10 Área verde prevista: GOLF 44: 12.691,48 m²; GOLF 137:  27.373,69 m² 
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particulados emitidos pelo tráfego de veículos, assim como atenuação da temperatura do ar 
(evatranspiração e menor refletância). 
 

� Medidas Mitigadoras: 
 
� Elaboração de um Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar; 
� Planejar e executar controles da geração de emissões de material particulado em 

suspensão e das descargas de poluentes dos motores de veículos, máquinas e 
equipamentos, por meio de:  
o Permanente monitoramento das condições de manutenção / operação da frota 

veicular; 
o Aspersão de agua durante o período de terraplanagem para minimizar o levantamento 

de terra; 
o Proteção das baias de resíduos; 
o  Proteção dos estoques de materiais que geram pó, como: cimento, areia e 

argamassa. 
o Controle da saída de sedimentos e material particulado da obra e manutenção da 

limpeza do entorno do canteiro de obras, utilizando-se de: 
o Dispositivos de limpeza das rodas dos caminhões; 
o Manutenção das calcadas e limpeza do entorno; 
o Uso de lonas nos caminhões de transporte de resíduos 
o Emprego de ferramentas munidas de filtros de material particulado; 

� Os responsáveis pela saúde e segurança dos trabalhadores deverá propor o uso de EPIs 
(Equipamento de Proteção Individual) específicos e adequados, como máscaras de 
proteção;  

� A implantação dessas ações de controle é de responsabilidade do empreendedor; 
entretanto, ressalta-se a necessidade / conveniência de que algumas das medidas ora 
apresentadas estejam expressas no contrato da(s) empresa(s) responsável(eis) pelos 
serviços de implantação do empreendimento. 

 
� Classificação: 

 
Para Fase de Implantação é um impacto negativo, de ocorrência certa, de curto prazo, restrito 
quase exclusivamente à ADA, intensificador, temporário, média magnitude e de média 
relevância. 
 
Para fase de Operação é um impacto negativo, de ocorrência certa, de longo prazo, restrito de 
alcance regional, intensificador, permanente, média magnitude e de média relevância. 
 
 
Alteração no microclima local 
 
 

� Componentes Ambientais Afetados: solos / recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos 

 
� Fase(s) do Empreendimento: Operação 

 
� Descrição do Impacto: 
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Na esfera urbana, as alterações no clima local variam em função do processo de crescimento da 
cidade, da intensidade e da morfologia do uso do solo, além das características geoecológicas 
do lugar. A ação ecológica natural associada aos fenômenos urbanos constitui um conjunto 
complexo de interrelações que caracterizam o clima do ambiente antropizado, o que podemos 
chamar de “clima urbano” (LOMBARDO, 1985). 
 
Segundo Mendonça e Danni-Oliveira (2007), o microclima urbano contemplas as ações 
meteorológicas, consequentes do conjunto de inter-relações supracitado, com escala horizontal 
de 10 km a alguns metros, bem como escala vertical abaixo de 100m e temporalidade das 
variações mais representativas de minutos ao dia. 
 
Com a implantação das estruturas previstas ao Parque Global, poderá ocorrer uma modificação 
do microclima da ADA, com alterações principalmente da temperatura do ar e regime dos 
ventos.  
 
Desta forma, a implantação do empreendimento referenciado prevê o adensamento urbano local 
por meio da requalificação de um terreno em solo exposto por construções com finalidade 
residencial e de serviços, majoritariamente verticalizadas. Tal alteração de ocupação prevê a 
alteração da capacidade de armazenamento calorífico do solo, a produção do calor 
antropogênico, a diminuição da umidade do ar devido à pavimentação do solo, a redução na 
velocidade do ar originada pela rugosidade da superfície, o aumento da absorção da radiação 
solar e a consequente diminuição do albedo, conforme detalhado a seguir: 
  
(1) Com a implantação do empreendimento, os materiais de construção utilizados (concreto, 
piche, cascalho, telhas, etc.), em substituição a cobertura natural (solo exposto e, eventualmente 
cobertura vegetal rasteira), poderão provocar mudanças nos processos de absorção, 
transmissão e reflexão dos raios solares, de modo que a cobertura intrínseca ao adensamento 
urbano proposto apresentará menor valor de albedo, maior capacidade calorífica e valor elevado 
de condutividade térmica. Materiais com baixo albedo e alta emissividade aumentam a 
transferência de energia para o ar ambiente, aquecendo-o (PRADO; FERREIRA, 2005). 
 
(2) O aumento da rugosidade do terreno (edificações verticalizadas) é variável diretamente 
relacionada à diminuição da velocidade e incidência de penetração dos ventos regionais. Desta 
forma, áreas de maior gabarito pontualmente concentradas podem atuar como barreiras da 
circulação atmosférica, favorecendo a concentração de poluentes, bem como a ilha de calor 
(Transporte do Vapor d’água).  

 
(3) As áreas verticalizadas também podem gerar o efeito de sombreamento sobre 
superfícies lindeiras, podendo aquecer estas unidade 01 ou 02 graus a menos do que outras 
áreas planas e de uso residencial baixo com a mesma proporção de vegetação. 
(TARIFA&ARMANI, 2000). No escopo do Parque Global, as residências observadas no noroeste 
da ADA, bem como o estacionamento do supermercado Extra estão suscetíveis a este 
sombreamento. 
 
(4) Como anteriormente retratado (Impacto 7.1.4), na fase de operação, estima-se um 
acréscimo de veículos movidos à combustão de hidrocarboneto ao local do empreendimento.11 

                                                           
11 Estima-se mais 4.000 moradores no complexo residencial do Parque Global, bem como 480 quartos de hotel e um amplo 
estacionamento do shopping visando atender as mais de 400 lojas.11. Tal cenário agregará um montante considerável de veículos 
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Neste sentido, cabe observar que gases como dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e o 
óxido nitroso (N2O), são substâncias que absorvem parte da radiação infravermelha emitida 
pela superfície terrestre, dificultando seus escape e resfriamento local. 
 
Em contrapartida aos impactos mensurados, é importante relembrar o diagnóstico de aspectos 
meteorológicos e climáticos da área de interesse, onde foi possível apreender que o terreno 
Parque Global já se encontra em local fortemente aquecido, seja pelas feições geoecológicas12,  
seja pelas questões antrópicas vinculadas a fonte de emissão linear de poluentes (Marginal do 
rio Pinheiros). 
 

� Medidas Mitigadoras: 
 
O empreendimento ARCONTE (GOLF 44) contempla uma ampla área verde no pavimento 
térreo, o que contribui para a redução das ilhas de calor. De forma complementar, durante a 
etapa concepção, as equipes de arquitetura e paisagismo trabalharão em conjunto para definir 
os acabamentos dos pisos e coberturas do empreendimento, que deverão apresentar 
refletância solar elevada a fim de contribuir para a redução de temperatura neste local. 
 
O impacto está mensurado como alto em vista do desconhecimento de medidas de mitigação 
na fase de operação, com a complementação deste item, deverá ser revisto a “média” 
magnitude. 
 
São medidas mitigadoras e práticas programadas pelo empreendedor, a implantação de área 
verdes estrategicamente distribuídas ao longo da ADA, uma vez a cobertura vegetal está 
diretamente relacionado à remoção de parte do monóxido de carbono e dos particulados 
emitidos pelo tráfego de veículos, assim como atenuação da temperatura do ar, de certo que 
favorece a evapotranspiração e apresenta menor refletância. 
 

� Classificação: 
 
Impacto negativo, provável, de longo prazo, localizado, causador, permanente, alta magnitude 
e, portanto, alta relevância.  
 
7.2. Impactos relacionados ao meio biótico 
 
De acordo com o diagnóstico realizado, não há cobertura vegetal na ADA do empreendimento. 
Este fato está associado à remoção de 1.787 indivíduos de 28 espécies, que serão 
compensados com o plantio de árvores nativas a partir dos Termos de Compromisso Ambiental 
(TCA) de número 073/2013; n. 074/2013 e n. 075/2013 (Anexo 07, 08 e 09 ). Das espécies 
identificadas durante o processo de cadastramento arbóreo antes da remoção, 18 (64%) eram 
nativas e 10 (36%) exóticas. As espécies nativas eram em sua maioria compostas por 
exemplares normalmente utilizados na arborização urbana e comuns na cidade, encontradas em 
bordas de fragmentos florestais, parques, canteiros e jardins, tais como a embaúba, guapuruvu, 
mulungu-do-litoral e paineira. Deste modo o impacto sobre a vegetação já ocorreu, por outro 
lado, também já foram estabelecidos pelo órgão responsável como deve ocorrer a mitigação 
deste impacto. 

                                                                                                                                                                                             
movidos à combustão de hidrocarboneto ao local, embora seja necessário ponderar que a instalação da Estação Panamby (Linha 
17- Ouro do Metrô), no interior da ADA, tende a atenuar o uso de automóveis.   

 
12 Terraços e patamares planos e subplanos que, em dias de céu claro, possibilitam um forte aquecimento diurno, não só por se 
tratar de áreas relativamente baixas, mas por serem muito planas e permitem maior recepção e absorção da radiação solar. 



 
 

277 
 
 

Quanto à fauna existente na ADA, ela é composta principalmente por espécies de aves 
generalistas que habitam áreas abertas e ambientes urbanos, também registrou-se algumas 
espécies mais associadas às bordas de fragmentos florestais, sobretudo em virtude da presença 
do fragmento de mata lindeiro ao empreendimento (Congregação das Irmãs Franciscanas), além 
da farta arborização viária e áreas verdes no entorno. Mesmo considerando que atualmente a 
área do empreendimento não possui vegetação, durante as obras algumas espécies poderão 
sofrer afugentamento em função do aumento dos níveis de vibração e ruído, decorrente das 
máquinas e tráfego intenso de veículos pesados. Como resultado, deverá ocorrer a ocupação de 
novos ambientes pelos indivíduos afugentados, o que poderá levar a uma maior competição por 
recursos entre os indivíduos residentes em áreas vizinhas e os invasores. As espécies 
detectadas na ADA são típicas de áreas urbanizadas e, portanto, apresentam grande resiliência 
e menor exigência ambiental, o que pode reduzir os efeitos deste impacto. Uma forma de reduzir 
este impacto durante as obras é evitar atividades de maior emissão de ruído e vibração no início 
da manhã e final de tarde, momento de maior movimentação e deslocamentos da avifauna. 
 
O processo de implantação do empreendimento pode propiciar a criação de ambientes 
favoráveis à proliferação de animais nocivos da fauna sinantrópica, tais como moscas, 
escorpiões, baratas, pombos e roedores. Estes podem ser vetores de doenças como dengue, 
criptococose e leptospirose e, dessa forma, podem representar um risco à saúde pública, 
especialmente à população do entorno do empreendimento, aos trabalhadores e à fauna 
silvestre presente nas áreas adjacentes. O ambiente atrativo a estes animais pode surgir pela 
geração de resíduos (restos de madeira, ferragens ou de construção civil), acúmulo de água e 
mesmo material orgânico (restos de alimentos, oriundos em parte, da alimentação dos 
trabalhadores). Porém este impacto poderá ser controlado e reduzido com uma boa gestão dos 
canteiros e frentes de obras. 
 
Vale ressaltar que no período de operação, ou seja, findada as obras, os impactos descritos 
serão revertidos ou pela cessão dos fatores impactantes (ausência de vegetação e ruído e 
vibração), ou pela implantação do projeto paisagístico, que deverá priorizar o plantio de 
vegetação nativa, que deverá atrair a avifauna regional. 
 

Programas e Ações Preventivas aos Impactos Previsto s 

Para compensar a remoção da vegetação realizada, serão executadas duas ações, a primeira 
trata-se do atendimento aos Termos de Compromisso Ambiental (TCA) já emitidos pela 
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, órgão responsável pela autorização da remoção da 
vegetação e pelo futuro acompanhamento do plantio das mudas e seu desenvolvimento. A 
segunda ação trata-se da implantação de projeto paisagístico que contemple, além da beleza 
estética, também priorize e valorize as espécies nativas, preferencialmente do Bioma da Mata 
Atlântica, escolhendo árvores e arbustos que sejam produzam recursos alimentares e abrigo 
para a avifauna regional, e eventualmente também para anfíbios e répteis identificados no 
diagnóstico.  
 
De forma complementar para se analisar o impacto sobre a avifauna (grupo mais sensível a 
ruídos) presente na ADA e no seu entorno, faz-se necessário a realização de um Programa de 
Monitoramento. Com a implantação deste Programa deve-se aumentar o conhecimento da 
avifauna local, além da avaliação da ocorrência de impactos causados pelo empreendimento 
sobre as espécies, incluindo alterações comportamentais e/ou alterações de composição das 
populações, podendo-se assim indicar medidas mitigadoras para os impactos verificados. 
 
Em relação à fauna sinantrópica é de extrema importância a implantação de um Programa de 
Controle de Fauna Sinantrópica, com o objetivo de inibir a ocorrência destes vetores de 
doenças, diminuindo-se, assim, os riscos mencionados na análise de impactos. As atividades do 
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Programa devem ter como objetivo a identificação e monitoramento das espécies que ocorrem 
na ADA e que podem ser beneficiadas com as áreas de obras e, caso se julgue necessário, 
deve se consolidar e executar os procedimentos de limpeza nestes locais, evitando a formação 
de microambientes que favoreçam o aparecimento e reprodução destes animais. Outras ações 
que devem ser monitorada é a manutenção da área do canteiro de obras em relação à 
organização e limpeza e a contratação de serviços de dedetização e desratização semestral. 
Para se obter boa eficiência neste programa, recomenda-se o monitoramento da fauna 
sinantrópica nociva com frequência trimestral, por profissionais especializados nos grupos alvo, 
com pontos de amostragem estabelecidos de modo a cobrir toda a área da obra e canteiro; e, 
por fim, quando constatadas a presença de vetores, deverão ser propostas medidas de controle 
pertinentes. 
 

7.3. Impactos relacionados ao meio socioeconômico 
 
 
Aumento do número de viagens da AID e ADA 
 
 
� Componente Ambiental Afetado: sistema viário AID e ADA. 
 
� Fase: Planejamento, Implantação e Operação. 
 
� Descrição 
 
A instalação de grandes empreendimentos em áreas urbanizadas e os possíveis impactos 
associados a sua implantação, são aspectos a serem analisados, conforme preconiza a 
legislação vigente, especialmente o Estatuto das Cidades (Lei Federal 10.257/01) e o Plano 
Diretor Estratégico do município de São Paulo (Lei Municipal 13.430/02), as quais determinam 
que nos EIV sejam analisados os aspectos relacionados à movimentação das pessoas e sobre a 
infraestrutura urbana na vizinhança, entendida neste tópico como o sistema viário. 
 
A edificação de um complexo imobiliário de uso misto cria uma centralidade na localidade e, 
portanto faz deste empreendimento um polo gerador de tráfego, sujeito a uma análise mais 
criteriosa de seus impactos por dois aspectos: em primeiro lugar deve-se considerar o 
adensamento populacional proporcionado pelo uso residencial vertical a ser implantado na área, 
o qual contribui para a sobrecarga do sistema viário especialmente no período da manhã (saída 
de veículos) e da tarde (entrada de veículos); em segundo lugar instalação de um complexo de 
compras com geração de viagens concentrada em dias específicos (sextas-feiras e finais de 
semana) e horários específicos (entrada concentrada nos finais de tarde e saída no período 
noturno). Destaca-se, no entanto, que há a possibilidade do empreendimento proporcionar o 
aumento da oferta de emprego mais próximo do local de moradia. O que favoreceria a redução 
no número e o tempo de viagem desses trabalhadores.  
 
A sobreposição destes dois usos, ou seja, com distintas dinâmicas de funcionamento, os quais 
se somam à opção do modal individual contribuem para a saturação das vias. Além destes 
impactos, a se verificarem na conclusão da obra, há aqueles anteriores que ocorrem nas fases 
de Planejamento e Implantação do projeto.  
 
Nesse aspecto são previstos os seguintes impactos relacionados ao aumento de viagens na AID 
e na ADA: 
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Na fase de planejamento a quantidade de viagens geradas na fase de instalação do 
empreendimento está relacionada aos estudos técnicos e vistorias, as quais se dão em número 
reduzido sendo, portanto facilmente absorvidas pelo sistema viário. Por outro lado, na fase de 
implantação o impacto está relacionado às viagens de transporte de material dos fornecedores 
até o canteiro de obras e do fluxo de visitantes do show room do empreendimento (população 
flutuante). Assim, não estão previstas grandes interrupções no sistema viário local uma vez que 
o empreendimento conta com uma grande área para manobra e estacionamento de veículos e 
equipamentos. É possível que ocorram interrupções pontuais no sistema viário, essencialmente 
para a conexão dos elementos de infraestrutura ao empreendimento (gás, eletricidade, água, 
esgotos e telecomunicações). Além disso, é preciso considerar que o deslocamento dos 
funcionários ao canteiro de obras possivelmente terá reflexos indiretos no trânsito, haja vista a 
maior demanda por transporte coletivo (seja fretado ou público), assim como do maior número 
de viagens por modo individual. Eventualmente, devem ser considerados incidentes envolvendo  
 
 
o transporte de materiais e equipamentos que indiretamente também podem ser motivo de 
impacto no trânsito e circulação da AID e da ADA. 
 
Por fim, na fase de operação, considerando que o empreendimento prevê a instalação de um 
complexo de uso misto com população fixa (residencial) e flutuante (torres corporativas, 
shopping e complexo hoteleiro) a quantidade de viagens geradas será significativa, tal como se 
prevê em um polo gerador de tráfego. Assim o impacto previsto para esta fase é o aumento de 
viagens na AID e, principalmente na ADA. Esta interferência está relacionada principalmente ao 
aumento de tráfego gerado pelo modo de transporte individual, considerando que este será o 
meio de transporte principal dos residentes (população fixa). Além disso, devem-se considerar 
os hóspedes do empreendimento hoteleiro, que embora tenha uma dinâmica de difícil previsão, 
também contribuirá para o aumento de viagens por modo individual. Por fim, deve-se se 
considerar o fluxo gerado pelos funcionários diretamente ou indiretamente vinculados ao 
empreendimento, os quais irão se dividir entre os modos individuais e coletivos. 
 
� Medidas Mitigadoras/Compensatórias 
 
Conforme a Certidão de Diretrizes n. 56 de 2012 da Secretaria Municipal de Transportes (SMT), 
o empreendedor se compromete a construir a pista local da avenida Silvio de Magalhães Pinto 
(marginal do rio Pinheiros – sentido Interlagos) na face leste do imóvel. Esta pista adicional 
aumentará a capacidade da marginal do rio Pinheiros entre a fachada do empreendimento 
lindeira a esta via até a o Hipermercado Extra (aproximadamente 1,5 quilômetros), segregando o 
tráfego local e com este, o trânsito de acesso ao empreendimento e atendendo à legislação local 
quanto ao recebimento de materiais e restrição de caminhões. Serão adicionadas três faixas na 
pista local, sendo uma dedicada à faixa de ônibus existente, enquanto a pista expressa terá 
cinco faixas sem restrições de circulação. Além das obras físicas, a certidão prevê também a 
adequação de toda a sinalização no trecho. 
 
Paralelamente à construção da pista local, outras medidas mitigadoras serão tomadas, 
especialmente durante a fase de implantação. Essas, se necessárias, estarão abrangidas por 
atividades de comunicação, que irão atuar preventivamente através da conscientização dos 
funcionários e fornecedores à cerca dos possíveis impactos que possam ocorrer no trânsito 
local, assim como solicitando aos órgãos competentes (CET) a prévia interdição de vias 
próximas ao empreendimento. 
 
� Classificação: 
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Assim o impacto durante a fase planejamento. Impacto é negativo, certo, curto prazo, localizado, 
intensificador, temporário, magnitude pequena, pequena relevância. 

 
Assim o impacto durante a fase implantação. Impacto é negativo, certo, longo prazo, disperso, 
intensificador, temporário, magnitude média, média relevância. 

 
Assim o impacto durante a fase operação. Impacto é negativo, certo, longo prazo, disperso, 
intensificador, permanente, magnitude alta, alta relevância. 
 
 
Geração de empregos diretos e indiretos 
 
 
� Componente Ambiental Afetado:  População AID e ADA 
 
� Fase do Empreendimento:  Planejamento, Implantação e Operação 
 
� Descrição do Impacto: 
A geração de empregos ocorre inicialmente na fase planejamento e de construção do 
empreendimento, e continua a ocorrer mesmo após a conclusão das obras. No primeiro 
momento estes empregos estão associados à execução de diversos estudos (viabilidade 
econômica, ambiental, entre outros) e à elaboração do projeto. Quando o projeto passa a ser 
executado, há geração de empregos relativos à construção civil. A mão de obra necessária à 
edificação das três partes constituintes do Parque Global (Arconte – GOLF 44, Golf 37 e Golf 
137) está apresentada nas Figuras 7.3-1, 7.3-2 e 7.3-3 na sequência.  
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Figura 7.3-1 Mão de obra direta necessária para con strução do Arconte (GOLF 44)  
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Figura 7.3-2 Mão de obra direta necessária para con strução do Golf 37 
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Figura 7.3-3 Mão de obra direta necessária para con strução do Golf 137  
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Compondo os dados das três fases do empreendimento, tem-se que em determinada época 
(nov./2016) haverá 2.698 trabalhadores atuando simultaneamente na área. Estima-se que no 
total mais de 4.000 empregos sejam criados durante as obras. E estas estimativas dizem 
respeito somente aos empregos diretos, que são aqueles associados diretamente às 
atividades do local das obras. No entanto, sabe-se que também haverá geração de empregos 
indiretos, que são aqueles associados à cadeia produtiva do setor, a construção civil no caso.  
Após a conclusão das obras, a geração de empregos ocorrerá principalmente relacionada aos 
setores de comércio e serviços. Atividades como segurança, recepção e limpeza devem 
ocorrer em todos os blocos, empregando contingentes específicos. Para os blocos residenciais 
(Arconte 44), que correspondem à primeira fase do empreendimento, é estimada a criação de 
cerca de 1.150 empregos, contabilizando tanto os empregados das unidades individualmente 
quanto dos blocos coletivamente. 

Nos blocos com algum aspecto comercial - GOLF 137 e blocos de escritórios do GOLF 37 – 
tem-se a geração de empregos intrínseca à ocupação dos espaços em si, nas mais diversas 
atividades comerciais ou de prestação de serviços. Desta forma, tem-se a projeção de que 
8.000 pessoas trabalharão nas torres comerciais e quase 7.000 no shopping, correspondendo 
a maior parte a lojistas. Há ainda o Hotel integrante do complexo GOLF 37, onde se prevê que 
haja 300 funcionários quando em funcionamento. 

Novamente, a descrição faz referência aos empregos diretos. Porém é de grande significância 
a geração de empregos indiretos relacionados às atividades que ali se desenvolverão. Por se 
tratarem de edifícios comerciais e de um shopping center, caracterizando assim uma 
multiplicidade de serviços associados, tem-se benefícios esperados em variados setores da 
economia. 

 

� Medidas Potencializadoras 
 
Empregar a população local é uma forma potencializar este impacto, trazendo este benefício à 
população afetada. Além disso, existem diversas vantagens relacionadas à proximidade entre 
domicílio e local de trabalho, principalmente no que se refere à redução dos tempos de 
deslocamento, que implica em melhor qualidade de vida para o trabalhador e em menor 
ocorrência de atrasos da equipe para o empregador. 

Conforme detalhado no capítulo da caracterização do empreendimento, o empreendimento 
localiza-se próximo a comunidade de Paraisópolis, e o empreendedor promoverá a 
capacitação da população para absorção no período de obras e, posteriormente para o 
funcionamento do empreendimento. Estão previstas ações da Associação Parque Global, 
organizadas em três projetos. O Projeto Reconstruir prevê a capacitação de pessoas para o 
aproveitamento de sobras de obra para reformas em casas da comunidade e desenvolvimento 
de objetos design. Já o Projeto Especialização Profissional objetiva a formação de 
profissionais para trabalhar como babás, empregadas domésticas, faxineiras, cozinheiras entre 
outras. E finalmente o Polo da Construção Civil em Paraisópolis, projeto coordenado pela 
Associação das Mulheres de Paraisópolis e patrocinado pelo Governo Estadual, por meio do 
Fundo de Solidariedade. O Polo da Construção Civil de Paraisópolis tem como objetivo 
transformar moradores da comunidade em profissionais especializados e prontos para 
trabalharem na construção civil, oferecendo a eles um curso de dois meses, por meio do qual, 
também disponibilizada uma ajuda de custo e todo o material prático e teórico.  

Neste projeto se destaca como ação da Bueno Netto e Related, as seguintes ações: 
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- Financiamento: Patrocínio mensal para as 18 turmas que serão formadas nos 
próximos 18 meses. 

- Aperfeiçoamento : Cursos avançados de especialização que serão ministrados por 
fornecedores / parceiros em uma sala do Parque Global. 

- Empregabilidade: Possibilidade de aproveitar/contratar os formados nas obras do 
Parque Global. 

- Desenvolvimento : Estratégia, operação e implantação do Projeto RECONSTRUIR, 
onde utilizaremos as sobras de obras Bueno Netto, a mão de obra dos alunos do Polo 
de Construção Civil e o apoio de empresas parceiras para realizarmos a revitalização 
(acabamento externo) de casas da comunidade de Paraisópolis. 

Estas são ação associadas à inserção do Parque Global nesta área e que garantem que os 
efeitos positivos deste impacto abranjam a população afetada.  

 

� Classificação: 
Impacto positivo, certo, de curto a longo prazo, disperso, intensificador, temporário para as 
fases de planejamento e operação e permanente para fase de operação, de grande 
magnitude, sendo a medida potencializadora de médio grau de resolução, resultando em um 
impacto de grande relevância. 

 

 
Alteração da paisagem urbana da ADA 
 
 
� Componente Ambiental Afetado: ADA 
 
� Fase: Implantação e Operação 
 
� Descrição do Impacto: 
A alteração na paisagem urbana da ADA será significativa em dois momentos do projeto: 
durante a implantação e a operação. Durante a fase de planejamento não haverá 
modificações, uma vez que neste momento da obra os trabalhos serão dedicados a estudos, 
divulgação e etapas relativas à oficialização do empreendimento junto aos órgãos públicos. Na 
fase de divulgação houve a implantação do stand e construção da via local para acesso, 
destaca-se que a área recebeu um projeto paisagístico. 
 
Durante a fase de implantação os impactos estarão relacionados à instalação do canteiro de 
obras, os quais se constituirão com um novo elemento na paisagem da ADA, especialmente 
na área contígua ao empreendimento. Estas alterações serão causadas devido à necessidade 
de instalações de tapumes, infraestruturas temporárias, guindastes e gruas no entorno do lote 
a ser construído, elementos os quais se configuram como obstrução à paisagem. É preciso 
considerar ainda os elementos de divulgação do empreendimento, que embora sejam 
regulados pela Lei municipal n. 14.223/06, também possam obstruir a visualização da 
paisagem. 
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Concluída a construção, na fase de operação o empreendimento se configurará em um novo 
elemento referencial na paisagem urbana, o qual irá se destacar no conjunto paisagístico 
devido ao porte e a ausência de estruturas de volumetria semelhante na área lindeira ao lote. 
Inserido no perímetro da Operação Consorciada da Água Espraiada e em consonância com os 
objetivos de melhoria e transformação urbanística, esta será uma alteração positiva, 
considerando que a área atualmente se configura como um vazio urbano na paisagem. 
 
Além disso, é preciso considerar que a melhoria da paisagem local também está relacionada 
às melhorias do entorno, através da compensação ambiental, a qual prevê o plantio de mais 
de 1700 indivíduos arbóreos na área/entorno do empreendimento (tratado no tópico relativo ao 
meio biótico) e à manutenção dos passeios públicos no entorno do empreendimento. 
 
� Medidas Mitigadoras/Potencializadoras: 
 
Como medida mitigatória dos efeitos negativos, por um lado, e potencializadora dos impactos 
positivos, por outro, propõe-se a adoção de um Projeto Paisagístico adequado à paisagem 
urbana da ADA. O projeto considerará o entorno da ADA, harmonizando a arquitetura do 
empreendimento ao conjunto urbanístico local. 
 
� Classificação: 
 
O impacto durante a fase de implantação é negativo, certo, médio em curto prazo, localizado, 
causador, temporário, magnitude pequena, pequena relevância. 
 
Na fase de operação o impacto é positivo, certo, longo prazo, localizado, causador, 
permanente, magnitude alta, alta relevância. 
 
 
Aumento na demanda por infraestrutura: água, esgoto , lixo, energia, gás e telefonia 
 
 
� Componente Ambiental Afetado:  Infraestrutura 
 
� Fase do Empreendimento:  Instalação e Operação 
 
� Descrição do Impacto: 
A implantação de um empreendimento deste porte cria uma demanda elevada por serviços de 
infraestrutura urbana como abastecimento de energia elétrica, de gás natural, de água, 
captação de esgoto, coleta de lixo e acesso a redes de comunicação. É necessário neste caso 
conhecer se estes serviços já existem na área, se a capacidade destes é compatível com o 
que se estima que o empreendimento demandará, tanto para a construção quanto para a 
utilização do espaço quando pronto, e realizar os ajustes necessários para que se atinja o 
atendimento adequado destes serviços para a região como um todo, empreendimento e 
arredores. 

Tendo isto em vista, o empreendedor procedeu junto às concessionárias dos serviços de água, 
esgoto, energia elétrica e gás as análises de acréscimo nas demandas, ficando acordado que 
nos casos onde não havia rede ou estrutura suficiente para suportar o aumento de demanda, 
as intervenções necessárias seriam realizadas.  

Foi verificado que o sistema de energia seria disponibilizado, assim como o de gás. O 
abastecimento de água e a coleta de esgoto também foram garantidos, ficando acordada uma 
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ação de cooperação mútua entre empreendedor e Sabesp para a construção de trecho do 
coletor de esgoto Morumbi. As referidas comunicações com as concessionárias constam do 
Anexo 10.  

Porém, conforme descrito no capitulo de caracterização do empreendimento o 
empreendimento residencial utilizará energia solar, o que reduz o consumo, assim como as 
certificações ambientais garantem a eficiência energética para os edifícios, o que 
consequentemente contribui para a redução do consumo de energia. 

Da mesma forma que o projeto prevê a implantação de dispositivos de reutilização de água 
pluvial para fins menos nobres, contribuindo para a redução do consumo de água. 

� Medidas Mitigadoras:  
Este impacto tem como medida mitigadora a própria articulação do empreendedor com as 
concessionárias dos referidos serviços, de modo que esta já foi realizada, como apontado 
anteriormente.  

� Classificação: 
Este impacto é negativo, certo, longo prazo, localizado, intensificador, permanente, de grande 
magnitude, grau de resolução alto, resultando em baixa relevância. 

 

 
Adensamento populacional devido à produção de novas  unidades habitacionais 
 
 
� Componente Ambiental Afetado:  População da ADA 
 
� Fase do Empreendimento: Operação 
 
� Descrição do Impacto: 
 

A construção do empreendimento, mais especificamente das unidades habitacionais, implicará 
em adensamento populacional. Estão previstos no ARCONTE 5 blocos com 47 pavimentos no 
total , o que resulta em 672 unidades, de modo que se espera haver a inserção de mais de 
4.000 moradores na área em questão. Além das 400 unidades do GOLF 37, o que 
acrescentará mais de 1.200 moradores. 

Este adensamento terá influência direta aos equipamentos sociais do entorno e às estruturas 
de circulação, sendo possível que haja necessidade de adequações à demanda que se criará 
por este empreendimento. No que diz respeito aos equipamentos sociais, apresentados no 
item 6.3.3 Qualidade de Vida, percebe-se que predominam escolas e hospitais particulares, 
mais elásticos no atendimento deste incremento de demanda. Já quanto às estruturas de 
circulação, a pressão sobre elas será tratada por meio do impacto “Aumento do número de 
viagens na AID e ADA”, uma vez que não é somente o adensamento que afeta este 
componente. 

Por outro lado, este adensamento também significa empregar para fins residenciais uma área 
anteriormente subutilizada, aproveitando a infraestrutura urbana de transporte e serviços já 
instalada na área. A Vila Andrade, região onde se inserirá, já apresenta tendência de 
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adensamento e verticalização, conforme apontado nos itens 6.3.1 Dinâmica Demográfica e 
6.3.5 Mercado Imobiliário, de forma que este processo não será discrepante à realidade local.  

Além disso, este é um adensamento que está previsto na Operação Urbana Água Espraiada, 
tendo sido adquiridos CEPAC (Certificado de Potencial Adicional de Construção) por este 
empreendedor para que pudesse se inserir no local aqui estudado. Ressalta-se que o projeto 
em questão foi elaborado com menor adensamento do que o máximo permitido no caso. 

� Medidas Mitigadoras ou Potencializadoras:  
O empreendimento foi projetado de acordo com o adensamento permitido na lei da Operação 
Urbana Consorciada Água Espraiada, sendo esta, portanto a medida mitigadora que cabe ao 
empreendedor.  

� Classificação: 
Este impacto é tanto positivo quanto negativo, certo, de longo prazo, localizado, intensificador, 
permanente, de grande magnitude, com alto grau de resolução, resultando em média 
relevância. 

 
Aumento da população flutuante na ADA 
 
 
� Componente Ambiental Afetado: ADA. 
 
� Fase: Planejamento, Implantação e Operação 

 
� Descrição do Impacto: 
 
Atualmente a área do empreendimento encontra-se totalmente desocupada, com pouca 
circulação de pessoas em suas proximidades, especialmente na face voltada para a Marginal 
Pinheiros. Nesse sentido o benefício mais efetivo da instalação de um conjunto imobiliário de 
uso misto será a ocupação efetiva deste espaço, cujo impacto mais benéfico desde a fase de 
planejamento será a geração de postos de trabalho para as etapas iniciais da obra, 
estendendo-se às fases de implantação e operação. Este é um aspecto importante, pois a 
inserção da população no mercado de trabalho promove o incremento de diversos benefícios 
diretos e indiretos da geração de empregos: aumento de renda, arrecadação fiscal, 
dinamização da economia local, etc. 
 
A arrecadação fiscal do Estado de modo geral é um efeito positivo, pois há a possibilidade de 
redistribuição da renda e a reaplicação destes recursos em áreas vitais como saúde, educação 
e segurança. Observando este viés, a ocupação de um espaço vazio, tal como o do 
empreendimento irá proporcionar o aumento de arrecadação da municipalidade através da 
cobrança de impostos, especialmente o IPTU e tal como afirmado acima, se reverterá para a 
sociedade. 
 
Além disso, é factível afirmar que a ADA, especialmente nas proximidades do 
empreendimento, está sujeita à atos de vandalismo, insegurança e descarte irregular de 
resíduos sólidos em função da falta de circulação de pessoas. Ao analisar especificamente a 
violência JACOBS (2000) afirma “o principal atributo de um distrito urbano próspero é que as 
pessoas se sintam seguras e protegidas na rua em meio a tantos desconhecidos” (p. 30). Esta 
sensação de segurança é intensificada quando “existem olhos nas ruas”, circulação de 
pessoas e a separação entre o espaço público e privado é nítida. Assim o incremento da 
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população flutuante no entorno da ADA, em todos as fases do empreendimento será um 
impacto positivo. 
 
� Medidas Mitigadoras/Potencializadoras: 
 

Para potencializar os efeitos do aumento da população flutuante e com vista a inibir atos de 
vandalismo e/ou incidência de crimes no entorno da ADA, o empreendedor elaborou um 
projeto de de segurança para a comunidade da região, o mesmo vai monitorar todas as ruas 
da altura do shopping Jardim Sul até a avenida Morumbi. Este projeto prevê a instalação de 
um Circuito Fechado de Televisão (CFTV) e um Centro de Controle Operacional localizado no 
terreno do 1º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana da 5º Companhia localizado na Vila 
Andrade. As imagens capturadas serão compartilhadas com a Polícia Militar do Estado de São 
Paulo e sua concepção de prever a possibilidade de ampliação do sistema. A figura 7.3-4 
apresenta o pré-projeto de segurança proposto pelo empreendedor. 

 
 
 

 
Figura 7.3-4: Pré-Projeto do Circuito Fechado de Te levisão de Segurança. 

 
� Classificação: 
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O impacto durante a fase de implantação e de operação é positivo, certo, longo prazo 
(considerando desde o planejamento à conclusão do empreendimento), disperso, causador, 
permanente, magnitude alta, média relevância. 
 
 
Aumento da arrecadação tributária 
 
 
� Componente Ambiental Afetado:  Finanças do Município de São Paulo 
 
� Fase do Empreendimento:  Planejamento, Implantação e Operação 
 
� Descrição do Impacto:  
A arrecadação associada a este empreendimento se dá por meio de mais de um tributo, de 
modo que há incidência destes de maneira distinta em diferentes fases do projeto, conforme 
será elucidado na sequência.  

Um deles é o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que incide inicialmente sobre o 
empreendedor que detêm a propriedade do terreno. A partir do momento que os edifícios 
estiverem prontos, o valor deste imposto será recalculado, passando a considerar também a 
área construída, o que aumenta a arrecadação, e tornando-se encargo igualmente dos 
proprietários das unidades.  

Outro imposto que incide no empreendimento e irá colaborar para o aumento da arrecadação 
é o Imposto sobre Serviços de Quaisquer Natureza (ISS). Na fase de planejamento e 
implantação, ele está presente nos contratos de serviços relacionados à construção civil. Na 
operação do empreendimento, o ISS estará associado às diversas atividades dos conjuntos 
comerciais, do shopping e do hotel. 

Há ainda o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS), que é estadual, mas possui parcela repassada ao município (a chamada cota-parte). 
Como incide sobre a circulação de mercadorias, haverá um aumento desta arrecadação 
decorrente da operação do shopping center, que contará com mais de 400 lojas. Cabe 
destacar que as empresas de construção civil não são contribuintes do ICMS quando na 
aquisição interestadual de materiais para executar as obras. 

� Medidas Potencializadoras:  
Uma forma de potencializar este impacto é prever a utilização de comércio e serviços no 
espaço, o que já está contemplado neste empreendimento. 

� Classificação: 
Impacto positivo, certo, de curto prazo para os impostos que incidem na obra e longo prazo 
para os demais, localizado, intensificador, temporário para as arrecadações relativas à 
construção e permanente para aquelas ligadas à operação, de média magnitude, com médio 
grau de resolução, resultando em média relevância. 

 

 
Risco de incômodos a população da ADA durante o per íodo de obras 
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� Componente Ambiental Afetado: População da ADA. 

� Fase: Planejamento e Implantação. 

� Descrição: 

A construção de qualquer empreendimento imobiliário em áreas densamente urbanizadas é 
passível de gerar transtornos indesejáveis à população do entorno. Caso aconteçam, estes 
incômodos são perceptíveis especialmente no período de construção e após a conclusão do 
projeto. Evidentemente, os maiores impactos e os mais negativos, na percepção da população 
do entorno, são sentidos durante a fase de implantação de grandes empreendimentos. 
Diversos impactos podem ser identificados durante essa fase. Estes decorrem diretamente das 
obras civis do empreendimento e/ou das atividades de auxílio e apoio à construção. 

Um dos impactos mais significativos durante as obras é o elevado nível de ruídos e vibrações 
emitidos pelas diversas máquinas e equipamentos utilizados no canteiro de obras. A fase mais 
crítica na emissão de poluição sonora é durante a escavação e de implementação das 
fundações dos edifícios, quando há necessidade de transporte do material (solos e rochas) 
mobilizado, utilizando-se de retroescavadeiras, motoniveladoras, caminhões, bate-estacas, 
etc. Além disso, é preciso considerar as obras civis, nas quais são frequentemente utilizadas 
betoneiras, martelos pneumáticos (britadeiras), vibradores de concretos, etc. Diferentemente 
da fase de operação, quando ruídos e vibrações podem ser contornados através da utilização 
de materiais especiais e isoladores acústicos, na fase de operação o emprego destas 
tecnologias é inviável. 

Outro possível incômodo à população da ADA é o aumento na quantidade de material 
particulado em suspensão em função da movimentação de terra durante a fase de escavação, 
assim como pelo fluxo de veículos sobre áreas da obra com solo exposto. Deve-se considerar 
ainda que possa ocorrer a suspensão de parte do material escavado durante o transporte até 
os locais de disposição.  A mitigação deste impacto será rigorosamente atendida em todo o 
período de obras, mas especialmente observada durante a estação seca, quando a cidade 
apresenta baixa umidade atmosférica e maior incidência de doenças ligadas ao sistema 
respiratório e ocular. O incômodo da população também poderá ser sentido em função dos 
poluentes atmosféricos emitidos através da queima de combustíveis fósseis pelos veículos e 
equipamentos auxiliares (geradores e compressores pneumáticos para britadeiras). 

Outros impactos à população local a serem considerados são os resíduos sólidos comuns 
gerados na atividade cotidiana do canteiro de obras, assim como das obras civis do 
empreendimento. Estes devem dispostos corretamente ou descartados adequadamente 
visando não sobrecarregarem o sistema de coleta público do entorno. 

Além disso, devido ao porte da obra serão necessárias áreas de estoque e armazenamento de 
produtos, assim como das obras civis, das quais se deve prever a possibilidade de vazamento 
acidental de fluídos que possam gerar odores e contaminação do entorno. Entre estes devem 
ser considerados os materiais utilizados e/ou gerados na construção entre estes: tintas, 
solventes, catalizadores, água de limpeza de tanques, nata de concreto, etc. No mesmo 
aspecto, deve-se considerar que o canteiro de obras deverá possuir estrutura suficiente para o 
contingente de trabalhadores previstos, e assim com capacidade de escoar os efluentes 
gerados nos refeitórios, sanitários, vestiários e dimensionados em relação à rede coletora 
local. 

Além destes, é possível que ocorram imprevistos em relação à intensificação da circulação de 
automóveis e de transportes de equipamentos com destino à área do empreendimento, os 
quais foram abordados no tópico 1 dos impactos. 
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� Medidas Mitigadoras: 

Como medida mitigadora propõe-se a implantação de medidas e equipamentos que evitem o 
transtorno à população da ADA. Com relação ao material particulado em suspensão propõem 
se a aspersão de água e calçamento provisório (brita ou entulho) nas áreas de movimentação 
dos veículos e equipamentos evitando que os materiais entrem em suspensão durante as 
manobras de movimentação do material escavado. Da mesma forma, os materiais utilizados 
durante a implantação do empreendimento (cimento, areia e brita) serão cobertos com mantas 
sintéticas, de modo a evitar que materiais de granulometria pequena sejam carreados pela 
ação atmosférica (ventos e precipitação). 

Para evitar o carreamento de sedimentos para o sistema de drenagem, assim como para evitar 
a suspensão de material particulado serão implantados Lava Rodas, para retirada do material 
de escavação ou de solo exposto aderido às rodas dos caminhões (figura 7.3-5). Para evitar o 
depósito de sedimentos nas galerias pluviais no entorno do empreendimento, propõem-se que 
a instalação de tanques de decantação para as águas superficiais, canaletas de drenagem e 
proteção dos bueiros localizados no entorno do empreendimento. 

 

Figura 7.3-45 - Lava Rodas 

 

A exigência que os fornecedores e prestadores de serviços realizem as manutenções 
preventivas nos caminhões, equipamentos, locais e tanques der armazenagem dos materiais 
também é uma medida a ser tomada, de modo a evitar que vazamento de efluentes, materiais 
ou combustíveis venham a causar transtornos através da emissão de odores ou quaisquer 
outros tipos de contaminação prejudiciais à vizinhança. Paralelamente, treinamento adequado 
e programas de conscientização dos colaboradores do empreendimento são medidas que 
devem ser tomadas para prevenção dos imprevistos à população da ADA. 
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� Classificação: 

Considerando que este impacto ocorrerá apenas na fase de implantação, considera-se que 
este é negativo, possível, curto prazo, disperso, causador, temporário, magnitude média, 
média relevância. 

 
Melhoria da qualidade de vida da população da ADA d evido à recuperação de área 
contaminada 
 
 
� Componente Ambiental Afetado:  População da ADA 

 
� Fase do Empreendimento:  Implantação e Operação 

 
� Descrição do Impacto: 
A população da ADA lida atualmente com alguns riscos associados à contaminação do 
terreno, havendo para a área uma série de restrições de utilização e contato com solo e água 
subterrânea, e preocupação com o acúmulo e dispersão de gases nocivos, que podem 
implicar em riscos de explosões ou intoxicações.  

As ações previstas para que seja viável a utilização desta área consistem no isolamento do 
solo contaminado por meio de recobrimento da área por solo de procedência comprovada e na 
instalação de sistema de drenagem dos gases do subsolo. Desta forma, assegura-se que não 
haja contato com o solo contaminado, resultando em menor exposição das pessoas aos riscos 
associados, e eliminam o risco de explosão. Associados à promoção de uma ocupação regular 
e funcional na área, resultam em melhores condições de vida para a população que mora e 
frequenta os arredores deste terreno.  

� Medidas Potencializadoras:  
A instrução da população do entorno a respeito do assunto, indicando quais as medidas 
tomadas e a implicação de cada uma delas para a melhoria do cenário, pode garantir que a 
população se sinta confortável a conviver com a área. Esta ação pode ser desenvolvida pela 
comunicação institucional do empreendedor. 

� Classificação: 
Trata-se de um impacto positivo, certo, de médio prazo, localizado, causador, permanente, de 
grande magnitude, tendo a medida potencializadora médio grau de resolução, resultando em 
um impacto de alta relevância. 

 

 
Incremento das opções de lazer e cultura devido imp lantação de salas de cinema, teatro 
e shopping center 
 
 
� Componente Ambiental Afetado: População da ADA. 
 
� Fase: Operação 
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� Descrição do impacto: 
A construção do empreendimento irá contribuir com o desenvolvimento da atividade comercial 
na cidade, setor que atualmente possui a maior participação financeira no PIB da cidade e é 
aquele responsável por empregar a maior quantidade de pessoas. Segundo a ABRASCE 
(Associação Brasileira de Shoppings Centers) o setor é responsável por empregar mais de 800 
mil empregos e obteve em 2013 um faturamento anual de aproximadamente de 129 bilhões de 
reais, equivalente à 19% do comércio varejista nacional. 
 
Segundo estimativa da mesma instituição, aproximadamente 415 milhões de pessoas 
trafegam mensalmente pelos shoppings centers de todo Brasil. Essa alta procura pelos centros 
de compras é explicada pela comodidade, dada pelo comércio por aglomeração e diversidade 
de serviços oferecidos. Contribuem ainda a sensação de segurança e maior exigência dos 
consumidores. 
 
Estes complexos de vendas também contribuem para aumentar as opções de lazer, cultura e 
suprem, na medida do possível a ausência de espaços públicos nas cidades. Segundo 
VARGAS (2000): 
 

“(...) os shopping centers têm suprido algumas deficiências quanto à carência de espaços de 
recreação e lazer na cidade e da falta de segurança. Com a intenção de atrair consumidores, 
através de atividades culturais, eventos, lazer e praça de alimentação, os Shopping Centers têm 
oferecido espaços para a comunidade.” (VARGAS, 2000, p. 8) 

 
Ao todo o empreendimento irá adicionar doze salas de projeções e um teatro as atuais 
estruturas de lazer na cidade e este impacto será exclusivamente observado na fase de 
operação. 
 
� Medidas Potencializadoras: A assessoria de comunicação do empreendimento terá 
um papel fundamental na disseminação dos efeitos positivos com a instalação do shopping 
center e dos equipamentos de lazer a serem implantados. Divulgando os aspectos proveitosos 
do novo polo centralizador da população local.  
 
� Classificação: Assim este impacto deverá ser considerado como positivo, certo, longo 
prazo, disperso, intensificador, permanente, magnitude grande e de grande relevância. 
 
 
Melhoria da qualificação de parte da população resi dente em Paraisópolis, devido a 
capacitação em parceria com agentes do empreendimen to. 
 
 
� Componente Ambiental Afetado: População da ADA. 
 
� Fase: Implantação e operação. 
 
� Descrição do impacto 

 
Nesta etapa de planejamento do empreendimento, o empreendedor, conforme apresentado na 
caracterização do empreendimento, buscou formas de colocar em prática sua 
responsabilidade social, e como uma de suas ações firmou parceria com a comunidade de 
Paraisópolis. 
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Cabe aqui destacar que conforme descrito no capítulo 1 esta parceria possibilita a geração de 
renda para a população residente na comunidade, visto que possibilita a capacitação para 
emprego de mão de obra no período de obras, e cursos para as mulheres, voltados para 
babás e arrumadeiras, criando a possibilidade de empregos na etapa pós obra. Os projetos 
são: 
 

� Polo de Construção Civil – Canteiro de Obras para aulas práticas do curso do Polo de 
Construção de Paraisópolis e aulas de especialização (Deca, Quartzolit, Eliane, 
Portobello, Amanco etc.). 

� Projeto RECONSTRUIR – Aproveitamento de sobras de obra para reformas em casas 
da comunidade e desenvolvimento de objetos design. 

� Projeto Especialização Profissional – Formação de Profissionais como: Babás, 
Empregadas domésticas, Faxineiras, Cozinheiras etc.  

� Escola do Povo – Patrocínio de 3 salas de aula no primeiro semestre de 2014 
 

 
Registra-se ainda atividades constituem importante ação para a inserção social do 
empreendimento na região. 
 
� Medidas Potencializadoras: A assessoria de comunicação do empreendimento terá 
um papel fundamental na disseminação dos efeitos positivos das vagas para capacitação e na 
continuidade da parceria durante todo o período de obras. 
 
� Classificação: Assim este impacto deverá ser considerado como positivo, certo, longo 
prazo, disperso, intensificador, permanente, magnitude grande e de grande relevância. 
 
  
Incremento da ação do mercado imobiliário e oscilaç ão do valor dos imóveis 
 
 
� Componente Ambiental Afetado: dinâmica econômica e população AID 
 
� Fase: Implantação e Operação 
 
� Descrição do impacto 
Conforme analisado e discutido no item 6.3.5 Mercado Imobiliário do diagnóstico do meio 
socioeconômico, o distrito da Vila Andrade, de acordo com os dados disponíveis tem crescido 
acima da média do município, decorrente principalmente da oferta e disponibilidade de uma 
rede de serviços.   
 
A região de implantação do Parque Global, pelo fato de pertencer ao perímetro da Operação 
Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE), principalmente no eixo da marginal do rio 
Pinheiros, vem passando desde a década de 1990, por um processo de transformação, 
associado à alteração do uso e ocupação do solo, e ocupação de áreas vazias e/ou 
subutilizadas, seja para a implantação de empreendimentos de mix de uso, como o Parque 
Global, como para torres residenciais ou coorporativas isoladas. Utilizando-se do Certificado 
de Potencial Adicional de Construção – CEPAC, títulos imobiliários negociados em leilões da 
Bolsa de Valores.  
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Pelo exposto infere-se que os atores envolvidos com o mercado imobiliário, sejam os 
incorporadores, financeiras ou construtoras, encontram-se mobilizados e buscando 
oportunidades para atuação na região. Destaca-se que este incremento na região foi 
inicialmente estimulado pelo poder Público Municipal, a partir da criação e aprovação da lei da 
OUCAE, a qual incentiva o adensamento populacional no perímetro da mesma. 
 
� Medidas Mitigação:  
Como medida de mitigação deste impacto o poder público municipal, via SP Urbanismo dispõe 
de Gerência de Operações Urbanas, a qual é responsável pelo lançamento dos leilões de 
CEPACs, controle de estoques consumidos, controle dos recursos obtidos, a qual desta forma 
tem acesso aos lançamentos nas áreas de operações urbanas. Destaca-se ainda que os 
lançamentos imobiliários são desenvolvidos com o objetivo de atender a demanda existente no 
município, seja ela residencial ou coorporativa e, todos os projetos são aprovados seguindo, 
as regras do município.  
 
� Classificação  
Este fenômeno possibilitará aos proprietários de tais áreas vender ou locar estes imóveis com 
maior lucratividade. No entanto, para as demais partes envolvidas - compradores e locatários - 
a perspectiva é gastar mais para morar nestas áreas. Neste cenário, então, os impactos são 
tanto positivo e negativo, certo, de longo prazo, disperso, causador, permanente, de grande 
magnitude e alta relevância.  
 
 
Riscos de impactos nas condições de saúde e seguran ça ocupacional 
 
 
� Componente Ambiental Afetado: trabalhadores da obra. 
 
� Fase: Implantação. 
 
� Descrição do impacto: 
As atividades de construção civil necessária a implantação do empreendimento Parque Global 
podem ter sua execução relacionada a níveis variados de periculosidade e/ou insalubridade, 
em especial aquelas relacionadas às frentes de serviços, à operação de equipamentos 
pesados, ao transporte e manuseios de material pulverulento, a montagens elétricas, 
hidráulicas e de estruturas metálicas, entre outras. Registra-se que algumas destas tarefas 
incorrem, por exemplo, em níveis elevados de ruídos, emissões de materiais poluentes / 
particulados / poeiras, riscos de quedas, choques elétricos, colisões e/ou de impactos físicos e 
atropelamentos. Além disso, ainda existe a restrição da CETESB de permanência máxima de 
120 dias aos colaboradores diretamente envolvidos em atividades com contato com o solo 
local. 
 
É importante que estes riscos sejam identificados previamente, de modo a alertar os 
trabalhadores sobre aqueles associados às suas funções. Esta identificação deve acontecer 
na fase de planejamento. 
 
� Medidas Mitigadoras: 
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O Plano de Gestão Ambiental do Empreendimento deve incentivar e fiscalizar o uso, que é 
obrigatório, de EPIs específicos e adequados aos riscos associados a cada atividade 
executada pelos trabalhadores. 
 
Da mesma forma o Programa de Educação Ambiental, (incluindo o Subprograma de Controle 
Ambiental das Condições de Segurança e Saúde Ocupacional) deverá prever a aplicação de 
cursos e treinamentos específicos aos trabalhadores das obras, focando prioritariamente em 
ações de prevenção de acidentes de trabalho, de emergências e no uso correto dos EPIs, ou 
seja, incentivando o principio da prevenção e reduzindo assim os acidentes de trabalho.  
 
� Classificação  
Impacto negativo, provável, de curto a longo prazo, localizado, causador, permanente, de 
média magnitude e de média relevância. 
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8 Programas Ambientais  
 
8.1.1. Plano de Gestão e Controle Ambiental das Obras 
 
� Justificativa 

 
Para as etapas de execução e consolidação das obras, dentre elas a implantação de 
canteiros, mobilização de operários, execução das obras propriamente ditas, desmobilização 
de canteiros e operação do empreendimento, são previstas interferências em diferentes 
fatores ambientais e escalas de abrangência.  
 
Alguns dos impactos a serem causados pela execução das obras são contemplados em 
programas específicos. Entretanto, um plano que consolide e monitore, de forma integrada, 
as medidas diretamente relacionadas às obras poderá propiciar resultados ambientais mais 
adequados, tendo em vista que medidas, diretrizes e técnicas recomendadas, quando 
adotadas preventivamente, podem minimizar ou mesmo neutralizar, os possíveis impactos 
ambientais das obras. 
 
Assim, o Plano de Gestão e Controle Ambiental das Obras - PGCAO buscará coordenar 
todas as atividades e articular os setores envolvidos com os aspectos ambientais e sociais do 
projeto do Parque Global.  
 
Foram criados instrumentos legais que buscam estabelecer exigências de forma a evitar e 
minimizar os danos ambientais. Atualmente, tais exigências exigem do empreendedor um 
acompanhamento intensivo das obras, a fim de minimizar os impactos que possam ocorrer 
durante a implantação e operação do empreendimento.  
 
Dessa forma, é apresentado o presente plano, que consiste em assegurar que o 
empreendedor tenha compromisso ambiental, utilizando medidas que minimizem os possíveis 
impactos decorrentes da obra.  
 
A Resolução CONAMA 237/1997 preconiza que instrumentos de gestão ambiental devem ser 
incorporados ao licenciamento ambiental, sendo assim, propõe-se a utilização de um sistema 
de gestão de meio ambiente baseado na NBR ISO 14.001. Sendo assim, o presente plano irá 
definir as diretrizes para implementação de um sistema de gestão ambiental nas obras. 
 
� Objetivos 

 
O Plano de Gestão e Controle Ambiental das Obras (PGCAO) do Parque Global tem por 
objetivos principais dotar o empreendedor de uma estrutura gerencial capaz de conduzir, com 
eficiência, a implantação de diversos programas ambientais, permitindo-lhe a articulação 
entre os setores responsáveis pela implantação do empreendimento. 
 
Como objetivos específicos destacam-se:  
 

� Definir as diretrizes na Gestão Ambiental do empreendimento, englobando as 
atividades de implantação e de operação/encerramento; 

� Possibilitar o domínio constante do andamento do projeto, das obras e das possíveis 
alterações que venham a ocorrer ao longo do tempo, de modo a avaliar continuamente 
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a probabilidade de impactos, a necessidade de outras medidas e a validade das ações 
de mitigação propostas; 

� Planejar, supervisionar, coordenar e avaliar as ações e programas propostos, de 
forma a garantir o correto equacionamento ambiental do empreendimento; 

� Definir as competências e responsabilidades na Gestão Ambiental, estabelecendo 
uma política de conformidade ambiental e as atribuições de planejamento, controle, 
registro e recuperação; 

� Responsabilizar-se perante os órgãos ambientais e de financiamento pela prestação 
de esclarecimentos sobre o desempenho ambiental do empreendimento, bem como 
pela incorporação de medidas indicadas por estes.  

 
Deste modo, os responsáveis pela implantação do plano devem ter experiência com as 
atividades de obra, a fim de assegurar eficiência operacional à gestão, estando sempre 
próximos aos acontecimentos. Além disso, é essencial que os mesmos possuam experiência 
na área de meio ambiente, com conhecimento da legislação aplicável, para que se aplique a 
gestão ambiental de forma coerente e adequada à realidade da obra.  
 
� Público Alvo 

 
Empreendedor e todos os seus contratados para a fase de implantação do empreendimento.  
 
� Ações Propostas 

 
Este PGCAO deverá abranger todas as ações relativas à implantação das obras do 
empreendimento, com destaque para: 
 

� Identificação das atividades de obra, manutenção e operação, identificação dos 
impactos potenciais e identificação de medidas de controle e normas a serem 
seguidas na execução dos serviços; 

� Estabelecimento de procedimentos e diretrizes ambientais para as frentes de trabalho, 
instalação e operação dos canteiros de serviço e rotas de tráfego para equipamentos 
e veículos; 

� Estabelecimento de mecanismos de controle a serem executados pelo empreendedor, 
para fiscalização, monitoramento e avaliação do atendimento às medidas de controle 
e normas; 

� Acompanhamento do detalhamento e a execução das medidas mitigadoras e dos 
programas ambientais propostos dentro dos cronogramas pré-estabelecidos e em 
termos de procedimentos e resultados; 

� Prestação de esclarecimentos sobre o desempenho ambiental do empreendimento 
perante órgãos ambientais e de financiamento;  

� Elaboração de relatórios parciais e final, consolidados, de avaliação ambiental do 
empreendimento; 

� Estabelecimento das interações institucionais necessárias com outros órgãos 
governamentais federais, estaduais e municipais, visando desenvolver ações de 
esclarecimento e para ajustar procedimentos de caráter ambiental e atendimento a 
normas e regulamentos em vigor; 
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� Manutenção e operação de arquivos e registros atualizados relativos ao controle e 
monitoramento ambiental, com a criação de um sistema de Registro Ambiental de 
todos os eventos de natureza ambiental relacionados ao empreendimento, inclusive o 
passivo ambiental de áreas de interesse; 

� Definição e implantação de procedimentos de aceitação e recebimento de obras e 
serviços de fornecedores quanto ao controle ambiental, medidas mitigadoras, 
potencializadoras ou compensatórias. 

 
As principais atividades propostas serão divididas por temas, conforme itens abaixo. 
 

� Canteiro de Obras 
 
As instalações dos canteiros deverão atender ao disposto no presente programa e nas Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, com destaque para as NR-10 – Instalações e 
Serviços em Eletricidade; NR-11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de 
Materiais; NR-12 – Máquinas e Equipamentos; NR-18 – Condições de Trabalho na Indústria da 
Construção; NR-23 – Proteção Contra Incêndio; NR-24 – Condições Sanitárias e de Conforto 
nos Locais de Trabalho e NR-26 – Sinalização de Segurança. 
 
De forma geral, as diretrizes e os critérios a serem considerados pelo empreendedor, para a 
locação do canteiro, são os seguintes: 
 

� O empreendedor deverá apresentar um relatório contendo a descrição das áreas para 
implantação dos canteiros, o layout previsto, as plantas contendo a estrutura funcional 
e suas respectivas instalações (redes de água, esgoto sanitário, energia, acessos, 
ambulatórios, dispositivos de coleta seletiva dos resíduos e sistema de tratamento dos 
efluentes líquidos), que deverá ser submetido à análise do empreendedor; 

� Obtenção das licenças necessárias nos órgãos municipais e estaduais pertinentes; 
� A localização do canteiro de obras não poderá interferir expressamente com o sistema 

viário e de saneamento básico, sendo necessário, quando for o caso, contatar a 
Prefeitura, órgãos de trânsito, segurança pública, sistema hospitalar, concessionária 
de água, esgoto, energia elétrica, telefone, etc. para qualquer intervenção em suas 
áreas e redes de atuação; 

� Para a operação e manutenção do canteiro de obras, deverão ser previstos 
dispositivos e rotinas que não só atendam às prescrições básicas de conforto, higiene 
e segurança dos trabalhadores, como também minimizem os transtornos que possam 
ser causados à população vizinha, tais como ruídos, poeira, bloqueio de acessos, etc.; 

� Todos os trabalhadores deverão se ajustar às exigências locais, no tocante a qualquer 
atividade impactante ao meio ambiente, atendendo para o Código de Conduta a ser 
elaborado pela empreiteira, a partir das Diretrizes Básicas do Código de Conduta e 
Educação do Trabalhador; 

� Deverão ser previstas instalações para tratamento de efluentes dos sanitários, 
refeitórios, e outros para os quais seja cabível, com a utilização de caixas de gordura e 
fossas sépticas; 

� Projeto e montagem das cozinhas que permitam total higiene deverão englobar todos 
os equipamentos e recursos necessários para a limpeza do local e ao pessoal 
envolvido no preparo das refeições; 
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� As instalações dos refeitórios, se aplicável, deverão prever o uso de telas, boa 
ventilação, sanitários, tudo em conformidade com as melhores práticas de higiene e 
saúde; 

� O sistema de armazenamento de água para consumo humano deverá ser objeto de 
inspeção e limpeza periódica, visando garantir a potabilidade; 

� Qualquer sistema de abastecimento de água alternativo, tal como poço de captação 
de água subterrânea ou captação de água superficial, deverá ser aprovado e 
outorgado pelo órgão público competente; 

� Os sistemas de drenagem de águas pluviais e de esgotamento sanitário ou de óleos, 
graxas, etc, serão servidos por instalações próprias e nunca poderão ser interligados; 

� Deverá haver proteção contra contaminação em todo o sistema de abastecimento, 
especialmente em caixas d’água. Essa proteção será exercida através da escolha 
adequada de local, construção de cercas, sobrelevações e outras obras similares; 

� Deverá ser implementado o gerenciamento de riscos de acidentes na obra e 
promoção de atendimentos emergenciais, através de um Plano de Atendimento à 
Emergências, englobando tópicos ambientais, como vazamentos e derramamentos de 
produtos perigosos. 

 
 

� Gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos 
 
É inerente às atividades de obras civis a geração de grande quantidade de resíduos sólidos, 
desde inertes a perigosos. Da mesma forma, prevê-se a geração de efluentes de 
características domésticas (provenientes dos canteiros de obras), assim como outros que 
podem ser perigosos e devem ser tratados ou destinados de uma maneira adequada, prevista 
em legislação específica.  
 
A Resolução CONAMA 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil, prevê a classificação, separação e destinação dos 
vários tipos de resíduos gerados em uma obra.  
 
Deverão ser observadas as diretrizes impostas por tal resolução, assim como outras normas e 
leis relacionadas, entre elas, mas não somente, a NBR 12.235/1992: Armazenamento de 
resíduos sólidos perigosos - Procedimento, a NBR 11.174/1990 – Armazenamento de resíduos 
classe II – não inertes e III – inertes, a NBR 10.004/2004: Classificação de Resíduos Sólidos e 
normas correlatas. Deverá ser previsto ainda um Sistema de Manifesto de Resíduos, de forma 
a se ter controle da cadeia de geração / transporte / destino dos resíduos, permitindo uma 
gestão adequada e garantia do cumprimento da legislação.  
 
Deve-se assegurar que a menor quantidade possível de resíduos seja gerada durante as 
obras e que esses sejam adequadamente coletados, estocados e dispostos de forma a não 
resultar em emissões de gases, líquidos ou sólidos que possam representar impactos 
significativos sobre o meio ambiente, inclusive, de forma a não produzir odores ou permitir a 
proliferação de vetores patogênicos. 
 
Caso seja necessário o uso de banheiros químicos, os mesmos deverão sofrer manutenção 
em frequência adequada, assim como seus efluentes deverão ser destinados conforme 
legislação vigente.  
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Deverá ser dada prioridade à reutilização de materiais e resíduos na obra. No caso em que 
isso seja inviável deverá ser prevista a reciclagem, através de um programa de coleta seletiva. 
Em último caso, ou seja, quando o resíduo não puder mais ser reaproveitado ou reciclado, o 
mesmo deverá ser descartado de acordo com legislação.  
 
A Prefeitura deverá ser informada sobre a obra e deverá ser realizado um cadastro, caso 
necessário, no órgão municipal competente pela limpeza urbana.  
 

� Produtos Perigosos 
 
No caso da necessidade de utilização de qualquer produto químico perigoso, seu 
armazenamento e manipulação deverão ser efetuados de forma segura, evitando riscos aos 
trabalhadores, animais e meio ambiente. Deverão ser cumpridas as exigências da legislação 
sobre o tema.  
 
Todos os produtos químicos deverão ser identificados com as respectivas fichas de segurança 
(MSDS ou FISPQ) para que possam ser aplicadas, com segurança, todas as medidas cabíveis 
de armazenamento, manuseio e em caso de emergência. As normas de transporte de 
produtos perigosos deverá ser cumprida, sendo função da empreiteira fiscalizar os 
fornecedores quanto ao atendimento da legislação.  
  
 

� Transporte de funcionários, máquinas e materiais 
 
Deverá ser prevista uma logística de transporte de pessoal, material, equipamentos, matéria-
prima, resíduos, entre outros, que vise a redução de transtornos causados pelo aumento de 
tráfego, através de medidas, tais como: 
 

� Nos acessos, a fim de reduzir o risco de acidentes e evitar transtornos advindos do 
aumento do tráfego, deverá ser instalada sinalização de trânsito adequada; 

� O transporte deverá ser distribuído ao longo do dia, para que não haja concentração 
dessa atividade num único período; 

� Transporte de cargas grandes deverá ser realizado em período de menor fluxo de 
veículos; 

� Deverá ser feita a conscientização dos motoristas, visando a redução de acidentes, 
assim como instruí-los para evitar a destruição de vegetação e proibir a descarga de 
quaisquer materiais no campo, como combustível, graxa, peças, restos de tubo, 
concreto, etc.; 

� Para o transporte de materiais de construção, dever-se-á utilizar preferencialmente 
caminhões com carrocerias que impeçam a queda acidental deles, a qual poderá vir a 
causar problemas ambientais e de segurança para a população do entorno; 

� No caso de transporte de produtos e resíduos perigosos, deverá ser contratada 
empresa especializada, que atenda às exigências legais pertinentes. 

 
� Manutenção da Qualidade do Ar  

 
Como descrito nos impactos ambientais, poderá ocorrer a degradação da qualidade do ar 
durante o período de implantação do empreendimento, devido à suspensão de material 
particulado (principalmente de origem terrosa), ocasionada pela movimentação de veículos e 
máquinas sobre solo exposto.  
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Para tanto, deverá ser prevista a umectação do solo em locais de movimentação de máquinas 
e veículos, principalmente em período de estiagem, mas não descartando tal ação mitigadora 
no período de maior pluviosidade.  
 
Caso necessário, deverá ser implantado um sistema de lavagem de rodas dos veículos que 
saírem da área do empreendimento, de forma a evitar o carreamento de solo para fora do 
perímetro das obras e posterior suspensão de particulado, que pode gerar incômodos aos 
usuários e moradores do entorno. 
 
Os veículos, máquinas e equipamentos utilizados na implantação do Parque Global também 
emitirão gases da combustão dos motores, devendo ser realizada sua manutenção e 
regulagem periódica para que seja evitada a emissão de gases fora das normas vigentes. Será 
proposto um programa específico de monitoramento da qualidade do ar, abrangendo  
 
Em relação à manutenção da qualidade acústica, serão realizadas campanhas de 
monitoramento de ruídos, cujas definições serão propostas em um programa específico. Para 
o controle da poluição sonora, deverão ser implementados procedimentos para reduzir ao 
mínimo o ruído decorrente da operação de máquinas e equipamentos, tais como: 
 

� Evitar a operação de máquinas e equipamento em horários noturnos; 
� Enclausurar ou cobrir os equipamentos fixos; 
� Fazer manutenção preventiva, periódica de todos os equipamentos, veículos e 

máquinas; 
� Evitar ao máximo o uso de máquinas e equipamentos nas proximidades das áreas 

mais sensíveis, como o Colégio Pio XII e a região residencial a noroeste da ADA; 
� Divulgar, por meios de comunicação, de números de telefones para que a população 

possa registrar eventuais queixas referentes a incômodos relacionados a ruídos.  
 

� Controle de finos, qualidade das águas e processos erosivos 
 
A obra deverá ser dotada de sistemas específicos de controle de drenagem, visando produzir 
escoamento superficial e conter o potencial erosivo das águas pluviais. Medidas deverão ser 
adotadas para prevenção à erosão nos novos ambientes criados pela obra, incluindo também 
aquelas relativas ao controle geodinâmico dos taludes.  
 
A definição dos locais de implantação dos canteiros de obras, bota fora e demais estruturas 
operacionais deverá obrigatoriamente considerar nos seus critérios de decisão o risco 
geológico-geotécnico das alternativas avaliadas. 
 
Na fase de detalhamento do projeto, a investigação de parâmetros geológicos e geotécnicos a 
partir de prospecções de campo determinarão a metodologia e procedimentos executivos para 
a prevenção e correção de processos erosivos, indicando, eventualmente, a necessidade de 
execução de soluções específicas para determinados trechos do empreendimento. 
 
Dentre as medidas gerais a serem implementadas para evitar os efeitos mencionados está a 
revegetação de todas as superfícies expostas em taludes de cortes e aterro, 
complementarmente à execução de um adequado projeto de drenagem superficial, com o 
emprego dos dispositivos usuais, tais como: 
 



 
 

304 
 
 

� Identificação de áreas prioritárias a serem monitoradas na área de influência 
Implantação do Parque Global, para avaliação da evolução de focos de processos 
erosivos já existentes, avaliando o surgimento de novas ocorrências; 

� Desenvolvimento de plano de ação para mitigar o surgimento de novos processos 
erosivos ou ações para eliminar focos de erosão; 

� Valetas de proteção para interceptar as águas que poderão atingir os taludes de 
cortes e aterros; 

� Descidas d’água, empregadas nos pontos baixos dos aterros e nos locais onde o fluxo 
d’água na sarjeta estiver próximo da capacidade de escoamento da mesma; 

� Dissipadores de energia, para atenuar a velocidade da água, diminuindo o risco de 
erosão do terreno natural; 

� Técnicas de bioengenharia. 
 
 

� Proteção à Fauna e Flora durante às Obras 
 
Os trabalhadores envolvidos com o empreendimento serão previamente submetidos a um 
programa de informação e educação ambiental visando à proteção da fauna e flora. Tal 
programa será executado por uma equipe habilitada e capacitada, com o objetivo de 
incentivar, sensibilizar e atuar de forma responsável em relação à proteção da biota, mesmo 
que dentro de uma área urbana consolidada. 
 

� Remanejamento de serviços públicos 
 
Quando aplicável, projetos específicos deverão ser desenvolvidos a partir do levantamento de 
cadastros existentes junto à Prefeitura Municipal de São Paulo e às concessionárias de 
serviços públicos, de tal forma se prever as potenciais interferências e planejar o 
remanejamento provisório ou definitivo das redes de serviços, como água, esgoto, telefonia, tv 
a cabo, drenagem pluvial, etc., minimizando os períodos de corte no atendimento.  
 
Deverão ser observadas as seguintes diretrizes de caráter geral, caso houver alguma 
intervenção em rede de serviços: 
 

� Definição, em conjunto com órgãos públicos, concessionárias, empreiteiras e 
Prefeitura, dos procedimentos, especificações de materiais e serviços e 
responsabilidades a serem obedecidas para: projeto, aprovação, implantação e 
manutenção dos remanejamentos provisórios ou definitivos e proteção dos serviços 
públicos afetados; 

� Levantamento de outros planos, projetos e obras relacionados e/ou que afetem os 
serviços públicos na área de influência do empreendimento, que deverão ser 
considerados nos remanejamentos; 

� Informativos à população sobre eventuais cortes de abastecimento de água e energia 
ou outro serviço, causado pelas obras, dentro de um programa de comunicação.  

 
� Passivos ambientais  

 
As atividades de obra deverão evitar processos de contaminação do solo, protegendo 
equipamentos que contenham produtos potencialmente contaminantes (óleos, graxas, 
combustíveis, etc.).  
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Além disso, as substâncias e resíduos perigosos deverão ser armazenados de acordo com a 
legislação vigente, além de ser previsto um plano de atendimento a emergências que inclua 
tópicos de meio ambiente.  
 
Como há um processo junto à CETESB em relação à contaminação da área do 
empreendimento, não foi previsto um programa de gerenciamento de áreas contaminadas no 
presente estudo.  
 

� Diretrizes do Código de Conduta e Educação do Trabalhador 
 
Deve ser requerido aos trabalhadores o cumprimento das normas de conduta, nas frentes de 
trabalho, canteiros, alojamentos e estradas de acesso, como as relacionadas a seguir:  
 

� Não é permitido, em nenhuma hipótese, comercializar, guardar ou maltratar qualquer 
tipo de animal. A manutenção de animais domésticos deve ser desencorajada; 

� Não é permitida a extração, comercialização e manutenção de espécies vegetais 
nativas; 

� Caso algum animal seja ferido em decorrência das atividades da obra, o fato deverá 
ser notificado ao Inspetor Ambiental; 

� Porte de armas brancas e de fogo é proibido nos alojamentos, canteiros e demais 
áreas da obra; 

� Equipamentos de trabalho que possam eventualmente ser utilizados como armas 
(facão, machado, moto-serra, etc.) deverão ser recolhidos diariamente; 

� É proibida a venda, manutenção e consumo de bebidas alcoólicas nos locais de 
trabalho e alojamentos; 

� Deverão ser cumpridas as diretrizes de geração de resíduos, de utilização de 
sanitários e, principalmente, de não-lançamento de resíduos ao meio ambiente, tais 
como recipientes e restos de refeições ou materiais descartados na manutenção de 
veículos; 

� Os trabalhadores deverão comportar-se corretamente em relação à população vizinha 
às obras, evitando brigas, desentendimentos e alterações significativas no cotidiano 
da população local; 

� É expressamente proibido o uso de drogas ilegais, em qualquer lugar da obra; 
� É proibido o tráfego de veículos em velocidades que comprometam a segurança das 

pessoas, equipamentos e animais; 
� Visando manter a segurança dos trabalhadores, fica proibido o transporte de pessoas 

em caminhões, principalmente quando estes estiverem conduzindo equipamentos e 
combustíveis; 

� São proibidos a permanência e o tráfego de carros particulares, não vinculados 
diretamente às obras, nos canteiros ou nas áreas de construção; 

� Só poderão ser utilizadas as estradas de acesso que estejam previamente autorizadas 
e  

� O abastecimento e a lubrificação de veículos e de todos os equipamentos serão 
realizados em áreas especificadas, localizadas a, no mínimo, 40m dos corpos d’água 
ou fora dos limites das Áreas de Preservação Permanente. 
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� Diretrizes para o Programa de Saúde e Segurança nas Obras 
 
Apesar de não ser um tópico de meio ambiente e de haver legislação específica de saúde e 
segurança do trabalho, é proposto no PCGAO que seja elaborado e aplicado um Programa de 
Saúde e Segurança nas Obras, onde esteja definida a sua política quanto aos procedimentos 
de saúde e segurança nas obras, estruturado com base no “Serviço Especializado em 
Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT)”, atendendo à NR-4, tendo como atribuições 
principais: 

� Elaborar e executar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, 
segundo a NR-7, executando as avaliações clínicas e exames admissionais, 
periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função, demissionais e exames 
complementares diversos, mantendo os registros dos empregados; 

� Elaborar e executar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, segundo 
a NR-9, verificando as hipóteses de acidentes nesse tipo de obra; 

� Elaborar e executar o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria de Construção (PCMAT), segundo a NR-18, executando ações de educação 
e treinamentos para todos os empregados, em diversos temas, nos quais os riscos de 
acidentes ou acontecimentos nas obras sejam previsíveis, tais como saúde, higiene e 
primeiros socorros; prevenção de doenças infecciosas e parasitárias; combate ao 
alcoolismo, tabagismo e drogas; acidentes com animais peçonhentos; riscos de 
natureza física, química e biológica. 

 
Deverá ser feita a estruturação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, 
segundo a NR-5, com empregados da empresa construtora, a qual se reunirá periodicamente 
a fim de elaborar o Mapa de Riscos Ambientais, bem como definir os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), segundo a NR-6, a serem utilizados pelos diferentes setores das 
obras, cuidando para que sejam utilizados e mantidos estoques de reposição. 
 
Nas Áreas de Segurança Industrial e Medicina do Trabalho, deverão ser previstos equipes 
especializadas, com uma sala específica no canteiro de obras central e com atuação 
permanente no Ambulatório do Canteiro de Obras, respectivamente. 
 
Deve ser elaborado um Plano de Contingência para Emergências Médicas e Primeiros 
Socorros, incluindo o estabelecimento de convênios com os serviços hospitalares mais 
próximas às obras, garantindo o pronto atendimento de casos emergenciais, quando a 
remoção vier a ser necessária. 
 
� Inter-relação com Outros Programas 

 
� Programa de Comunicação Social; 
� Programa de Educação Social; 
� Programa de Monitoramento de Ruídos; 
� Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar; 

 
� Coordenação, Instituições envolvidas e Parcerias 

 
Este programa é de responsabilidade do empreendedor, que deverá fiscalizar o cumprimento 
das cláusulas ambientais estabelecidas no contrato com as empreiteiras envolvidas nas obras.  
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� Cronograma 

 
A previsão é que o PCGAO dure pelo menos o prazo de implantação do empreendimento, 
podendo esse prazo estender-se por mais algum tempo após o início da operação do 
empreendimento. 
 
� Equipe Necessária 

 
Os responsáveis pela condução do plano devem ter convivência cotidiana com a obra, de 
forma a assegurar a eficiência operacional à gestão.  
 
A equipe responsável pela execução do presente plano deve ser constituída de pelo menos: 

 
� Supervisor Ambiental, com formação em nível superior e experiência comprovada na 

área ambiental. Este profissional, que trabalhará em “tempo parcial” será o 
responsável pela implementação / coordenação de todas as ações previstas neste 
plano, reportando-se diretamente ao empreendedor. Será, também, o responsável 
pelos cursos de treinamento / reciclagem, a serem ministrados para funcionários e 
empreiteiros, além de consolidar os relatórios mensais de gestão ambiental da obra, 
relatando os acontecimentos do mês. Por fim, deverá elaborar um Relatório Final de 
Gestão Ambiental da Obra, com base em todos os relatórios de andamento, 
elaborados no período. O supervisor também será responsável pela verificação do 
cumprimento dos outros programas ambientais previstos neste estudo, de forma a 
integrar a fiscalização nas responsabilidades do Sistema de Gestão Ambiental.  

� Monitores Ambientais, com formação de nível médio e experiência comprovada na 
área ambiental. Estes profissionais trabalharão em “tempo integral” e serão os 
responsáveis pelo acompanhamento das atividades desenvolvidas, rotineiramente, 
nas várias frentes de serviços e no entorno imediato das obras. Eles devem se 
reportar ao supervisor ambiental, especialmente em relação a acontecimentos 
anormais nas frentes de serviços, que possam impactar o meio ambiente.  

� Auditores ambientais internos (empreendedor), com experiência comprovada em 
sistemas de gestão ambiental. Será responsável por avaliar as atividades do SGA e 
do supervisor e monitores ambientais.  

 
 
8.1.2. Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos 
 
� Justificativa 

 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece que o ruído constitui um dos principais 
problemas de poluição em escala mundial, além da possibilidade de induzir perdas auditivas 
em caso de exposição contínua a níveis elevados. O ruído em excesso também contribui 
significativamente para o incômodo psicossomático nas populações, podendo gerar estresse e 
esgotamento físico em caso de interferência no sono. 
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As obras a serem desenvolvidas durante a fase de implantação do Parque Global poderão 
emitir ruídos, em diferentes graus de intensidade, passíveis de causarem interferências em 
agentes receptores localizados, em especial, no entorno imediato das obras, como já colocado 
no impacto relacionado à geração de ruídos.  
 
Os impactos referentes ao ruído deverão ter maior intensidade durante a etapa de obras, 
devido ao trânsito de veículos e máquinas, além da operação de equipamentos diversos, 
máquinas pesadas, caminhões, etc. Na fase de operação estima-se que haverá um acréscimo 
nos níveis de ruído ao que existe atualmente no local das obras, inerentes ao novo uso que 
será dado, ou seja, atualmente o terreno está vazio, não havendo fontes de emissão de ruído, 
enquanto que o Parque Global, como haverá ocupação antrópica, atrairá geração de ruídos, 
como movimentação de pessoas e carros.  
 
Como a maior intensidade da geração de ruídos ocorrerá no período de implantação, é 
proposto um monitoramento somente nesta etapa do empreendimento, ou seja, quando 
ocorrerão as obras para construção do Parque Global. 
  
� Objetivos 

 
Objetiva-se com a implantação desse Programa, além do pleno atendimento à legislação em 
vigor, a manutenção e a garantia do conforto acústico para os moradores situados nas 
imediações do Parque Global.  

 
� Público Alvo 

 
Moradores, trabalhadores e estudantes dos entorno do empreendimento. 

 
� Principais Atividades 

 
A análise dos dados, referentes às eventuais ultrapassagens dos níveis de ruído com potencial 
de causar incômodos, deverá ser feita calculando-se o nível equivalente (Leq) diurno. 
 

� Seleção dos Pontos de Medição 
 

O monitoramento, durante a fase de implantação, deve ser realizado nos mesmos pontos já 
avaliados para o diagnóstico de ruídos apresentado no presente estudo ambiental. 
 

� Padrões de Referência 
 

Os níveis de critério de avaliação – NCA, que servirão como padrões de referência para o 
monitoramento, deverão ser utilizados da seguinte maneira: 
 

i. Para os pontos de medição do diagnóstico nos quais o nível de ruído ambiente foi 
maior do que os padrões legais, o padrão a ser considerado é o Leq  obtido no 
monitoramento, ou seja, o valor de background. Sendo assim, encaixam-se nessa 
categoria os pontos P01, P02, P05, P06 e P07, cujos resultados do monitoramento 
são apresentados no Quadro 8.1.2-1 abaixo: 
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QUADRO 8.1.2-1 
PADRÕES (NCA’ S) NOS PONTOS EM QUE O RUÍDO AMBIENTE FOI SUPERIOR AOS PADRÕES LEGAIS 
 

Pontos de 
Medição 

Leq / NCA 
dB(A) 

P01 74,5 

P02 63,1 

P05 62,4 

P06 60,1 

P07 54,0 

 
ii. Para os pontos nos quais as medições no monitoramento realizado foram menores 

do que os padrões legais, continuará sendo utilizada a referência legal. Sendo 
assim, para os pontos P03 e P04 os padrões a serem considerados são os 
apresentados no Quadro 8.1.2-2, obtidos a partir da NBR 10.151.  

 
QUADRO 8.1.2-2 

PADRÕES (NCA’ S) NOS PONTOS EM QUE O RUÍDO AMBIENTE FOI INFERIOR AOS PADRÕES LEGAIS 
 

Pontos de 
Medição 

Leq / NCA 
dB(A) 

P03 60 

P04 55 

 
De qualquer forma, coloca-se nos Quadros 8.1.2-3 e 4 os padrões definidos pela NBR 10.151 
e pelo município de São Paulo, respectivamente, em sua integralidade.  

 
 

QUADRO 8.1.2-1 
LIMITES DE RUÍDO CONFORME NBR 10.151 

 

Tipos de áreas Diurno  Noturno  

Áreas de sítios e fazendas 40 35 
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de 
escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 
Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 
Área mista, com vocação recreacional 65 55 
Área predominantemente industrial 70 60 
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QUADRO 8.1.2-2  

LIMITES / NÍVEIS DE RUÍDOS CONFORME ZONEAMENTO MUNICIPAL  
 

Zoneamento Urbano e Tipos de Vias Diurno  Noturno  

ZCLz-I; ZCLz-II; ZER 50 45 

ZM-1 e ZMp  (vias locais) 55 45 

ZM-2 e ZM-3 (vias locais); ZEIS; ZM e ZMp (vias coletoras) 65 45 

ZM e ZMp (vias estruturais N3) 65 50 

ZCP; ZCL; ZCPp; ZCLp; ZM e ZMp (vias estruturais N1 e N2); ZPI 
(vias locais) 65 55 

ZPI (vias coletoras e estruturais) 70 60 

Demais Zonas Não aplicável 
Fonte: Lei Municipal n° 11.501/94 Organizado por WALM, 2014. 
 

 
Para o município de São Paulo o silêncio urbano é regido pela Lei Municipal n° 11.501/94 e n° 
11.986/96, sendo os limites, conforme o zoneamento, determinados no Plano Diretor Municipal 
– Lei n° 13.885/2004.  
 

� Realização das Medições 
 

Deverá proceder-se a medições de nível de ruído ambiente com indicação mínima de Leq, L10 e 
L90, com registro gráfico da leitura (a intervalos de 1 segundo) e identificação do local exato de 
medição, determinação de distância da fonte sonora, mapas, fotos e coordenadas GPS. 
 
Para as medições de ruído deve ser utilizado medidor de nível sonoro de tipo I, com análise 
estatística de dados e integrador, e com respectivo certificado de calibração em laboratório 
credenciado pelo INMETRO. 
 
As medições de ruído deverão ser realizadas conforme o procedimento descrito na NBR 
10.151, sendo que o tempo de amostragem de no mínimo de 10 minutos, de acordo com a 
Decisão de Diretoria CETESB nº 100/2009/P, de 19 de maio de 2009, e deverá ser o suficiente 
para a estabilização do Leq.  
 
Recomenda-se que as informações obtidas, ao longo do processo de medição das emissões 
sonoras sejam consolidadas e mantidas em um “banco de dados” específico, de tal forma 
permitir a adoção da mais adequada medida de mitigação / controle, quando pertinente. 
 
� Inter-relação com Outros Programas 

 
 

� Programa de Comunicação Social - sugere-se que a equipe responsável pela 
condução do Programa de Comunicação Social seja antecipadamente informada sobre 
eventuais “eventos críticos” (níveis elevados de ruídos) que possam ocorrer durante as 
obras, de difícil mitigação, para que esta comunique aos potenciais receptores e, ao 
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mesmo tempo, esteja preparada para o recebimento e avaliação de queixas de 
moradores e usuários do entorno. 
 
Para tal situação, é essencial que se promovam medições dos níveis de ruídos e/ou 
vibrações induzidas ao solo em residências possivelmente impactadas pelo 
empreendimento de maneira a verificar a pertinência das reclamações para a aplicação 
de medidas de mitigação pontuais que se façam necessárias. 

 
� Coordenação, Instituições envolvidas e Parcerias 

 
Este Programa é de responsabilidade do empreendedor que, no entanto, poderá instituir 
parceria com instituições privadas ou públicas, que detenham tecnologia na área. 
 
� Cronograma 

 
O presente monitoramento deverá ser realizado com frequência mínima trimestral. Caso o 
Programa de Comunicação Social identifique reclamações da população do entorno, também 
deverá ser feita campanha para averiguação dos níveis de ruído e possibilidade de tomada de 
medidas de intervenção.  
 
� Equipe Necessária  

 
É necessária a utilização de um consultor especialista em monitoramento de ruídos, bem 
como de dois auxiliares de serviços durante as campanhas. 
 

� Programa de Comunicação Social - sugere-se que a equipe responsável pela 
condução do Programa de Comunicação Social seja antecipadamente informada sobre 
eventuais “eventos críticos” (níveis elevados de ruídos) que possam ocorrer durante as 
obras, de difícil mitigação, para que esta comunique aos potenciais receptores e, ao 
mesmo tempo, esteja preparada para o recebimento e avaliação de queixas de 
moradores e usuários do entorno. 
 
Para tal situação, é essencial que se promovam medições dos níveis de ruídos e/ou 
vibrações induzidas ao solo em residências possivelmente impactadas pelo 
empreendimento de maneira a verificar a pertinência das reclamações para a aplicação 
de medidas de mitigação pontuais que se façam necessárias. 

 
8.1.3. Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar. 

 
� Justificativa 

 
No decorrer das obras de implantação do Parque Global são previstas emissões de material 
particulado em suspensão decorrente de operações típicas de obras civis, além de emissões 
do tráfego de veículos e maquinários e da combustão dos motores dos veículos utilizados na 
obra. 
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O aumento do tráfego de veículos pesados como caminhões e guindastes, considerados 
fontes móveis de poluição, provoca a liberação de materiais particulados e de partículas 
inaláveis (óxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio, monóxido e dióxido de carbono, dentre 
outros). Em excesso, esses poluentes podem vir a comprometer à saúde e bem-estar da 
população residente no entorno das obras previstas, assim como a biota local. 
 
Os efeitos adversos das obras da operação frente à qualidade do ar local estendem-se a 
aspectos paisagísticos, estando associadas à corrosão em materiais e deposição de pó em 
superfícies (fachadas e telhados de edificações, de vidros, tecidos, veículos, etc.), além da 
visibilidade nas vias de tráfego próximas as obras em vista dos movimentos de material 
inconsolidado (poeira/terra). 
 
Dessa maneira, entendendo-se que emissões atmosféricas não controladas podem causar a 
deterioração da qualidade do ar, com reflexos diretos principalmente na saúde humana, é 
aconselhável o monitoramento dessas potenciais emissões, durante a fase de implantação das 
obras do Parque Global, a fim de manter uma adequada gestão ambiental do empreendimento 
projetado. 
 
� Objetivos 

 
O objetivo geral desse programa é monitorar o padrão da qualidade do ar das áreas sob 
influência direta da implantação do empreendimento em tela. Por sua vez, os objetivos 
específicos são: 
 

� Avaliar a qualidade do ar, à luz de limites estabelecidos pela legislação em vigor, para 
proteger a saúde e o bem estar das pessoas residentes no entorno das obras do 
Parque Global e operários dessa obra; 

� Acompanhar as tendências e mudanças na qualidade do ar decorrentes das 
alterações nas emissões de eventuais poluentes devido às atividades das obras; 

� Fornecer dados para ativar ações de emergência durante períodos de estagnação 
atmosférica, quando os níveis de poluentes na atmosfera possam representar risco à 
saúde das pessoas; 

 

� Público Alvo 

 
Moradores e trabalhadores dos entorno do empreendimento. 

 
� Principais Atividades 

 
A avaliação de impactos na qualidade do ar causados pelo empreendimento pode ser 
evidenciada a partir da medição dos níveis de concentração dos materiais particulados 
presentes no ar, de partículas inaláveis, monóxido de carbono, fumaça, óxido de nitrogênio e 
óxidos de enxofre, uma vez que estes são os poluentes mais comuns em função das 
atividades que serão desenvolvidas nas obras projetadas.  
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Durante a etapa de implantação, as emissões atmosféricas devem ser controladas para todas 
as atividades com potencial de poluição, principalmente nos canteiros de obras, no decorrer da 
remoção e armazenamento de material e com os veículos e equipamentos utilizados.  
 
As medidas de controle mais adequadas devem consistir em umedecimento dos locais de 
retirada de solo e regulagem de motores de veículos e maquinários. 
 
Os caminhões utilizados no transporte de materiais pulverulentos deverão ser cobertos por 
lonas para minimizar a emissão de material particulado durante as obras. 
 
Todos os veículos e maquinários utilizados nos serviços de implantação deverão passar por 
revisões periódicas para manutenção, visando, principalmente, as regulagens necessárias 
para a minimização de emissão de gases poluentes na atmosfera. 
 
Os veículos, máquinas e equipamentos movidos a diesel envolvidos na implantação das obras 
de infraestrutura, deverão seguir rigorosamente seus planos individuais de manutenção, 
conforme manual dos fabricantes. Ainda para esta categoria automotiva, o programa de 
monitoramento deverá avaliar e monitorar as emissões gasosas dos motores a diesel de 
combustão interna utilizando a escala Ringelmann.  
 
Para as medições de óxido de enxofre (SOx) e óxidos de nitrogênio (NOx) poderá ser utilizado 
amostrador de pequeno volume, do tipo TRIGÁS13, ou equivalente. A concentração de SOx 
deverá ser medida pelo método da pararosanilina (NBR 9546) ou método do peróxido de 
hidrogênio (NBR 12979). Para medição da concentração de NOx deverá ser utilizado o método 
do arsenito de sódio (NBR 11505). 
 
A medição de monóxido de carbono poderá ser realizada por espectrofometria de 
infravermelho não dispersivo (NBR 13157). 
 
Todos os equipamentos utilizados deverão estar devidamente calibrados e certificados 
conforme normas regulamentadoras aplicáveis. 
 
Os métodos de amostragem e coletas deverão estar de acordo com as especificações 
apresentadas no CONAMA, IAP ou USEPA – United States of Environmental Protection 
Agency.  
As campanhas para verificar a qualidade do ar serão realizadas numa periodicidade bimestral 
durante o decorrer das obras. Previamente ao início das mesmas haverá uma mensuração dos 
parâmetros a serem analisados a título de referência. Os dados obtidos serão comparados 
num posterior relatório com os limites estabelecidos pelo Decreto Estadual n° 59.113/ 2013. 
 
� Inter-relação com Outros Programas 

 

                                                           
13 Trigas é um instrumento fabricado para amostragem e coleta de poluentes atmosféricos. Em uma descrição simplificada, têm-se um trem de 
amostragem que, mediante ao uso de uma bomba a vácuo, faz “borbulhar” o ar atmosférico em reagentes especiais e com vazões conhecidas. Os 
componentes do ar são, então, coletados nestes reagentes para posterior análise em laboratório. 
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� Programa de Comunicação Social; 
� Plano de Gestão e Controle Ambiental das Obras 

 
� Coordenação, Instituições envolvidas e Parcerias 

 
Este programa é de responsabilidade do empreendedor, que deverá fiscalizar o cumprimento 
das cláusulas ambientais estabelecidas no contrato com as empreiteiras envolvidas nas obras.  
 
� Cronograma 

 
A previsão é que o Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar perdure pelo prazo de 
implantação do empreendimento, qual seja, minimamente durante a obra, sugere-se  
monitoramentos bimestrais. 
 
� Equipe Necessária 

 
As medições deverão ser realizadas por empresa especializada de maneira adequada e de 
acordo com os métodos preconizados, com acompanhamento da Supervisora Ambiental. 
 
A empresa construtora deverá implantar as medidas de correção exigidas pela equipe de 
monitoramento. 
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9. Conclusão 
 
 
Após a análise dos dados apresentados ao longo deste Estudo de Impacto de Vizinhança 
(EIV), inicialmente, destaca-se a inserção urbana do empreendimento no perímetro da 
Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE), a qual em sua lei especifica, no 
capítulo II – dos objetivos e das diretrizes, na seção I – dos objetivos e das diretrizes gerais, no 
artigo 4° define que: 
 

III. Criar estímulos para a implantação de usos diversificados, com índices e parâmetros urbanísticos 
compatíveis com as tendências e potencialidades dos lotes inclusos no perímetro da Operação 
Urbana Consorciada Água Espraiada, visando alcançar as transformações urbanísticas e ambientais 
desejadas; 
IV. Incentivar a mescla de usos para estimular a dinâmica urbana. 

 
Identifica-se também que, os objetivos do Parque Global atendem à Política de Mudança do 
Clima do Município de São Paulo, instituída pela Lei n. 14.933/09, conforme descrito no Art. 3°, 
inciso V, distribuindo o uso e intensificando o aproveitamento do solo de forma equilibrada em 
relação à infraestrutura e equipamentos, aos transportes e ao meio ambiente, de modo a evitar 
sua ociosidade e/ou sobrecarga e a otimizar os investimentos coletivos, aplicando-se o 
conceito de cidade compacta, portanto, infere-se que a implantação do empreendimento 
possibitará a melhoria da qualidade de vida da população residente nas áreas de influência. 
 
Conclui-se ainda que, os objetivos do Parque Global contribuem para a sustentabilidade da 
aglomeração urbana estabelecida de acordo com as metas estipuladas no Art. 18, da lei n. 
14.933/09:  
 

� Reduzindo os deslocamentos por meio da melhor distribuição da oferta de emprego e 
trabalho na cidade; 

 
� Promovendo a distribuição de usos e a intensidade de aproveitamento do solo de forma 

equilibrada em relação à infraestrutura, aos transportes e ao meio ambiente, fazendo 
uso do estoque de área construída por uso estabelecido no Quadro 8, anexo à Parte III 
da Lei n. 13.885, de 25 de agosto de 2004. 

 
Destaca-se que os aspectos elencados anteriormente irão contribuir para a qualidade 
ambiental e inserção do empreendimento na região, possibilitando que sua ocupação ocorra 
de forma planejada e qualificada.  A mescla de usos associada ao conceito de cidade 
compacta e multifuncional permite uma utilização mais eficiente do uso do solo e conforme 
dito anteriormente, o Parque Global desenvolveu em parceria com o CTE - Centro de 
Tecnologia das Edificações, o seu "Compromisso com a Sustentabilidade do 
Empreendimento", visando gerar valor para o meio ambiente, os clientes, comunidade, 
cidade, governo, sociedade e stakeholders do empreendimento. Foram definidas diretrizes 
sustentáveis para as fases de concepção, projeto, execução de obras e operação do 
empreendimento, considerando as dimensões econômicas, ambientais e sociais que formam 
o tripé da sustentabilidade.  
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Positivamento o empreendimento irá contribuir do ponto de vista social, com a qualificação da 
população das comunidades de seu entorno, por meio da realização de seus projetos de 
qualificação para aproveitamento de mão de obra. 
 
O investimento realizado com a compra dos CEPACs contribui para que o poder público 
execute as obras em infraestrutura necessárias na região, investimento este que sem a 
aquisição de CEPACs, poderia não ser viável no momento. 
 
Portanto, por todos os aspectos elencados anteriormente conclui-se pela viabilidade ambiental 
do Parque Global. 
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EQUIPE TÉCNICA 

NOME FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

REGISTRO 
PROFISSIONAL 

ÁREA / ATUAÇÃO GERAL 
(EIV/RIVI) 

Jacinto Costanzo Junior Geólogo CREA: 65844/D Responsável Técnico e Coordenador 
Geral do EIV-RIVI 

Laura Rocha de Castro Arquiteta Urbanista CAU: A33632-7 

Coordenadora técnica do EIV-RIVI e 
coordenadora do meio socioeconômico  
Caracterização do Empreendimento 
Aspectos Legais 
Impactos e Programas Ambientais 

Walter Sérgio de Faria Geólogo CREA: 119498/D Coordenação do Meio Físico 
 

Sueli Harumi Kakinami Bióloga CRBio: 14.450/01/D 
 
Coordenação do Meio Biótico 

 

Karina Barbosa de 
Aguiar Geógrafa CREA: 5063370419 

Meio Físico: Caracterização climática / 
Geomorfologia / Qualidade do ar, 
Recursos Hídricos Superficiais / Impactos 
e Programas Ambientais 

Maíra Daronco Teruya Engenheira 
Ambiental CREA:5063133800 Meio Físico: Áreas contaminadas / 

Impactos e Programas Ambientais 

Caio Vilas Bôas Costa Gestor Ambiental - Meio Físico: Níveis de Ruídos e Vibrações 

Natália T. Margarido Engenheira 
Ambiental CREA: 5068965709 

 
Meio socioeconômico: Caracterização 
demográfica; Perfil Econômico; Qualidade 
de Vida. Impactos e Programas 

Rita Monteiro Falcão Geógrafa CREA: 5063856693 

Meio socioeconômico: Uso e ocupação do 
solo – inserção urbana e Mercado 
Imobiliário 
 

Ronei Pacheco de 
Oliveira Geógrafo CREA: 5069021975 

Meio socioeconômico: Sistema Viário, 
trânsito e circulação. Impactos e 
Programas. 

Francisco Leal Geógrafo CREA: 5069374045  Meio socioeconômico: Paisagem e 
Estrutura Urbana 

Raquel Colombo 
Oliveira Bióloga CRBio: 79597/01-D Meio Biótico: Fauna terrestre / avifauna 



 

EQUIPE TÉCNICA 

NOME FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

REGISTRO 
PROFISSIONAL 

ÁREA / ATUAÇÃO GERAL 
(EIV/RIVI) 

Leo Malagoni Biólogo CRBio: 40167/01-D Meio Biótico: Vegetação/ Fauna terrestre 

Brenda Côrrea Bióloga _ Meio Biótico: Vegetação/ Fauna terrestre / 
avifauna 

Julierme Z. Lima 
Barboza Geógrafo CREA: 5063220828 Coordenação da Cartografia / 

Geoprocessamento 

Roger Biganzolli Geógrafo CREA: 5069227370 Produção cartográfica temática 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ANEXO 01 – Comprovante depósito FEMA 
  



Documento de Recolhimento ou Depósito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Número / Ano:

Interessado:

Endereço:

Processo:

Emitido por:

Unidade Emitente:

SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE

74.118.514/0001-82

Avenida Susana / 387 /  / Vila Gumercindo / São Paulo / SP / 04130-000

2013-0059692-5

611 / 2014 Tipo: Data de Emissão:

CCM:

94.10 - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desen Reclassificado:  /

Histórico

03/02/2014Apropriação

CNPJ:

D779634 - Laressa Carvalho Oliveira

Documento:  5109 número da guia de remessa = 

DEPOSITO 12.238.155.000.140

R$ 959.023,90 / 262,10 (VALOR DA MUDA)= 3.659 MUDAS

TCA 075/2013

GOLF VILAGE EMPREEND IMOB

EstornoConta Receita Valor

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência:  1897 Conta Corrente: 0.005.455-0

Depósito Bancário: 12238155000140 Data de Recebimento: 30/01/2014

 21794 2.5.9.0.01.39.00.00 FEMA - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS  959.023,90 N

Dados de Controle

Agente Arrecadador:

Apropriação:

1 - BANCO DO BRASIL S.A.

03/02/2014

30/01/2014 D786566 - Carlos Eduardo Salerno

Total:

D786566 - Carlos Eduardo Salerno

 959.023,90 

Validação:

1 / 1SOF - 05/02/2014 - 10:13:13 [STS025R]



Documento de Recolhimento ou Depósito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Número / Ano:

Interessado:

Endereço:

Processo:

Emitido por:

Unidade Emitente:

SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE

74.118.514/0001-82

Avenida Susana / 387 /  / Vila Gumercindo / São Paulo / SP / 04130-000

2013-0059680-1

1141 / 2014 Tipo: Data de Emissão:

CCM:

94.10 - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desen Reclassificado:  /

Histórico

25/02/2014Apropriação

CNPJ:

D779634 - Laressa Carvalho Oliveira

Documento:  16228 número da guia de remessa = 

DEPOSITO 5.730.704.000.133

R$ 2.012.890,20 / R$ 262,30 (VALOR DA MUDA)= 7.674 MUDAS

TCA 074/2013

GOLF VILLAGE EMPREEND. IMOB. S/A

EstornoConta Receita Valor

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência:  1897 Conta Corrente: 0.005.455-0

Depósito Bancário: 5730704000133 Data de Recebimento: 24/02/2014

 21794 2.5.9.0.01.39.00.00 FEMA - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS  2.012.890,20 N

Dados de Controle

Agente Arrecadador:

Apropriação:

1 - BANCO DO BRASIL S.A.

25/02/2014

24/02/2014 D786566 - Carlos Eduardo Salerno

Total:

D786566 - Carlos Eduardo Salerno

 2.012.890,20 

Validação:

1 / 1SOF - 26/02/2014 - 11:51:30 [STS025R]



Documento de Recolhimento ou Depósito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Número / Ano:

Interessado:

Endereço:

Processo:

Emitido por:

Unidade Emitente:

SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE

74.118.514/0001-82

Avenida Susana / 387 /  / Vila Gumercindo / São Paulo / SP / 04130-000

2013-0059670-4

4369 / 2013 Tipo: Data de Emissão:

CCM:

94.10 - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desen Reclassificado:  /

Histórico

02/07/2013Apropriação

CNPJ:

D779634 - Laressa Carvalho Oliveira

Documento:  60546 número da guia de remessa = 

DEPOSITO 10.460.896.000.145

R$ 184.587,26 / R$ 396,11 (VALOR DA MUDA)=466 MUDAS

TCA 073/2013

ARCONTE DESENVOLV. IMOB. S/A

EstornoConta Receita Valor

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência:  1897 Conta Corrente: 0.005.455-0

Depósito Bancário: 10460896000145 Data de Recebimento: 01/07/2013

 21794 2.5.9.0.01.39.00.00 FEMA - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS  184.587,26 N

Dados de Controle

Agente Arrecadador:

Apropriação:

1 - BANCO DO BRASIL S.A.

03/07/2013

01/07/2013 D675806 - Cleide Rosires Picinin

Total:

D675806 - Cleide Rosires Picinin

 184.587,26 

Validação:

1 / 1SOF - 15/07/2013 - 17:33:50 [STS025R]



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ANEXO 02 – Protocolo GOLF 37 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ANEXO 03 – Protocolo GOLF 137 







 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ANEXO 04 – Alvarás de Aprovação e Execução de Movim entação 
de Terra 

































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ANEXO 05 – Certidão de Diretrizes 056/12-SMT 
 









 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ANEXO 06 – Certificados de calibração 





































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ANEXO 07 – Termo de Compromisso Ambiental - TCA n. 075/2013 



























 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ANEXO 08 – Termo de Compromisso Ambiental - TCA n. 074/2013 
 



























 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ANEXO 09 – Termo de Compromisso Ambiental - TCA n. 073/2013 
 



























 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ANEXO 10 – Comunicações concessionárias 
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