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7 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

7.1 Diagnóstico da Área de Influência Indireta 

7.1.1 Meio Físico 

7.1.1.1 Clima e Condições Meteorológicas 

a) Convenções e Metodologia 

O Clima é uma noção criada pelo homem, formada por informações coletadas a partir das noções de clima.  
Pode ser compreendido a partir de noções matemáticas ou numéricas (quantitativo), ou a partir de 
informações qualitativas, de natureza mais descritiva.  Os dois focos de estudo pressupõem uma sucessão 
de tipos de tempo.  Precedendo o diagnóstico climático do item seguinte, seguem algumas convenções e 
referências voltadas ao clima sob o enfoque quantitativo. 

Clima, no sentido estrito é geralmente definido como “tempo meteorológico médio”, ou mais precisamente, 
como a descrição estatística de quantidades relevantes e mudanças do tempo meteorológico num período de 
tempo, que vai de meses a milhões de anos.  O período clássico é de 30 anos, definido pela Organização 
Mundial de Meteorologia (OMM).  Essas quantidades são geralmente variações de superfície como 
temperatura, precipitação e vento. O clima num sentido mais amplo é o estado, incluindo as descrições 
estatísticas, do sistema meteorológico7.  

Desta forma, e seguindo a definição, o INMET8, gera a cada 30 anos compêndio intitulado: Normais 
Climatológicas que apresenta dados médios mensais e dados extremos da última trintena.  Atualmente o 
compendio mais recente refere-se ao período de 1961 a 1990. Há diversas metodologias com as quais é 
possível se classificar o clima de determinada região, sendo a classificação de Koeppen uma das mais 
utilizadas. 

b) Metodologia Aplicada 

Na classificação de Koeppen, os climas são segregados primeiramente por letras maiúsculas, entre as 
quais estão os tipos “A” e “C” que interessam ao caso em pauta: 

 A - Climas megatérmicos (temperatura média do mês mais frio superior a 18ºC) 
 C - Climas mesotérmicos (temperatura média do mês mais frio inferior a 18ºC e superior a -

3ºC, ao menos um mês com média igual ou superior a 10ºC) 
Tanto os climas do tipo “A”, quanto do tipo “C”, pode ser sub-categorizados por letras minúsculas, entre as 
quais os sub-tipos “f” e “w”.  

 f -  sempre úmido (mês menos chuvoso com precipitação superior a 60mm)  
 w – úmido no verão (mês menos chuvoso com precipitação inferior a 60mm)  

                                                      

7 Glossário do Relatório do Painel Intergovernmental Mudanças Climáticas da ONU.   
8 Instituto Nacional de Meteorologia.   
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Para efeitos de caracterização do clima, a área de estudo no Município de São Paulo (MSP) pertence à 
Bacia do Alto Tietê, a qual, segundo a classificação climática de Köppen, prevalece à classe de Clima C, 
distinguindo-se os tipos e variedades Cwb. A variedade Cwb, ocorre em pouco menos de 5% do território 
do Estado de São Paulo (Figura 7.1.1.1-1). 

  



 

FIGURA 7.1.1.1- 1 – CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO SEGUNDO KOEPPEN (SETZER 1943). 
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Esta classificação climática é consistente com as séries histórias de dados meteorológicos médios da 
última trintena reportada INMET (1961 a 1990) e até com a trintena anterior (1931 a 1960). 

Desta forma, tal classificação é consistente com a definição de clima, expedida pela OMM/ONU9 e 
empregada pelo IPCC/ONU10.   

Na Figura 7.1.1.1-2 se observa que temperatura média mensal do mês mais frio foi inferior a 18ºC e 
superior a -3ºC. Também se observa que em diversos meses houve média mensal igual ou superior a 
10ºC.  Desta forma se confirma a classificação “C”- Climas Mesotérmicos. Adicionalmente, a temperatura 
média no mês mais quente manteve-se abaixo (tangente) a 22 o C o que determina a variedade climática 
“b”. 

                                                      

9 OMM – Organização Meteorológica Mundial.  ONU – Organização das Nações Unidas 
10 IPCC – International Panel for Climate Changes.  ONU – Organização das Nações Unidas. 
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FONTE INMET. 

7.1.1.1-2 – MÉDIAS, MÍNIMA, MÉDIA E MÁXIMA MENSAL DE SÃO PAULO 1961 A 

1990 

 

A Figura 7.1.1.1-3 mostra as médias mensais de precipitação e de evapotranspiração. Nessa se observa 
que o clima no MSP é úmido no verão e seco no inverno (mês menos chuvoso com precipitação inferior a 
60mm). Isto caracteriza o clima pelo sub – tipo “w”. 

 
FONTE INMET. 

FIGURA 7.1.1.1-3 - MÉDIAS MENSAIS DE PRECIPITAÇÃO E EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE SÃO PAULO 1961 A 1990. 

 

Em resumo, o tipo climático Cw corresponde a altiplanos tropicais alternadamente secos e úmidos.  
Nesses, as temperaturas médias são reduzidas pela altitude. O inverno é seco, de forma que a 
precipitação do mês mais úmido pode ser até 10 vezes superior a do mês mais seco. No mês mais seco, a 
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precipitação é menor que 30 mm. Outra característica dos climas Cw é o fato da temperatura do mês mais 
frio ser inferior a 18 oC. A variedade “b” (Cwb) caracteriza-se pelo fato da temperatura média no mês mais 
quente manter-se abaixo de 22 oC. 

c) Aspectos Controladores do Clima - Sistemas Frontais 
Denomina-se de “frente” uma zona de transição entre duas massas de ar. Todavia, nas regiões sul e 
sudeste do Brasil, tanto os termos “frente” ou “frente fria” são comumente utilizados para designar a 
transição entre uma massa de ar quente e seca para outra massa de ar mais fria. Neste sentido, a massa 
de ar quente (anterior) está associada aos anticiclones e a fria (posterior), aos ciclones. Antecedendo a 
chegada e a predominância da massa de ar frio, a frente fria usualmente provoca aumento na velocidade 
do vento, queda de pressão e da temperatura, aumento da instabilidade atmosférica, da umidade e da 
precipitação.   

Andrade e Cavalcanti (CPTEC 2004)11 estudaram a climatologia dos sistemas frontais de forma 
regionalizada considerando as regiões Sul, Sudeste e parte do Nordeste. Na Figura 7.1.1.1-4 é mostrada a 
frequência de sistemas frontais, no período de 1980 a 2002, sendo que as barras em azul referem-se à 
RMSP. 

Analisando os dados referentes à RMSP (Área 6 em azul da Figura 7.1.1.1-1), observa-se que é na 
primavera (outubro a dezembro) que os sistemas frontais ocorrem com maior frequência, e durante o verão 
(janeiro a março), a menor frequência. Há significativa sazonalidade de ocorrência de sistemas frontais, por 
exemplo, no mês de maior frequência, outubro (primavera), a ocorrência é o dobro da do mês de menor 
frequência, fevereiro (verão). Em termos gerais, a quantidade de sistemas frontais por região depende da 
latitude e da continentalidade. Ou seja, quanto mais meridional e mais próximo ao oceano, maior será a 
quantidade de sistemas frontais.   

                                                      

11 Acesso internet 07/01/2008: mtc-m15.sid.inpe.br/col/cptec.inpe.br/walmeida/2004/ 09.21.13.45/doc/0000000468.doc 
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Fonte: Andrade e Cavalcanti CPTEC (2004).   

FIGURA 7.1.1.1-4 - NÚMERO DE SISTEMAS FRONTAIS MENSAIS (1980-2002) - ÁREA 6 REFERE-SE A RMSP 

 

d) Aspectos Controladores do Clima – o Anticiclone e as Inversões térmicas 
A inversão térmica é um fenômeno meteorológico associado às massas de ar superior e à alta pressão 
(anticiclone). Os anticiclones, que possuem um raio horizontal superior a 1.000 km têm a sua maior 
frequência sobre o Estado de São Paulo durante os meses de inverno.  

O seu movimento horizontal anti-horário e o movimento vertical descendente têm o papel fundamental de 
intensificar a presença das inversões térmicas de baixa altitude. Estas reduzem a dispersão vertical de 
poluentes determinando o aumento da concentração de gases e partículas na baixa atmosfera.  

Define-se que há uma inversão térmica quando num perfil vertical da atmosfera, a temperatura é função 
direta da elevação. Comumente o oposto ocorre, ou seja, a temperatura decresce em função da elevação. 
Quando a temperatura se mantém constante no perfil vertical, se diz que o mesmo é isotérmico.   

A Figura 7.1.1.1-5 mostra a distribuição de frequência das inversões térmicas no Aeroporto de Congonhas, 
com base inferior a 200 m. Destaca-se a maior frequência entre os meses de Julho e Agosto, 
caracterizando um período crítico para dispersão de poluentes. A frequência elevada das inversões 
térmicas nos meses de inverno se coaduna com os demais parâmetros meteorológicos em termos de 
ocorrência de condições estabilidade termodinâmica estável nessa época do ano, conforme mostra este 
relatório. 
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Fonte CETESB (2010). 

FIGURA 7.1.1.1-5 - FREQUÊNCIA DE INVERSÕES TÉRMICAS NO AEROPORTO DE CONGONHAS COM BASE INFERIOR A 

200 M, DE 1985 A 2006. 

 

A dispersão dos poluentes atmosféricos, e consequentemente, sua concentração ambiental são 
determinadas, pelas condições meteorológicas. Um dos parâmetros que favorece aos elevados índices de 
poluição e a ocorrência de névoas são as inversões térmicas baixas e persistentes. 

e) Aspectos Climáticos Locais – Precipitações Intensas 
A Figura 7.1.1.1-3 mostrada anteriormente retrata que de abril a setembro São Paulo fica exposta à 
condição de déficit hídrico, ou balanço hídrico negativo; ou seja, a evapotranspiração é maior que a 
precipitação. Em outubro, o balanço hídrico é praticamente nulo. Desta forma, a precipitação dos cinco 
meses de novembro a março tem a função de compensar o déficit hídrico dos demais sete meses do ano. 
Esta compensação ocorre de tal forma que o balanço hidrico anual em São Paulo é positivo em 350 mm. 
Esta análise climatológica mostra que há uma tendência inexorável aos eventos de pecipitação intensa no 
MSP, retratada na Figura 7.1.1.1-6.   
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FONTE INMET. 

FIGURA 7.1.1.1-6 - MÁXIMAS DIÁRIAS DE PRECIPITAÇÃO EM SÃO PAULO 1961 A 1990. 

 

Os eventos de precipitação extrema costumam ser limitados em extensão, conforme retrata a literatura 
especializada sobre os pluviometeoros, sendo os exemplos mais conhecidos as trombas d’água ou 
waterspouts. No município de São Paulo, há diversos fatores que influenciam na distribuição heterogênea 
da precipitação mostrada na Figura 7.1.1.1-7. Nessa figura se observa que à margem oeste da 
Guarapiranga está uma área em amarelo com a legenda “F” e que coincide com a maior parte do traçado 
do Monotrilho. Essa área é caraterizada pela menor frequência de eventos pluviais intensos. Adjacente a 
área em amarelo “F” está a área B, em azul, que compreende a parte leste do traçado do Monotrilho, que 
fará a interlização com a Estação Santo Amaro e Vila Olímpia. A área “B” é caracterizada pela ocorrência 
de episódios de precipitação com influência da brisa marítima, reforçada pela umidade dos reservatórios 
Billings e Guarapiranga. Observa-se que na área central “A” em vermelho, “totais pluviométricos iguais ou 
maiores que 20 mm, foram, no mínimo, 40% maior nos dias úteis em relação aos dias não úteis sobre a 
porção central da RMSP, diminuindo para cerca de 20% nas bordas” (Azevedo 2002), o que denota a 
influência da convecção forçada devido ao calor irradiado da ilha de calor urbano.  
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FONTE Alves Filho e Ribeiro. 

FIGURA 7.1.1.1-7 – ÁREAS DE INFLUÊNCIA PARA A PRODUÇÃO DE PRECIPITAÇÕES INTENSAS EM SÃO PAULO 

 

f) Regime de Ventos 
Como as Normais Climatológicas (INMET, 1992) não apresentam dados de vento, consideram-se os dados 
do Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (CRESESB, 2001).  A Figura 7.1.1.1-8 enfoca o potencial eólico de 
São Paulo, a altura de 50 m acima do solo, onde se observa que o potencial eólico da maior parte do MSP, 
é dos mais baixos, de 3,5 a 4,0 m/s. Esta estimativa é consistente com a posição relativamente distante do 
oceano, com o fato do planalto paulistano estar em área rebaixada em relação às escarpas circundantes 
da Serra do Mar e Serra da Cantareira (inversamente, nos topos da Serra do Mar e da Serra da Cantareira 
o potencial eólico é mais favorável). Áreas com velocidades médias de vento muito baixas favorecem a 
formação de névoas secas ou úmidas próximas ao solo.   
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Velocidade Média Anual do Vento a 50 m de Altura [m.s-1] 

 

Fonte: CRESESB (2001) 

FIGURA 7.1.1.1-8 – VELOCIDADE MÉDIA ANUAL DO VENTO EM SÃO PAULO 

 

g) Aspectos Climáticos Locais - A Urbanização e o Clima 
Caracterizações climáticas de áreas na RMSP requerem que se considere o efeito da urbanização sobre o 
clima. Há cerca de 60 anos, foi feita uma das primeiras observações a este respeito, voltada à 
evapotranspiração. 

“Numa cidade de 1½ milhão de habitantes e de 20 km de diâmetro, o solo se acha coberto 
em grande parte por edifícios e pelo calçamento das ruas e praças, de modo que as 
possibilidades de evaporação não são muito maiores no verão que no inverno.” (Setzer, 
1946). 

O comentário de Setzer enseja destacar como um aspecto micrometeorológico (menor evapotranspiração 
devido ao calçamento) reproduzido em dimensões metropolitanas pode alterar o clima urbano. 
Evidentemente que a colocação de Setzer continua atual e significativamente agravada. 
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Motivada por estas peculiaridades, a SVMA contratou a FFLCH/USP12 que elaborou ao Atlas Ambiental do 
Município de São Paulo. Nesse estudo, peculiaridades pertinentes ao clima de caráter natural e antrópico 
foram identificadas e sobrepostas através de uma análise integrada. Os microclimas do MSP e seus sub - 
climas são a seguir descritos. 

O clima geral e predominante é o Tropical úmido de altitude do planalto Paulistano, denotado por “I”. Os 
sub - climas pertinentes a este estudo são mostrados na Figura 7.1.1.1-9, quais sejam:  

 IA3 - Serras e altos espigões do Pirajussara-Embu-Cotia,  
 IB6a – Colinas, morros e espigões, divisores do médio Pinheiros e Embu-Guaçu (Guarapiranga e 

Billings),  
 IC3- Várzeas e baixos terraços do rio Pinheiros 

 

                                                      

12 FFLCH/USP – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Univ. de São Paulo. 
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Fonte Adaptado SVMA (2010) 

FIGURA 7.1.1.1-9 - MICROCLIMAS NA ÁREA DO TRAÇADO DO MONOTRILHO 

 

 O Sub-Clima IA3 
A parte ocidental do traçado do traçado do monotrilho, limítrofe do MSP com Taboão da Serra, apresenta 
um clima mais ameno devido ao menor adensamento e maior quantidade de vegetação, de forma geral.  
Além do efeito do resfriamento devido à altitude de per si, o aquecimento nessas áreas tende a ser menor 
do que nas várzeas mais planas, devido à inclinação do terreno, o que evita a incidência perpendicular dos 
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raios solares. Outro motivo para a ocorrência de temperaturas mais baixas é a maior velocidade do vento 
nestas áreas mais elevadas, por volta de 800m, e, portanto, menos abrigadas.   

 O Sub-Clima IB6a 
De modo geral, os sub-climas IB6, do qual o IB6a faz parte, são climas intermediários entre os descritos 
para as áreas mais elevadas do MSP e as áreas mais baixas, nas várzeas dos rios Pinheiros e Tietê.  A 
elevação média destas áreas é da ordem de 750 m. 

 O Sub-Clima IC3 
De modo geral, os sub-climas IC referem-se às áreas de menor elevação no Planalto Paulistano, ou seja, 
às várzeas dos rios Tietê, Pinheiros, Tamanduateí, Cabuçu de Cima, Itaquera e Lageado. Nessas áreas, a 
temperatura do ar tende a ser a mais elevada de todo o Planalto Paulistano, devido ao efeito da elevação 
de per si, e pelo fato de serem planas, o que favorece a incidência perpendicular dos raios solares. 
Adicionalmente, boa maior parte desses vales possui grau elevado de urbanização, o que aumenta o efeito 
da ilha de calor. O caso específico do sub-clima IC3, refere-se às várzeas e baixos terraços do rio 
Pinheiros, cuja elevação se situa por volta de 700m.   

h) Conclusão 
Com relação à influência que os aspectos climáticos exercem sobre a execução de obras civis e a 
operação de projetos viários, observa-se que deverão ser previstas condições típicas das médias 
climatológicas do MSP. Entre os riscos ressaltam-se precipitações intensas de novembro a março e 
nevoeiros de maio a agosto. 

A natureza e a magnitude do projeto determina que o mesmo não terá impacto significativo sobre o clima, 
de forma que a AIA não se aplica. 

7.1.1.2 Geologia 

O trecho a ser percorrido pelo monotrilho situa-se na parte sudoeste da Região Metropolitana de São 
Paulo, junto à borda da Bacia Sedimentar cenozóica, próximo ao contato com rochas metamórficas e 
cristalinas pré-cambrianas. Recobrindo todas essas unidades, registram-se depósitos aluviais e coluviais 
recentes, atribuídos ao período quaternário. O arcabouço geológico é constituído por terrenos policíclicos 
do Cinturão de Dobramentos Ribeira (Hasui et al. 1975), representados por rochas metamórficas, 
migmatitos e granitóides. 

As principais unidades litológicas encontradas na região são descritas a seguir, e sua distribuição no 
entorno pode ser observada na Figura 7.1.1.2-1. (Geologia na AII). 

a) Complexo Embu  

O Complexo Embu é formado por xistos, filitos, migmatitos, gnaisses migmatizados e corpos lenticulares de 
quartzitos, anfibolitos e rochas calciossilicatadas. A direção preferencial das lineações é NE-SW. 

O Complexo Embu representa o embasamento de maior expressão na área da bacia de São Paulo.Seus 
limites são marcados por falhas transcorrentes, com o sistema de falhas de Taxaquara e Jaguari ao norte, 
separando-o dos grupos São Roque e Serra do Itaberaba; ao sul, a falha de Cubatão marca a passagem 
para o Complexo Costeiro. As litologias principais do Complexo Embu são as seguintes: 
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 Migmatitos estromatíticos heterogêneos: Apresentam paleossoma xistoso; quartzo, moscovita e 
biotita como minerais primários; apatita, minerais opacos, plagioclásio, hornblenda, zircão, 
sillimanita e granada como minerais secundários; epídoto, clorita, turmalina como minerais 
acessórios e xistosidade bem desenvolvida, às vezes mostrando-se crenulada; 

 Migmatitos homogêneos estromatíticos: Apresentam bandas escuras geralmente gnáissicas, 
neossoma granítico e ás vezes aplítico constituídos essencialmente de quartzo, microclíneo, algum 
plagioclásio e biotita orientada que confere certa foliação à rocha; 

 Migmatitos homogêneos embrechíticos, nebulíticos e anatexíticos: São gnaisses de composição 
granítica adamelítica e granodiorítica; apresentam quartzo, microclíneo e plagioclásio como 
minerais primários; sericita, epídoto, clorita, carbonatos e turmalina como minerais secundários e 
biotita, moscovita, granada, apatita, zircão, mineral opaco, titanita e alanita como minerais 
acessórios; 

 Rochas granitóides em corpos discordantes: Apresentam composição variável de granito e 
granodiorito, inclusive dentro de um mesmo corpo; microclíneo, quartzo e plagioclásio como 
minerais primários; biotita, moscovita, apatita, zircão, mineral opaco e epídoto como minerais 
secundários; clorita, sericita e carbonatos como minerais acessórios; a presença de biotita confere 
certa foliação a essas rochas, que originam solos areno-argilosos, com matacões em profusão. 
Seus limites são parcialmente discordantes com as encaixantes. 

Na Figura 7.1.1.2-1, o Complexo Embu corresponde na legenda às “Rochas Granitóides Foliadas ou 
Alteradas”. 

b) Grupos São Roque e Serra do Itaberaba 

O grupo São Roque é constituído por rochas metassedimentares e metavulcânicas representadas 
principalmente por filitos, metarenitos e quartzitos, tendo secundariamente a ocorrência de anfibolitos, 
metacalcários, dolomitos, xistos porfiroblásticos e rochas calciossilicatadas. Metaconglomerados têm 
ocorrência bastante restrita. 

Os metarenitos podem ser finos, arcoseanos ou conglomeráticos, com intercalações de filitos laminados e 
xistos finos, localmente porfiroblásticos, muscovíticos, ocasionalmente com estaurolita e granada. 

Quartzitos são constituintes importantes, como corpos lenticulares, ou ainda formando feições de destaque 
no relevo regional, como no caso do Morro do Jaraguá. 

A unidade mais amplamente distribuída é formada por filitos laminados e bandados, intensamente foliados. 
A estruturação é dada principalmente pela alternância de bandas mais quartzosas e mais sericíticas. São 
comuns as intercalações de filitos grafitosos, metarenitos e metarcóseos. 

Outros litotipos comuns são os mármores, calcários e dolomitos, formando lentes de dimensões variáveis, 
com contatos bruscos ou gradacionais com os filitos laminados, os quais atuam como encaixantes. 

Na porção basal, são comuns anfibolitos maciços ou foliados, de granulação média a grossa, associados a 
anfibolitos bandados. 
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Em associação com a sequência metavulcânica, ocorrem xistos porfiroblásticos de granulação fina a 
média, localmente grossos, com muscovita e biotita. Registram-se também rochas calciossilicatadas 
bandadas. 

Ao sul, esse grupo entra em contato, através do sistema de falhas de Taxaquara e Jaguari, com o 
Complexo Embu, enquanto seu limite norte com o Grupo Amparo se dá pela falha de Jundiuvira. 

Alguns autores separam do Grupo São Roque, a leste do sistema de falhas do Mandaqui, o Grupo Serra 
do Itaberaba, que é constituído predominantemente por biotita-muscovita xistos, sem estruturas 
sedimentares preservadas. 

Na Figura 7.1.1.2-1, o Grupo São Roque está representado na legenda pelas seguintes unidades: 
“Micaxisto com Metaquartzito e Metassiltito subordinado”; “Anfibolitos” e “Quartzitos com ocorrência de 
Metassiltito e Xisto”;  

c) Suítes Graníticas  

Uma grande quantidade de corpos de rochas granitóides aflora nas proximidades da Região Metropolitana 
de São Paulo, alguns parcialmente recobertos por sedimentos terciários. A maior resistência relativa ao 
intemperismo gera o destaque morfológico observado nas áreas de ocorrência destas litologias. São 
corpos de diferentes tamanhos, desde batólitos a pequenos stocks. Variações petrográficas, estruturais, 
químicas e geocronológicas permitem a divisão destas rochas em duas suítes principais, de origens 
sintectônica e pós-tectônica, respectivamente. Na RMSP, predominam amplamente os litotipos da suíte 
Cantareira, sintectônica. 

A composição mineralógica dos corpos desta suíte varia entre tonalítica e granítica, apresentando as 
rochas em geral uma fraca foliação internamente aos maciços, com as bordas associadas a zonas de 
falhas. Biotita é o máfico principal, sendo que a textura é geralmente porfirítica. Os acessórios mais 
comuns são apatita, zircão, alanita, magnetita e ilmenita. 

Ocorrem ainda pequenos stocks de granitos peralumínicos, com biotita e muscovita, às vezes 
acompanhados por granada e turmalina. 

Na Figura 7.1.1.2-1, as Suítes Graníticas correspondem na legenda às “Rochas Granitóides Maciças”. 

d) Sedimentos cenozóicos das bacias de São Paulo e de Taubaté  

Os sedimentos cenozóicos da Bacia de São Paulo ocorrem na AII na porção centro-oriental. Os depósitos 
destas bacias são representados por sedimentos essencialmente argilosos e arenosos, de sistema fluvial, 
e lamíticos de leques aluviais, com algumas ocorrências de sedimentos pelíticos lacustres.  

As bacias de São Paulo e Taubaté, juntamente com as bacias de Curitiba, Resende e Volta Redonda, 
inserem-se no contexto do Rift Continental do Sudeste do Brasil, conforme a nomenclatura dada por 
Riccomini (1989). 

O rift continental do sudeste do Brasil (RCSB), de idade cenozóica, é descrito como uma feição alongada e 
deprimida, desenvolvida entre as cidades de Curitiba (PR) e Niterói (RJ), numa extensão de pelo menos 
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800 km. Segue grosseiramente a linha de costa atual, da qual dista em média cerca de 70 km, alcançando 
o Atlântico na sua terminação nordeste. O segmento mais contínuo desse rift, entre as cidades de São 
Paulo (SP) e Volta Redonda (RJ), atinge cerca de 350 km de comprimento.  

Os sedimentos da Bacia de São Paulo apresentam uma área de distribuição muito irregular, com pouco 
mais de 1.000 km². A borda norte é retilínea, controlada pela zona de cisalhamento Taxaquara-Jaguari, 
enquanto ao sul os contatos com o embasamento cristalino são irregulares. Os eixos maior e menor 
medem, respectivamente, 75 e 25 km. A espessura máxima dos sedimentos já registrada é de 256 metros, 
em sondagem executada no bairro da Mooca, zona leste do município de São Paulo. Os depósitos 
compreendem uma sequência basal, com as formações Resende, Tremembé e São Paulo (reunidas no 
Grupo Taubaté), recoberta de forma presumivelmente discordante pela formação Itaquaquecetuba. As 
principais características destas formações são descritas a seguir: 

 Formação Resende – apresenta distribuição generalizada, compreendendo mais de 80% do 
preenchimento sedimentar da Bacia de São Paulo, sendo a única unidade terciária aflorante no 
interior da AII. Engloba depósitos fanglomeráticos (leques aluviais) que gradam para depósitos 
relacionados à planície aluvial de rios entrelaçados. Compreende duas litofácies principais, sendo 
que a primeira é representada por depósitos de leques aluviais proximais incluindo diacmititos e 
conglomerados com seixos, matacões e blocos angulosos a subarredondados, normalmente 
polimíticos, dispersos em matriz essencialmente lamítica a arenosa, de coloração geral 
esverdeada. A segunda litofácies é composta por lamitos predominantemente arenosos, de 
coloração esverdeada a esbranquiçada ou acinzentada e por níveis conglomeráticos com seixos 
predominantemente formados por quartzo e quartzito e, localmente, feldspatos e seixos de rochas 
do embasamento. Dados palinológicos indicam uma idade eocênica a oligocênica para esta 
litologia. 

 Formação Tremembé – representada por camadas tabulares de argilas verdes maciças, 
intercaladas com argilas cinza-escuras a pretas, ricas em matéria orgânica, ambas decimétricas. 
Estas camadas foram detectadas em sondagens executadas quando da abertura de linhas do 
metrô, sendo correlacionadas aos depósitos lacustres encontrados na Bacia de Taubaté. Sua 
espessura total supera os 60 metros, conforme os dados obtidos nas sondagens citadas acima. Os 
sedimentos foram depositados em condições semi-áridas, estimando-se uma idade oligocênica 
para os mesmos, conforme o conteúdo polínico. 

 Formação São Paulo – a principal área de exposição dá-se ao longo do espigão central da cidade, 
ocorrendo também na zona oeste e, mais restritamente, na região do Anhangabaú. Corresponde a 
depósitos de sistema fluvial meandrante, com duas litofácies principais. A primeira encerra arenitos 
grossos, conglomeráticos, chegando localmente a conglomerados, com granodecrescência 
ascendente para siltitos e argilitos. A espessura dos pacotes é métrica. Os sedimentos pelíticos do 
topo são estratificados e comumente laminados, constituindo folhelhos, representantes de 
prováveis testemunhos de lagoas oriundas da migração e abandono de canais (lagos em 
ferradura). A segunda litofácies é constituída por arenitos de granulação média a grossa, com 
granodecrescência ascendente para sedimentos arenosos progressivamente mais finos, até siltitos 
e argilitos. Apresentam caráter rítmico, com estratificações plano-paralelas horizontais, espessura 
centimétrica a decimétrica e grande persistência lateral. Couraças limoníticas, formando crostas e 
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concreções, ocorrem frequentemente na interface entre sedimentos argilosos e arenosos, 
conferindo pronunciada impermeabilidade ao topo das camadas pelíticas, sendo comuns as 
surgências de águas que percolam os pacotes arenosos. Tais couraças podem também controlar o 
espigão central da cidade. A Formação São Paulo é representativa de condições paleoclimáticas 
mais úmidas, em fase de maior calmaria tectônica. As condições úmidas e oxidantes são 
evidenciadas pela abundância de caulinitas detríticas e caulinitas diagenéticas sanfonadas nos 
sedimentos. Esta formação apresenta uma espessura total de pelo menos 70 metros. Sua idade 
presumível é oligocênica, embora a ausência de material fossilífero impeça uma datação absoluta. 

 Formação Itaquaquecetuba – compreende os depósitos de sistema fluvial entrelaçado, que 
ocorrem sob os aluviões quaternários dos rios Pinheiros, Tietê e Tamanduateí. Atinge cerca de 50 
metros de espessura, englobando cinco litofácies principais. A primeira delas encerra arenitos com 
estratificação cruzada acanalada e tabular de grande porte, médios a grossos, mal selecionados, 
arcoseanos, com níveis basais decimétricos de conglomerados com seixos de quartzo e quartzito 
bem arredondados. A segunda litofácies compreende conglomerados suportados por clastos, com 
seixos bem arredondados e polidos de quartzo e quartzito com pouca matriz. Apresentam-se como 
camadas decimétricas, com persistência lateral variando entre 10 e 20 metros. A terceira litofácies 
é formada por arenitos maciços de granulação média a fina, mal selecionados, constituindo bancos 
de espessura métrica. A quarta litofácies encerra lamitos maciços, síltico-arenosos, de coloração 
esverdeada pálida, ocasionalmente contendo seixos bem arredondados de quartzo e quartzito 
dispersos na matriz. A quinta litofácies mostra blocos subangulosos, usualmente até métricos, de 
rochas do embasamento (notadamente rochas cataclásticas e raros granitóides foliados), 
megaclastos tabulares de folhelhos siltosos a arenitos marrom-escuros com matéria orgânica, e 
pedaços de troncos vegetais fósseis carbonificados. Os clastos menores, centimétricos a 
decimétricos, são geralmente de quartzo e quartzito, bem arredondados.  

Depósitos mais recentes, pleistocênicos, são representados por colúvios argilo-arenosos com lentes mais 
argilosas ou conglomeráticas e por aluviões, constituídos por conglomerados basais, sobrepostos por 
areias grossas a conglomeráticas com estratificações cruzadas, gradando para areias finas a médias, com 
porções de argilas arenosas. 

Finalmente, os depósitos holocênicos compreendem coluviões e aluviões em várzeas e baixos terraços, 
com espessura raramente superior a 10 metros. As coberturas coluviais são descontínuas e de pequena 
espessura, embora com distribuição generalizada. Stone lines marcam comumente a separação entre 
estes colúvios e as rochas do embasamento ou sedimentos terciários. Os depósitos aluviais encontram-se 
nas várzeas, assim como depósitos de baixos terraços, na base dos quais se desenvolvem normalmente 
cascalheiras com seixos e blocos de quartzo e quartzito. 

Do ponto de vista estrutural, os grandes traços regionais são representados por zonas de cisalhamento ou 
por zonas rúpteis, orientadas principalmente segundo ENE. As falhas de Jundiuvira, Taxaquara, Jaguari, 
Parateí e Cubatão são as principais feições deste tipo, tendo condicionado a sedimentação das bacias de 
São Paulo e Taubaté. Este arcabouço tectônico das unidades pré-cambrianas foi reativado após o 
Jurássico antecedendo e preparando, assim, o cenário para o desenvolvimento das bacias cenozóicas de 
São Paulo e Taubaté. Essas estruturas apresentam natureza transcorrente com movimentação inicial 
ocorrida no fim do Pré-cambriano. As zonas deformadas mostram grande heterogeneidade, sendo que o 
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conjunto de rochas mais ou menos intensamente tectonizadas pode atingir até 5km de espessura, 
enquanto as faixas de rochas miloníticas podem chegar a apresentar dimensões superiores a 1,5 km. Os 
tipos petrográficos são geralmente milonitos nas zonas de maior deformação, gradando para protomilonitos 
ou ultramilonitos. A contínua movimentação ao longo destas zonas provocou a redeformação das rochas 
afetadas e dos próprios milonitos. Recorrentes reativações ocorridas no Cenozóico tiveram importante 
papel na modelagem da sedimentação da Bacia de São Paulo. 

Estes falhamentos tem caráter normal, com os blocos ao norte sempre em ascensão em relação aos 
blocos ao sul. O sistema de bacias do Rift pode ser interpretado como um conjunto de semi-grábens 
ligados ao basculamento para NW de blocos. Por sua vez, esses blocos poderiam ter geometria típica de 
um sistema transtensional, onde as estruturas ENE delimitariam zonas de abatimento favorecendo o 
preenchimento por sedimentos de bacias do tipo Rift. Riccomini (1989) propôs quatro fases na evolução 
tectônica do Rift Continental do Sudeste do Brasil. A primeira fase de caráter extensional NWN-SSE 
propiciou a deposição de sedimentos de leques aluviais oligocênicos da Formação Resende. Na segunda 
fase a região sofreria transcorrência sinistral, seccionando parcialmente a provável continuidade das bacias 
do Rift, principalmente entre as atuais bacias de São Paulo, Taubaté, Resende e Volta Redonda. É 
provável que o estabelecimento das direções atuais de drenagens dos rios Tietê e Paraíba seja devido a 
esta fase paleotectônica. No final desta fase, já em condições de calmaria tectônica, teria ocorrido a 
deposição de sedimentos do sistema fluvial meandrante da Formação São Paulo. A terceira fase, marcada 
por uma transcorrência dextral, já no Pleistoceno Superior, teria propiciado a deposição de uma cobertura 
colúvio-aluvial pleistocênica. A fase final, de caráter extensional, mostra natureza essencialmente 
neotectônica. 
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Figura 7.1.1.2-1
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7.1.1.3 Geomorfologia 

Do ponto de vista geomorfológico regional, a AII está inserida na unidade de relevo do Planalto Atlântico 
denominada de Planalto Paulistano/Alto Tietê, conforme a compartimentação geomorfológica adotada no 
Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo do IPT (1981). A Figura 7.1.1.3-1 (Geomorfologia na AII) 
apresenta esta divisão, com a nomenclatura simplificada adotada por Rodriguez (1986), e a Figura 7.1.1.3-
2 apresenta a hidrografia e o relevo na AII 

O Planalto Atlântico constitui um compartimento de uma das faixas de orogenia mais extensas do Brasil – o 
Cinturão Orogênico do Atlântico – caracterizando-se como uma unidade morfoescultural elevada, com 
altitudes normalmente entre 800 e 1000 m, ultrapassando com freqüência os 1100 m. Originou-se a partir 
dos processos de erosão e sedimentação que atuaram sobre as diversas litologias cristalinas pré-
cambrianas e cambro-ordovicianas, cortadas por intrusivas básicas e alcalinas mesozóico-terciárias, sob a 
ação de diferentes ambientes climáticos ao longo do tempo. 

Em função das particularidades litológicas, estruturais e geotectônicas e dos processos de esculturação do 
relevo, são identificadas no Planalto Atlântico várias unidades geomorfológicas (denominadas “zonas” no 
Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo elaborado pelo IPT) definidas a partir da diferenciação das 
formas de relevo, tendo especial importância para a área em estudo o Planalto Paulistano. 

O Planalto Paulistano, nivelado entre as cotas altimétricas de 800 e 1000m, tem seu subsolo constituído 
predominantemente por migmatitos, gnaisses, micaxistos e filitos. Neste Planalto, registra-se a ocorrência 
de algumas intrusões graníticas, responsáveis pelas formas de relevo mais elevadas, destacando-se ainda 
a cobertura sedimentar cenozóica da Bacia de São Paulo. Trata-se de uma unidade geomorfológica que se 
caracteriza pelo predomínio das formas de denudação, representadas por morros de topos convexos e 
espigões com altitudes variando entre 715 e 1000 metros, delimitados por vales cujo entalhamento 
raramente excede os 50 m, gerando assim um relevo suave na configuração geral. 

Em decorrência da amplitude e dissecação das formas de relevo identificadas, o Planalto Paulistano foi por 
sua vez subdividido em duas subzonas no estudo do IPT, a saber: as Colinas de São Paulo e a Morraria do 
Embu. 

As colinas pequenas com espigões locais são a forma de relevo predominante na AII, abrangendo cerca de 
80% da superfície total. Os interflúvios não são orientados, com superfícies inferiores a 1km², topos 
aplainados a arredondados, vertentes ravinadas com perfis convexos a retilíneos. Os vales são fechados, 
com planícies aluviais interiores restritas. 

A Morraria do Embu caracteriza-se pelo aumento da amplitude das formas de relevo em termos de 
extensão e de aprofundamento dos vales, em relação ao relevo suavizado das colinas de São Paulo. Nesta 
subzona, destaca-se a ocorrência dos Morrotes Alongados Paralelos. 

Os Morrotes Alongados Paralelos ocorrem junto aos limites sul-sudoeste da AII, junto à Represa de 
Guarapiranga. São relevos com topos convexos alongados, nivelados entre as cotas altimétricas de 835 e 
850 m, dimensão interfluvial média de 350 m e amplitudes em torno de 40 m. Os vales são fechados no 
alto curso das drenagens, com vertentes retilíneas a convexas. As declividades predominantes variam 
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entre 20 e 30%, nas porções média/média inferior das vertentes, e entre ~7 e 20%, nos segmentos mais 
próximos dos topos. 

Uma pequena faixa da AII, na porção centro-norte, é ocupada pelo relevo de Morros Paralelos. Mostram 
topos arredondados, com vertentes retilíneas a convexas A drenagem é de alta densidade, com padrão em 
treliça a localmente sub-dendrítica. Os vales são fechados a abertos, com planícies aluvionares interiores 
restritas. 

A divisão nas subzonas acima mencionadas reflete as características das litologias subjacentes, ou seja, 
um relevo suave associado aos sedimentos da Bacia de São Paulo enquanto seu rebordo, associado a 
rochas cristalinas, apresenta-se desfeito em um sistema de blocos escalonados e adernados. A evolução 
geomorfológica está intimamente associada à história geológica da bacia: após sua formação, gerada por 
compartimentação predominantemente tectônica, e cessada a sedimentação, iniciou-se uma série de 
episódios predominantemente erosivos. Com o soerguimento do conjunto da borda leste do Planalto 
Atlântico, estimulou-se o entalhamento da bacia sedimentar, por meio da implantação de dois vales 
principais, dos rios Tietê e Pinheiros. Patamares erosivos foram criados nos dois flancos do espigão divisor 
Tietê-Pinheiros. Finalmente, um último ciclo de sedimentação aluvial depositou areias progressivamente 
mais finas, em uma extensão lateral mais ampla, principalmente junto aos leitos dos cursos d’água mais 
expressivos. Numerosos meandros abandonados foram formados nas planícies de inundação, com os 
lagos em ferradura sendo progressivamente colmatados, desta forma reduzindo as depressões residuais 
em meio às grandes várzeas. Seguindo-se a esta ação natural, ocorreu uma intensa atividade antrópica, 
que retificou o canal do rio Tietê aproximadamente pelo centro da faixa meândrica enquanto o canal do 
Pinheiros estabeleceu-se encostado à margem esquerda do vale. O próprio curso do rio Pinheiros foi 
invertido, com vistas à geração de energia elétrica na baixada santista, prática esta que acabou sendo 
abandonada devido à intensa poluição nas represas de abastecimento de água da metrópole. Esta 
intervenção antrópica criou um novo sistema de terraços, formado por terrenos anteriormente submersíveis 
e que ainda hoje são eventualmente afetados por inundações sazonais, quando de precipitações acima da 
média. 

Os blocos das rochas cristalinas no rebordo da bacia, basculados e diferencialmente adernados e 
soerguidos para o norte, resultam do profundo fraturamento encontrado nestas litologias, originado por um 
sistema de falhas sub-paralelas e oblíquas, de orientação geral WSW-ENE. Além desta movimentação 
vertical, lineações de atritos subhorizontais indicam a ação de falhamentos transcorrentes, evidenciando 
que o conjunto também esteve sujeito à ação de movimentos horizontais. 

A área ocupada pelos sedimentos terciários mostra-se menos vulnerável à ação de processos de 
meteorização e remobilização pelas águas de escoamento superficial, enquanto o rebordo da bacia 
apresenta falhas e juntas que propiciam a formação de zonas de fraquezas estruturais. O equilíbrio das 
formas de relevo nestes locais dá-se pela formação de materiais de cobertura pedogeneizados, associados 
aos sistemas radiculares da vegetação. Tal equilíbrio é, obviamente, instável, sendo rompido por atuações 
antrópicas, principalmente pela ocupação desordenada de encostas, levando à ocorrência de problemas 
morfodinâmicos, principalmente erosões lineares mais agressivas e deslizamentos. 
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7.1.1.4 Hidrogeologia 

A região assenta-se hidrogeologicamente sobre o Sistema Aquífero Cristalino (SAC), com o Sistema 
Aquífero Sedimentar (SAS) de São Paulo predominando a leste e nordeste da AII. 

O SAC ocorre nos domínios das rochas cristalinas do embasamento. Seus limites coincidem 
aproximadamente com os divisores de drenagem superficial, nas cotas de 800 a 1.000 m. Podem-se 
distinguir duas unidades neste sistema, segundo o comportamento hidráulico das rochas. O primeiro, 
relacionado às rochas intemperizadas, conforma um aquífero de porosidade granular bastante 
heterogêneo, de natureza livre, com espessuras médias de 50 m. As condutividades hidráulicas variam de 
muito baixas (10-6 a 10-7 m/s) no terço superior do perfil a muito altas (10-3 a 10-4 m/s) na zona de 
transição entre a rocha relativamente alterada e a rocha sã. 

Sob o manto de intemperismo e muitas vezes conectado hidraulicamente, ocorre o aquífero cristalino 
propriamente dito, onde as águas circulam por descontinuidades rúpteis da rocha (fraturas e falhas 
abertas). Esta unidade é de caráter livre a semi-livre, heterogêneo e anisotrópico. As melhores entradas de 
água localizam-se entre 100 e 150 metros abaixo da base dos níveis intemperizados. Seu caráter 
heterogêneo reflete-se nos valores de transmissividade, que podem variar entre 0,4 e 14 m²/dia. Também 
as vazões mostram grandes diferenças de poço para poço, desde 5m³/h até 150 m³/hora, ficando a média 
em 7,7 m³/hora. Pode ser sub-dividido em Aquífero de Rochas Granitóides e Aquífero de Rochas 
Metassedimentares, de acordo com a litologia predominante. 

Esse Aquífero Cristalino sotopõe-se aos sedimentos da Bacia de São Paulo, sendo que o topo do 
embasamento cristalino mergulha em sentido ao centro da bacia sedimentar. A região de interesse do 
empreendimento encontra-se na borda da bacia sedimentar, onde o topo do embasamento cristalino 
encontra-se mais raso. A espessura de sedimentos nesta região de borda da bacia sedimentar é inferior a 
100 metros, embora possa chegar a mais de 250 metros na porção central.  

O Aquífero Sedimentar de São Paulo, de comportamento livre e de porosidade granular, ocorre na porção 
central do município e é representado pelos sedimentos da Bacia de São Paulo, composto por 
intercalações de areias, argilas e siltes das Formações Resende e São Paulo, e por sedimentos 
quaternários sobrepostos.  

Esse sistema aquífero é livre a semi-confinado, de porosidade primária e bastante heterogêneo. É comum 
a ocorrência de aquíferos suspensos, distintos entre si. A heterogeneidade dos sedimentos e a disposição 
geométrica do aquífero contribuem para o registro de valores díspares nos poços perfurados. Assim, a 
transmissividade varia entre 15 e 70 m²/dia e a capacidade específica média fica em 1,66 m³/h/m, mas com 
metade dos poços apresentando valores de até 0,3m³/h/m. A vazão média fica em 18 m³/hora, mas 50% 
dos poços perfurados não atinge 8,5 m³/hora. Há uma clara tendência para uma menor permeabilidade dos 
sedimentos na porção central da bacia sedimentar. 

O modelo de circulação regional aceito mostra que as águas das chuvas recarregam os aquíferos em toda 
a sua extensão não impermeabilizada. Outra importante recarga ocorre pelas fugas da rede pública de 
abastecimento de água e de coleta de esgoto. Uma vez ingressando no aquífero, as águas fluem em 
direção às drenagens superficiais, suas áreas de descarga. Os volumes de água subterrânea estimados 
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para a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê são da ordem de 4 bilhões de m³ para o SAC e de 8 bilhões de m³ 
para o SAS. 

As unidades do SAC são do tipo livre, anisotrópico e heterogêneo e com porosidade por fraturação. O 
Aquífero de Rochas Granitóides é constituído de granitóides e gnaisses e apresenta produtividades baixas 
(0,2 m³/h/m). Já o Aquífero de Rochas Metassedimentares inclui quartzitos, micaxistos, anfibolitos e rochas 
carbonáticas, com produções médias-baixas (Q/s=1,4 m³/h/m). O maior rendimento deste aquífero é 
atribuído à dupla porosidade da rocha (primária e de fratura). 

Do ponto de vista hidroquímico, as águas dos aquíferos cristalino e sedimentar são classificadas 
respectivamente como bicarbonatada cálcica/sódica e bicarbonatada sódica. A água do aquífero cristalino 
é medianamente mineralizada (80 a 500 mg/l de sólidos totais dissolvidos), enquanto a do aquífero 
sedimentar apresenta-se pouco mineralizada ( 3 a 45 mg/l de sólidos totais dissolvidos). Ambas 
apresentam, em geral, boa potabilidade, sendo que as disconformidades mais comuns são teores mais 
elevados de ferro e, secundariamente, nitratos e coliformes. 

Quanto à vulnerabilidade dos aquíferos, é necessário diferenciar aquelas atividades que apresentam 
maiores perigos à contaminação dos aquíferos, daquelas que são, pelas suas dimensões ou características 
de processos, pouco perigosas. 

Para identificar essas atividades, adotou-se o conceito de perigo de poluição de aquíferos sugerido por 
Foster & Hirata (1988), que se define pela interação entre dois fatores: i) a carga contaminante potencial 
que está ou poderá vir a ser aplicada na superfície do solo, como resultado de uma atividade humana; e ii) 
a vulnerabilidade natural à poluição de aquíferos que é a susceptibilidade de um aquífero em ser 
degradado por produtos poluentes. A vulnerabilidade é resultado das características hidráulicas e físico-
químicas do solo e/ou da rocha ou sedimento que compõe a zona não-saturada ou o aquitarde e que 
permite a retardação, dispersão e degradação da carga contaminante antrópica. 

Desta forma, o conceito de perigo de contaminação de aquíferos pode ser entendido como a probabilidade 
de que as águas subterrâneas possam ser degradadas em concentrações acima dos padrões de qualidade 
de água potável, mas não necessariamente que venham a contaminar fontes de abastecimento (poços, 
p.ex.), uma vez que esta análise depende das características de transporte na zona saturada do aquífero. 
Com base nesse esquema, é possível identificar situações de alta vulnerabilidade do aquífero, mas 
virtualmente baixo perigo de poluição das águas subterrâneas, quando a carga contaminante potencial é 
reduzida ou inexistente. De igual maneira, uma área será de baixo perigo quando a sua vulnerabilidade for 
baixa, mesmo que existam cargas contaminantes elevadas. O perigo extremo pode ocorrer quando ambas, 
carga e vulnerabilidade, forem elevadas. 

Entende-se que um aquífero com alto índice de vulnerabilidade é aquele passível de ser contaminado por 
quase todos os tipos de contaminantes, incluindo as bactérias, que apresentam baixa persistência. 

A média vulnerabilidade relaciona-se à aplicação de contaminantes com persistência e/ou mobilidade, 
como metais pesados e alguns produtos orgânicos sintéticos, incluindo os aromáticos, e a baixa 
vulnerabilidade associa-se a aquíferos susceptíveis apenas aos produtos muito persistentes e móveis, 
como solventes sintéticos, sais e nitrato. 



 

Código 
RT-070.00-RA3/001 

Rev. 
A 

DOCUMENTO TÉCNICO Emissão 
20/12/2012 

Folha 
308 de 1210  

 
Emitente Resp. Técnico – Emitente 

20/12/2012 

Verificação / São Paulo Transporte S.A  
 

 

As principais fontes potencialmente contaminantes incluem: atividade industrial, área de destinação final de 
resíduo sólido domiciliar e de outras origens; posto de serviço com estocagem subterrânea de combustível 
e área urbanizada sem rede de coleta de esgotos. 

Em vista destas considerações, conclui-se que o risco de contaminação dos aquíferos subterrâneos pela 
implantação e operação do Monotrilho é baixo, dada a situação protegida do SAC (predominante na área) 
e pela virtual inexistência de contaminantes durante a operação. 

7.1.1.5 Recursos Hídricos Superficiais 

a) Considerações Gerais 

Conforme descrito anteriormente, a AII dos Meios Físico e Biótico do empreendimento em questão engloba 
as sub-bacias hidrográficas atravessadas pela ADA, considerando os limites dessas sub-bacias definido 
pela EMPLASA, observando que esses limites não são necessariamente os divisores de águas locais. 
Ressalta-se também que para duas sub-bacias hidrográficas definidas na base citada foram estabelecidos 
recortes, a saber: 

 Sub-Bacia do Socorro: apenas parte desta bacia foi considerada na AII, dada sua extensão 
relativamente grande em relação ao trecho atravessado pela ADA, e em função da inexistência de 
nenhum curso de água desta bacia ser atravessado pela ADA; e 

 Sub-bacia do Rio Embu-Mirim: em função da grande extensão desta sub-bacia, foi considerada 
apenas a sub-bacia do Córrego Jaraú, afluente do R. Embu-Mirim pela margem esquerda. 

À exceção da Sub-Bacia do Córrego Piraporinha (afluente da Represa do Guarapiranga), as demais sub-
bacias hidrográficas que integram a AII são afluentes do Rio Pinheiros, por suas respectivas margens. 
Esse rio, por sua vez, integra a Bacia do Rio Tietê. 

A Lei Estadual nº 7663, de dezembro de 1991, que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e o 
Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, dividiu o Estado de São Paulo em vinte e duas 
Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI. 

A AII do presente empreendimento encontra-se inserida na Unidade de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos do Alto Tietê – UGRHI 06, que abrange a bacia de drenagem do rio Tietê, desde a sua nascente 
em Salesópolis até a barragem de Rasgão, no Município de Salto. Essa UGRHI abrange uma população 
total de cerca de 20 milhões de pessoas, e possui elevada taxa de urbanização (97% aproximadamente). 

A seguir, a Figura 7.1.1.5-1 apresenta a localização da AII dentro da UGRHI 06, como também a 
delimitação da Área de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRM) da Região Metropolitana de São 
Paulo. Como pode ser visualizada na figura, a AII encontra-se parcialmente inserida na APRM (porção 
Sudoeste), mais especificamente na Bacia Hidrográfica do Guarapiranga 
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Fonte:EMPLASA, 2005. 

FIGURA 7.1.1.5-1 - LOCALIZAÇÃO DA AII NO CONTEXTO DA UGRHI 06 E DA APRM DA RMSP 

 

b) Hidrografia 

Conforme descrito anteriormente, a AII (Meios Físico e Biótico) do empreendimento em questão é formada 
por diversas sub-bacias hidrográficas. O Quadro 7.1.1.5-1 apresenta a relação dessas sub-bacias, suas 
respectivas áreas de drenagem e bacias onde se inserem. 

De um modo geral, os cursos de água existentes na AII do empreendimento em questão são 
caracterizados pelo alto grau de intervenções humanas de diversas ordens, quais sejam: refiticações, 
canalizações (a céu aberto ou em galerias fechadas), ocupação irregular/degradação de APPs, despejo de 
resíduos sólidos e efluentes (domésticos e industriais) e até mesmo a inversão do fluxo das águas, como 
ocorre com o Rio Pinheiros através da Usina Elevatória de Traição, atualmente utilizada somente quando 
há a ocorrência de eventos de chuvas intensas, auxiliando no controle de cheias das bacias afluentes 
desse curso de água. 

Conforme foi descrito anteriormente, o panorama dos cursos de água que compõem a AII é bastante 
semelhante. Desta maneira, será feita uma breve descrição de alguns dos cursos de água, de forma a 
exemplificar e justificar as afirmações feitas no parágrafo anterior. 
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QUADRO 7.1.1.5-1 - SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS QUE INTEGRAM A AII 

# Nome da Sub-Bacia Bacia Principal Área de 
Drenagem (ha) 

1 Córr. Traição Pinheiros 766,30 

2 Chácara Santo Antonio Pinheiros 142,45 

3 Córr. Cordeiro Pinheiros 1.659,19 

4 Córr. Pouso Alegre Pinheiros 359,87 

5 Córr. Ponte Baixa Pinheiros 800,39 

7 Rib. Pirajussara Pinheiros 7.191,15 

8 Córr. Poli Pinheiros 461,99 

9 Santo Amaro Pinheiros 277,30 

10 Córr. Água Espraiada Pinheiros 1.111,74 

11 Córr. Uberaba Pinheiros 1.051,16 

12 Córr. Piraporinha Guarapiranga 1.150,09 

13 Rib. do Morro do "S" Pinheiros 2.580,35 

14 Sem denominação Pinheiros 221,30 

15 Córr. Jaraú Pinheiros 366,71 

16 Socorro (Parcial) Pinheiros 133,03 

17 Córr. Sapateiro Pinheiros 965,28 

Fonte: EMPLASA (Base de dados digital). 

 

Com área de drenagem de aproximadamente 1.659 ha, a Sub-bacia do Córrego Cordeiro se situa a Leste 
do Rio Pinheiros. O curso de água principal, que tem o mesmo nome da sub-bacia, possui 
aproximadamente 10 km de extensão, e se encontra parcialmente canalizado sob as Av. Cupecê, Vicente 
Rao e Roque Petroni Junior. Assim como os demais cursos de água da região, apresenta diversas ordens 
de problemas: acúmulo de resíduos sólidos em seu leito, ocupação de suas margens, APPs 
completamente degradadas, dentre outros. 

O Córrego Ponte Baixa tem cerca de 3.100 m de comprimento e insere-se na bacia hidrográfica do rio 
Pinheiros. Sua foz está situada no canal de descarga da barragem da represa do Guarapiranga, afluente 
do rio Pinheiros. A bacia de drenagem desse córrego tem uma área de aproximadamente 800,39 ha, 
possuindo elevado grau de urbanização, com a presença de ocupações irregulares (favelas), inclusive em 
suas margens, em vários trechos do seu percurso, além de se encontrar bastante poluído. A Prefeitura de 
São Paulo, através da Secretaria de Infra-estrutura Urbana (SIURB), tem um projeto para a sua 
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canalização e implantação de um sistema viário ao longo de suas margens. Assim, neste trecho o 
Monotrilho deverá ser implantado ao longo desse novo viário. 

O Córrego Pirajussara, com uma área de drenagem de 7.191,50 ha, tem as suas nascentes localizadas 
no Município de Embu das Artes, próximo da divisa dos municípios de São Paulo, com Taboão da Serra.  
Mantém-se como divisa desses municípios, até o seu cruzamento com a Rodovia Regis Bittencourt (BR 
116), onde segue pela Av. Pirajussara/Av. Eliseu de Almeida e em direção à Ponte da Cidade Universitária, 
onde deságua no Rio Pinheiros. Esse curso de água encontra-se parcialmente canalizado, sendo 6,2 km 
em galeria tamponada e 1,1 km em galeria aberta, totalizando 7,3 km. 

A heterogeneidade sócio-econômica da ocupação urbana foi um dos fatores determinantes da subdivisão 
da bacia do Córrego Pirajussara em dois setores: o inferior, abrangendo a bacia da foz até o emboque com 
o Ribeirão Poá, com características ocupacionais de média a alta renda, e o superior, predominantemente 
de baixa renda. Nessa região tem-se maior concentração de favelas com maior ocorrência de lixo jogado 
no rio e esgotos em vala negra, causando assoreamento e poluição no canal, fatos esses que contribuem 
para a ocorrência de doenças de veiculação hídrica (Instituto Ecoar para a Cidadania, 2008). 

A sub-bacia do Córrego Água Espraiada possui área de drenagem com cerca de 1.100 ha, sendo 
afluente do Rio Pinheiros pela margem direita. Suas águas desembocam no Dreno do Brooklin, uma 
galeria paralela ao rio Pinheiros, no trecho entre a Estação Elevatória de Traição e a Ponte. do Morumbi. 
Nesse córrego, também é notável a densa ocupação das suas margens por moradias irregulares. 

O Córrego Piraporinha, com uma área de drenagem de aproximadamente 1.150 ha, tem as suas 
nascentes nas regiões dos Parques Bologne e Jardim Nakamura, sendo que esse último ainda possui 
maciço florestal significativo, correspondendo à porção setentrional das nascentes da margem esquerda do 
córrego em questão. Esse curso de água não está canalizado, desaguando no Reservatório Guarapiranga. 
Esta sub-bacia contém diversos pequenos afluentes que deságuam diretamente no reservatório em 
questão. Dois afluentes desse curso de água merecem destaque: o Córrego Itupu e o Córrego 
Guavirutuba. (porque merecem destaque?) 

O Córrego Itupu é um pequeno curso de água, afluente da margem esquerda da represa Guarapiranga, 
com aproximadamente 3,5 km de extensão e uma área de drenagem de 404 ha. Boa parcela dessa sub-
bacia encontra-se ocupada por áreas urbanizadas (incluindo várias favelas), entretanto, apresenta ainda 
extensões significativas com vegetação (permeáveis) principalmente no seu trecho médio e inferior. No 
trecho de cabeceira, a sub-bacia desse córrego apresenta áreas íngremes densamente ocupadas por 
favelas. O traçado do Monotrilho atravessará parte dessa área, onde está prevista a implantação do 
Terminal Intermodal Jardim Ângela. 

O Córrego Guavirutuba é, também, afluente da margem esquerda da represa do Guarapiranga, tem 
aproximadamente 3,3 km de extensão e uma área de drenagem com 370 ha. A sua bacia de drenagem 
encontra-se com mais de 80% ocupada por áreas urbanizadas, inclusive com várias favelas. Um trecho do 
Monotrilho será implantado ao longo da cabeceira desta drenagem, em área totalmente urbanizada. Nesse 
trecho, as margens do córrego estão totalmente ocupadas por favelas, e o curso de água encontra-se 
bastante poluído, principalmente pelo acúmulo de resíduos sólidos. Existe, um pequeno trecho em que o 
córrego encontra-se canalizado com um canal em gabião. 
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O Ribeirão do Morro do “S”, com uma área de drenagem de 2.580,35 ha, tem a sua nascente na região 
conhecida como Morro do Índio e, após um percurso de 11,35 km, deságua no Canal do Rio Pinheiros. 
Esse curso de água encontra-se canalizado, ao longo de todo o trecho da Av. Carlos Caldeira Filho, desde 
a proximidade da Estação Capão Redondo do Metrô (Linha 5), até a sua foz, no Rio Pinheiros. 

Integra essa sub-bacia o córrego Capão Redondo (ou Água dos Brancos), afluente pela margem esquerda 
do Ribeirão do Morro do “S”. A porção inferior desse curso de água deverá ser canalizado para 
implantação do prolongamento da Av. Carlos Caldeira Filho, em cujo canteiro central será implantado parte 
do traçado do Trecho 2 do Monotrilho (Capão Redondo-Jardim Ângela). 

A sub-bacia do Córrego Jaraú conta com uma área de drenagem de aproximadamente 364 ha, tem as 
suas nascentes na região dos Parques Independência e Novo Santo Amaro, em área quase totalmente 
urbanizada. À jusante, atravessa área com grau de urbanização bem inferior ao da região das nascentes, 
desaguando por fim no Rio Embu-Mirim. Esse curso de água não é canalizado, e na porção superior, tem 
suas margens ocupadas por habitações precárias típicas das regiões mais pobres da Região Metropolitana 
de São Paulo - RMSP. 

Por fim, a bacia do Córrego Sapateiro abrange os bairros de Vila Clementino, Vila Mariana, Vila Nova 
Conceição e partes do Itaim Bibi, Jardim Paulista e Jardim América, possuindo uma área de drenagem de 
aproximadamente 965 ha. É uma região caracterizada pela densa ocupação, com elevada concentração de 
condomínios comerciais verticais, e por condomínios de classe média alta e alta, predominantemente. O 
Córrego Sapateiro encontra-se sob a malha urbana, sendo que seu trecho final está canalizado sob o 
canteiro central da Av. Juscelino Kubitschek. 

A Figura 7.1.1.5-2 a seguir apresenta a hidrografia da AII, assim como a delimitação das sub-bacias 
hidrográficas que formam a AII. A numeração das bacias indicadas na figura corresponde à numeração 
indicada na primeira coluna do Quadro 7.1.1.5-1 
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c) Impermeabilização do Solo nas Bacias da AII 

A AII do empreendimento está localizada em área densamente urbanizada, sendo que o avanço da 
urbanização nessa área, assim como ocorreu na grande maioria das cidades brasileiras, não foi 
acompanhado de um planejamento voltado para a manutenção de parâmetros mínimos de qualidade 
ambiental. Desta forma, uma das consequências desse processo foi o gradativo aumento da taxa de 
impermeabilização do solo urbano, motivada pelo rápido crescimento da mancha urbana sem o devido 
acompanhamento, planejamento e fiscalização por parte do poder público para obrigar o cumprimento das 
regras de disciplinamento de uso e ocupação do solo. 

O Quadro 7.1.1.5-2 apresenta os quantitativos relativos às áreas permeáveis e impermeáveis das sub-
bacias que formam a AII, a partir do levantamento de Uso e Ocupação do Solo feito pela EMPLASA (2005), 
com base em fotografias aéreas e imagens de satélite (Ikonos) datadas dos anos de 2002 e 2003. 
Considerou-se o agrupamento das classes de uso do solo estabelecidas pela EMPLASA, a saber: 

 Áreas menos permeáveis: Área Urbanizada, Equipamento Urbano, Favela, Indústria e Rodovia; 
 Áreas mais permeáveis: Campo, Capoeira Chácara, Espelho de água, Hortifrutigranjeiro, 

Loteamento Desocupado, Mata, Mineração, Movimentação de Terra/Solo Exposto, 
Reflorestamento, Reservatório de Detenção e Vegetação de Várzea. 
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QUADRO 7.1.1.5-2 - PERMEABILIDADE DAS BACIAS DA AII 

Bacia 
Áreas (%) 

Mais Permeáveis Menos Permeáveis 
Chácara Santo Antonio 2,5 97,5 
Córr. Água Espraiada 2,5 97,5 
Córr. Cordeiro 1,3 98,7 
Córr. Jaraú 40,1 59,9 
Córr. Piraporinha 46,8 53,2 
Córr. Poli 8,2 91,8 
Córr. Ponte Baixa 14,7 85,3 
Córr. Pouso Alegre 7,1 92,9 
Córr. Sapateiro 7,2 92,8 
Córr. Traição 1,4 98,6 
Córr. Uberaba 0,5 99,5 
Rib. do Morro do "S" 9,8 90,2 
Rib. Pirajussara 17,5 82,5 
Santo Amaro 3,6 96,4 
Sem denominação 0,0 100,0 
Socorro (Parcial) 16,3 83,7 
TOTAL AII 13,3 86,7 

Fonte: EMPLASA (modificado). 
 

Ainda que esta estimativa esteja baseada em dados relativamente desatualizados e baseados em uma 
classificação que agrupa áreas verdes urbanas (com grau de permeabilidade significativo) na classe "Área 
Urbanizada", considera-se que é possível tomar os valores obtidos como sendo uma estimativa aceitável. 

Observa-se que a maioria das sub-bacias analisadas apresenta elevado grau de impermeabilização, 
exceto as sub-bacias dos córregos Piraporinha e Jaraú, que possuem grau de impermeabilização baixo 
para os padrões urbanos. As sub-bacias do Córrego Pirajussara, Córrego Ponte Baixa e Socorro, possuem 
graus de impermeabilização elevados, mas em patamar inferior ao restante das sub-bacias da AII. 

Além disso, é possível observar, através da Figura 7.1.1.5-3, que as sub-bacias com menor grau de 
impermeabilização se localizam a Oeste do Rio Pinheiros. Isto se explica, dentre outros fatores, pelo 
histórico de ocupação mais recente dessa região, mais distante do centro histórico paulistano que a região 
a Leste deste rio. 
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Fonte:EMPLASA (modificado). 

FIGURA 7.1.1.5-3 - GRAU DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS SUB-BACIAS DA AII 

 

Por fim, a Figura 7.1.1.5-4 apresenta o mapa de Uso e Ocupação do Solo da AII, com o mesmo 
agrupamento das classes utilizado no Quadro 7.1.1-5-2, exceto pelo fato de separar as favelas do 
Agrupamento "Áreas Menos Permeáveis". 
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Fonte:EMPLASA (modificado). 

FIGURA 7.1.1.5-4 - USO DO SOLO NA AII (AGRUPADO) 

 

A seguir, o Quadro 7.1.1.5-3 apresenta a planimetria completa do uso e ocupação do solo na AII, com 
base nos dados da EMPLASA, através do qual é possível observar que mais de 2/3 da AII é ocupada por 
áreas urbanizadas, distribuídas uniformemente em toda essa Área de Influência, conforme pode ser 
percebido através da Figura 7.1.1.5-4. Em segundo lugar, aparece a classe "Equipamentos Urbanos", 
agregada junto à classe "Área Urbanizada" na figura citada, com cerca de 7,5% do total da AII. 

Os demais usos são pouco significativos, com baixos percentuais (entre 0,05 e 5,12%, correspondendo, 
respectivamente, às classes "Mineração" e "Indústrias").  
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QUADRO 7.1.1.5-3 - CLASSES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA AII 

Classes de Uso e Ocupação do Solo Área 
(ha) 

Área 
(%) 

Área Urbanizada 13.300,93 69,01 
Campo 647,47 3,36 
Capoeira 536,01 2,78 
Chácaras 295,10 1,53 
Equipamentos Urbanos 1.433,03 7,44 
Espelhos de Água 68,09 0,35 
Favelas 731,69 3,80 
Hortifrutigranjeiro 7,24 0,04 
Indústrias 987,10 5,12 
Loteamentos Desocupado 25,80 0,13 
Mata 678,29 3,52 
Mineração 8,86 0,05 
Mov. de terra/Solo exposto 215,12 1,12 
Reflorestamento 44,61 0,23 
Reservatórios de Detenção 18,40 0,10 
Viários principais 236,04 1,22 
Vegetação de Várzea 39,53 0,21 
TOTAL 19.273,31 100,00 

Fonte: EMPLASA. 
 

d) Pontos Críticos de Inundação e Obras de Controle de Cheias 

Os problemas de inundação (transbordamento dos cursos de água/canais de drenagem para além de sua 
cota máxima) que afetam grande parte das cidades brasileiras resultam de uma conjunção de fatores de 
ordem natural e decorrentes de ações antrópicas, derivadas do rápido crescimento da mancha urbana, de 
forma não planejada. Segundo o IBGE, entre 2003 e 2008, mais da metade dos municípios brasileiros 
sofreu alagamentos ou inundações por conta da ação das chuvas. Em números, dos 5.265 municípios do 
país que possuem algum tipo de controle sobre as águas das chuvas -desde sarjetas até galerias 
subterrâneas- 2.696, ou 51,3%, declararam ter sofrido alagamentos ou inundações no período analisado. 

Nos últimos anos, durante o período chuvoso, o aumento dos registros de inundações nos grandes centros 
urbanos brasileiros tem resultado em grandes prejuízos econômicos (perdas materiais diversas) e sociais 
(doenças, acidentes e mortes). 

O agravamento dessa situação pode ser verificado pela maior frequência dessas inundações, decorrentes 
das chuvas intensas, da impermeabilização do solo urbano, da instalação da malha viária nos fundos de 
vale, além da grande quantidade de sedimentos que assoreia os canais fluviais (Canil, 2007). 

Levando em conta a realidade da RMSP, a condição natural mais importante a ser considerada é 
decorrente do regime pluviométrico característico da região, marcado pela concentração das chuvas nos 
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meses de outubro a março, conforme foi visto no Item 7.1.1.1 - Clima e Condições Meteorológicas. 
Entretanto, este fator sempre esteve presente na realidade dos habitantes da região, ainda que muitas 
pesquisas comprovem que a frequência das chuvas intensas na RMSP atualmente é maior que no início do 
século XX13, e a tendência é que a situação se agrave14. Desta forma, há que se buscar a explicação com 
base nos fatores de ordem antrópica. 

Em 2005, segundo Canholi (2005), estimava-se a existência de aproximadamente 500 pontos críticos de 
enchente que periodicamente atingiam milhares de pessoas na RMSP, em consequência da manutenção 
do modelo de uso e ocupação inadequado do solo. 

Antes das intervenções humanas significativas, os principais rios do Município de São Paulo - como o 
Tamanduateí, Pinheiros e Tietê - corriam por grandes planícies (Figura 7.1.1.5-5), sendo que seus leitos 
seguiam um padrão de drenagem meandrante, em constante processo de ajuste, através dos processos 
fluviais característicos que continuamente desenhavam estes meandros. Dentro deste contexto, na época 
de chuvas, estes rios naturalmente transbordavam, transformando suas várzeas em grandes áreas 
alagadas. 

 
Fonte:Rios e Ruas (http://vilamundo.org.br/wp-content/uploads/2011/11/Rio-Pinheiros-1930-Cid-Jardim.jpg). 

FIGURA - 7.1.1.5-5 - RIO PINHEIROS, NA ALTURA DA PONTE CIDADE JARDIM (DÉCADA DE 30) 

                                                      

13 Segundo o Pesquisador Carlos Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, As chuvas fortes – nas quais houve 
precipitações acima de 30 milímetros dentro de um período de duas horas – aumentaram de 72 ocorrências na década de 1930 para 
122 nos anos 2000.(Fonte: Revista Sustentabilidade). 
14 Ainda segundo o mesmo pesquisador: “Chuvas maiores de 50 milímetros serão 30% mais frequentes até 2050 e 50%, até 
2100″.(Fonte: Revista Sustentabilidade). 

http://vilamundo.org.br/wp-content/uploads/2011/11/Rio-Pinheiros-1930-Cid-Jardim.jpg
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Isto se tornou um problema a partir do momento em que as várzeas desses rios passaram a ser ocupadas, 
em conjunto com soluções de engenharia como, por exemplo, a retificação desses rios, visando aumentar 
a velocidade das águas, de forma que suas vazões fossem dirigidas para jusante pelo caminho mais curto 
e com a maior velocidade de escoamento possível, minimizando os efeitos locais das cheias, além de 
propiciar o aumento de área disponível para a agricultura e para a expansão da mancha urbana (Binder, 
1998). 

No entanto, o processo de expansão urbana, provocando o progressivo aumento das taxas de 
impermeabilização do solo urbano em grande parte das bacias que compõem a RMSP, assim como a 
canalização (total ou parcial) de muitos dos afluentes e sub-afluentes principais dos rios Tietê, Pinheiros e 
Tamanduateí, provocou profundas alterações no regime hidrológico dos rios metropolitanos, cujos picos de 
vazão passaram a ser mais intensos e com um intervalo de tempo menor, considerando o momento do 
início das chuvas. Desta forma, a magnitude e a frequência das inundações aumentaram, atingindo de 
forma preocupante vastas áreas ocupadas, causando prejuízos materiais e, muitas vezes, provocando a 
morte de pessoas, lembrando que as inundações se converteram em um problema urbano de fato na 
medida em que as várzeas dos rios foram alvo da ocupação humana. 

Na ausência de levantamentos específicos para os problemas relativos às inundações, serão utilizados os 
dados compilados15 pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) do Município de São Paulo 
para apresentar um panorama geral da AII quanto à ocorrência de inundações, ressaltando que o CGE 
realiza o levantamento dos pontos de alagamento (acúmulo de água nas ruas e nos perímetros urbanos), 
decorrentes ou não de inundações. A seguir, a Figura 7.1.1.5-6 apresenta as ocorrências totais de 
alagamento, por subprefeitura, no período considerado. As subprefeituras destacadas correspondem às 
subprefeituras pelas quais se desenvolve o traçado do Sistema Monotrilho. 

 
Fonte: CGE, 2011. 

FIGURA 7.1.1.5-6 – OCORRÊNCIAS DE PONTOS DE ALAGAMENTO NA CIDADE DE SÃO PAULO, POR SUBPREFEITURA 

                                                      

15 O período de dados utilizado vai de 1 de janeiro de 2004 a 31 de janeiro de 2011. 
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Pela Figura 7.1.1.5-6, é possível constatar que as Subprefeituras de Pinheiros, Butantã e Santo Amaro 
tiveram, no período considerado, elevado número de ocorrências de pontos de alagamento, sendo que 
parte deles foi motivada por problemas decorrentes de inundações. Já nas áreas de atuação das 
subprefeituras de Socorro, M'Boi Mirim e Campo Limpo foram verificados poucos registros, considerando o 
total de registros. A seguir, a Figura 7.1.1.5-7 apresenta a distribuição e quantidade dos pontos críticos de 
alagamento (intransitáveis) na AII, no período considerado (janeiro de 2004 a janeiro de 2011). 

Pela análise da Figura 7.1.1.5-7, ficam nítidos os locais onde há maiores problemas de alagamentos, muito 
provavelmente decorrentes de inundações, em função de se tratarem de sistemas viários localizados junto 
a fundos de vale. 

 
Fonte: EMPLASA, CGE. 

FIGURA 7.1.1.5-7 - ALAGAMENTOS INTRANSITÁVEIS (NÚMERO DE OCORRÊNCIAS) NA AII - JAN/2004 A JAN/2011 



 

Código 
RT-070.00-RA3/001 

Rev. 
A 

DOCUMENTO TÉCNICO Emissão 
20/12/2012 

Folha 
322 de 1210  

 
Emitente Resp. Técnico – Emitente 

20/12/2012 

Verificação / São Paulo Transporte S.A  
 

 

 

Os principais são: Marg. Pinheiros, Av. Roque Petroni Jr, Av. Jorn. Roberto Marinho e Av. dos 
Bandeirantes. Ao longo do eixo formado pela Estr. do Campo Limpo e Av. Prof. Francisco Morato (onde 
deverá se instalar o sistema monotrilho proposto), há diversas ocorrências registradas. No entanto, por não 
se tratar de um sistema viário de fundo de vale, tais alagamentos devem ser atribuídos a outras causas, 
exceto no trecho aproximado entre o Piscinão Sharp e o Hipermercado Extra Taboão. 

As áreas do entorno do Córrego Água Espraiada, parcialmente canalizado em seu trecho final, onde 
segue no canteiro central da Av. Jornalista Roberto Marinho, também sofrem inundações periódicas, 
mesmo após a construção do Piscinão Jabaquara, inaugurado em 2000, sendo que no entorno deste 
córrego vivem muitas famílias de baixa renda, em habitações precárias. Neste sentido, através da 
Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, planeja-se a construção de diversos equipamentos, viários 
e moradias populares, e também de um grande parque junto ao córrego Água Espraiada, com quatro 
quilômetros de extensão, que contará com três lagos que funcionarão como piscinões, exercendo função 
semelhante à dos lagos do Parque Ecológico do Tietê. Entretanto, tais intervenções provavelmente não 
solucionarão o problema das inundações frequentes, mas essas certamente serão minimizadas e terão 
seus impactos também minimizados, sobretudo pela remoção e reassentamento das populações mais 
vulneráveis que residem no entorno deste córrego. A seguir, as fotos 7.1.1.5-1 e 7.1.1.5-2 mostram a 
situação do Piscinão Jabaquara após uma grande chuva (22.12.2008), de 90 minutos, com média de 16,8 
mm e locais com picos de 50 mm nesse período16, que provocou inundações e consequentes prejuízos 
materiais. 

 
Fonte: http://cenasdacidade.wordpress.com/2008/12/23/  

 
Fonte: http://cenasdacidade.wordpress.com/2008/12/23/ 

Foto 7.1.1.5-1 - Aspecto geral do Piscinão Jabaquara 
após chuvas do dia 22/12/2008. 

Foto 7.1.1.5-2 - Carros arrastados para dentro do 
piscinão na chuva de 22/12/2008. 

 

Já no entorno do Córrego Pirajussara, o histórico de inundações provocadas pelas cheias desse curso de 
água é bastante antigo, já aparecendo nos anos 70, quando cerca de 30% da superfície da bacia já estava 

                                                      

16 Segundo o Jornal "Folha de São Paulo", de 23 de dezembro de 2008, Página C1 (Cotidiano). 

http://cenasdacidade.wordpress.com/2008/12/23/ja-viu-um-piscinao-depois-de-uma-enchente/
http://cenasdacidade.wordpress.com/2008/12/23/ja-viu-um-piscinao-depois-de-uma-enchente/
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ocupada e as inundações eram frequentes. Segundo o site "Bacias Irmãs", produzido pelo Instituto ECOAR 
para a Cidadania - ECOAR, Universidade de São Paulo - USP, Universidade de York do Canadá e Agência 
Canadense de Desenvolvimento Internacional - CIDA, a década de 90 foi marcada por uma onda de fortes 
enchentes, nas regiões mais a montante do Córrego Pirajussara, especialmente nos bairros de São Paulo 
que fazem divisa com Taboão, e, dali, para a nascente do córrego. Ainda segundo o histórico publicado por 
esse mesmo site, em 1996, ocorreu uma grande enchente, com consequências catastróficas, culminando 
com a criação da CPP – Comissão de moradores para combate às enchentes do Pirajussara e Poá, 
organização da sociedade civil, criada para reforçar a pressão popular por medidas e obras que 
atendessem à solução do problema. 

A paisagem do Córrego Pirajussara, hoje drasticamente transformada pelas ações antrópicas, evidencia 
um “cenário” comum da realidade brasileira:  ocupação irregular das áreas de mananciais, visivelmente 
desordenada, afetando a qualidade da água do rio, não só destruindo os remanescentes da flora e fauna, 
mas prejudicando também a qualidade de vida da população. Percebe-se, portanto, que o histórico da 
região é marcado pelos agravos ambientais e grandes perdas materiais com a ocorrência frequente das 
grandes enchentes e inundações, levando o governo juntamente com as manifestações populares optarem 
por soluções, muitas vezes imediatistas: canalização das margens dos córregos e rios e implantação de 
piscinões. 

Com o intuito de resolver parte dos problemas de inundações da RMSP, o DAEE encomendou a 
elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - PDMAT, com a 
pretensão principal de mostrar os caminhos mais indicados para a solução ou minimização das inundações 
nas regiões estudadas (PDMAT, 1999). Para isto, foram realizados estudos de diagnóstico da situação 
atual, subsidiando alternativas diferentes para solucionar (ou minimizar) as inundações, baseadas em 
diferentes prognósticos que consideraram o horizonte do projeto e o investimento necessário. A Bacia do 
Córrego Pirajussara foi uma das 4 áreas estudadas17. 

O Córrego Ponte Baixa com a sua bacia hidrográfica bastante impermeabilizada pela ocupação urbana 
tem as cheias cada vez mais acentuadas e por outro lado tem a sua calha insuficiente para o escoamento 
das vazões de cheias devido às ocupações irregulares das margens e ao assoreamento do seu leito. O 
lançamento de lixo e o despejo de esgotos sem qualquer tratamento tornou esse curso de água totalmente 
degradado. As fotos 7.1.1.5-3 e 7.1.1.5-4 mostram registros de inundação do Córrego Ponte Baixa, 
ocorrida em 23 de novembro de 2009, e trechos em que as margens estão totalmente ocupadas por 
construções irregulares e, também, assoreadas devido a despejo de lixo e entulho de demolição. 

A partir daí, foram propostas ações de canalização, construções de túneis de derivação e de reservatórios 
de amortecimento de cheias, comumente chamados de piscinões. Esses dispositivos, construídos para 
armazenar grandes volumes de água que fluem pelas calhas dos canais de drenagem (ou cursos de água), 
têm como objetivo minimizar as vazões à jusante dos mesmos, reduzindo a intensidade das inundações, 
ou até mesmo evitando-as. Ao final da precipitação, as águas acumuladas nos piscinões são gradualmente 
liberadas, para que este dispositivo esteja pronto para receber as águas da próxima precipitação. 
Entretanto, os piscinões a céu aberto trazem diversos problemas para a comunidade que reside em seu 

                                                      

17 As outras foram: a) Bacia Superior do Ribeirão dos Meninos; b) Calha do Rio Tietê entre a Barragem da Penha e Edgard de Souza 
e c) Bacia do Rio Aricanduva. 
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entorno. O mau cheiro, a presença de ratos e insetos e a poluição causada pela falta de limpeza e 
manutenção das margens são alguns dos incômodos provocados por estes terrenos destinados à 
concentração das águas nos períodos das chuvas. 

 
Fonte: Subprefeitura de M'Boi Mirim 

 
Fonte: Subprefeitura de M'Boi Mirim 

Foto 7.1.1.5-3 - Cheias no Córrego Ponte Baixa. No 
detalhe, refluxo em poço de visita. 

Foto 7.1.1.5-4 - Detalhe da foto anterior. 

 

Diversos pontos críticos de inundação estão localizados ao longo da planície junto à margem direita do Rio 
Pinheiros, como é o caso da Av. Prof. Alceu Maynard Araújo, Av. João Dias, Av. Verbo Divino, dentre 
outros viários, como pode ser observado na Figura 7.1.1.5-7. 

De acordo com o DAEE18, A Região Metropolitana de São Paulo possui, atualmente, 51 piscinões em 
operação e 2 em construção (um pelo DAEE e outro pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos), destinados 
ao armazenamento das águas das chuvas, principalmente as pesadas chuvas do verão. 

Neste sentido, a AII do empreendimento em questão, por ser formada por terrenos da várzea do rio 
Pinheiros e de planícies de outros afluentes importantes possui pontos críticos de inundação, ainda que 
conte com diversos dispositivos de amortecimento de cheias. Dos 51 piscinões existentes na RMSP, 8 se 
encontram na AII do empreendimento em questão, sendo 7 da Bacia do Córrego Pirajussara (6 em 
funcionamento e 1 em obras) e 1 na bacia do Córrego Água Espraiada. A Figura 7.1.1.5-8 a seguir 
apresenta os piscinões existentes na AII, incluindo também os piscinões propostos no PDMAT que ainda 
não foram implementados. Os números contidos na figura correspondem à primeira coluna do Quadro 
7.1.1.5-4, apresentado após a Figura 7.1.1.5-8. 

                                                      

18 http://www.daee.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=60:piscinoes-home&catid=38:piscinoes. 

http://www.daee.sp.gov.br/
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Fonte: Emplasa, DAEE. 

FIGURA 7.1.1.5-8 - PISCINÕES EXISTENTES NA AII - MEIOS FÍSICO E BIÓTICO 
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QUADRO 7.1.1.5-4 - PISCINÕES EXISTENTES E PROPOSTOS NA AII - MEIOS FÍSICO E BIÓTICO 

# Nome Capacidade 
(m3) Status Bacia Município 

1 
Eliseu de 
Almeida 

113.000 Existente Pirajussara São Paulo / 
Taboão da 

Serra 

2 Parque 
Pinheiros 

117.000 Existente Pirajussara Taboão da 
Serra 

3 CPTM/Maria 
Sampaio 

120.000 Existente Pirajussara São Paulo 

4 Portuguesinha 120.000 Existente Pirajussara Taboão da 
Serra 

5 Nova 
República 

110.000 Existente Pirajussara Embu das Artes 

6 Sharp 500.000 Existente Pirajussara São Paulo 

7 RPI-11 60.000 Proposto - 
PDMAT 

Pirajussara São Paulo 

8 RPI-02 107.000 Proposto - 
PDMAT 

Pirajussara Tabão da Serra 

9 RPO-03 18.000 Proposto - 
PDMAT 

Pirajussara Taboão da 
Serra 

10 RPI-06 131.500 Proposto - 
PDMAT 

Pirajussara Embu das Artes 

11 RPI-01 84.000 Proposto - 
PDMAT 

Pirajussara Embu das Artes 

12 Olaria 120.000 Em obras Pirajussara São Paulo 

13 RPI-09 101.000 Proposto - 
PDMAT 

Pirajussara Taboão da 
Serra 

14 
RPO-04 

(Capacidade somada 
ao RPO-03) 

18.000 Proposto - 
PDMAT 

Pirajussara Taboão da 
Serra 

15 RPI-05 136.000 Proposto - 
PDMAT 

Pirajussara Taboão da 
Serra 

16 RPI-08 168.000 Proposto - 
PDMAT 

Pirajussara Taboão da 
Serra 

17 Jabaquara 360.000 Existente Água 
Espraiada 

São Paulo 

Capacidade Total Implantada 1.440.000 metros cúbicos 
Fonte: PDMAT (1999), DAEE (2012). 

 

Outro dispositivo importante a ser mencionado é o Dreno do Brooklin, um canal artificial que recebe as 
águas dos seguintes córregos: Cordeiro, Água Espraiada e Traição, e flui pelo canteiro central das 
Avenidas Dr. Chucri Zaidan e Eng. Luís Carlos Berrini. A implantação desse dreno foi motivada pela 
execução de uma barragem em Santana de Parnaíba pela Light, no ano de 1935, para armazenar a água 
do rio Pinheiros e tornar possível a construção da Usina de Cubatão. Entretanto, como consequência, os 
córregos mencionados ficaram em cota inferior ao Rio Pinheiros, não podendo, portanto desembocar nesse 
rio. A construção do dreno, que começa na Av. Roque Petroni Jr. e vai até a Ponte dos Bandeirantes, foi a 
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solução encontrada na época. No entanto, a velocidade das águas no dreno, em função da baixíssima 
declividade, é muito pequena, favorecendo os processos de deposição sedimentar no canal. Tais 
sedimentos são oriundos principalmente dos lotes onde se desenvolvem construções, em função dos 
mecanismos de erosão laminar provocada pela ação das águas das chuvas, ou através do processo de 
transporte de areia utilizada para a construção civil. A seguir, a Figura 7.1.1.5-9 apresenta um esquema de 
funcionamento do dispositivo em questão. 

 
Fonte: GEOTEC /EMURB (2009). 

FIGURA 7.1.1.5-9 - ESQUEMA UNIFILAR DO SISTEMA PINHEIROS-BILLINGS RESSALTANDO A CONTRIBUIÇÃO DA 

BACIA DE DRENAGEM DO DRENO DO BROOKLIN.  

 

Ainda que o poder público se esforce para solucionar ou minimizar os problemas de inundações através de 
grandes obras de engenharia e infraestrutura, a falta de disciplinamento do uso do solo urbano, a tolerância 
à ocupação de áreas irregulares, a concepção das próprias obras propostas e realizadas (aumentar a 
vazão dos canais e a velocidade das águas), em conjunto com o regime pluviométrico característico da 
região criam um cenário onde as regiões de fundo de vale ficam vulneráveis às chuvas intensas, sobretudo 
nos períodos mais chuvosos, onde a sequência de chuvas intensas em curtos períodos de tempo 
provocam a saturação do solo, mantendo os níveis dos cursos de água elevados e aumentando os 
coeficientes de escoamento, propiciando condições propícias para a ocorrências de inundações. 

7.1.2 Meio Biótico 

O Sistema Monotrilho em questão apresenta extensão aproximada de 37 km, estando quase totalmente 
inserido na área urbana da cidade de São Paulo. Esse sistema se apresenta como importante obra com o 
intuito de desafogar a grande demanda de passageiros atual. 

A caracterização do Meio Biótico será elaborada em diferentes escalas, de acordo com a área de influência 
analisada. Inicialmente será elaborada uma contextualização geral e regional sobre a vegetação que 
extrapola inclusive os limites da AII. Esta caracterização mais ampla envolve, além das questões 



 

Código 
RT-070.00-RA3/001 

Rev. 
A 

DOCUMENTO TÉCNICO Emissão 
20/12/2012 

Folha 
328 de 1210  

 
Emitente Resp. Técnico – Emitente 

20/12/2012 

Verificação / São Paulo Transporte S.A  
 

 

relacionadas à vegetação dominante no município, considerações técnicas e conceitos que serão utilizados 
durante o desenvolvimento dos textos. 

Em seguida, serão tratadas questões da Área de Influência Indireta - AII, que será particularizada conforme 
a escala adequada de forma a se contextualizar sua vegetação. A Área de Influência Direta – AID será 
considerada no intuito principal de se focar a quantidade de vegetação existente na região onde passará o 
Monotrilho e seu entorno e, finalmente, na Área Diretamente Afetada - ADA será detalhada a vegetação 
efetivamente afetada, bem como será elaborada uma estimativa da quantidade de indivíduos arbóreos 
afetados. 

Em atendimento ao que é estabelecido no Artigo 36, § 3º da Lei Federal 9985/2000 (Lei do SNUC – 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação) será verificada a existência de unidades de conservação 
que tenham área ou a sua zona de amortecimento afetada pelo empreendimento. Para tanto serão 
levantadas as unidades de conservação localizadas numa envoltória de 10 km da área do 
empreendimento. 

7.1.2.1 Contextualização da Vegetação 

Segundo IBGE (1993), no município de São Paulo a vegetação original era constituída pela Floresta 
Ombrófila Densa, ou Pluvial Tropical Atlântica, com fragmentos de cerrado e campos naturais, esta 
vegetação é mais popularmente denominada de Mata Atlântica. 

Mata Atlântica – Ombrófila Densa 

A Mata Atlântica formava um contínuo de florestas pluviais que se estendiam pela costa atlântica numa 
faixa de 120 a 160 km de largura, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul (Giulietti & Forero 
1990 apud Catharino 2006), com diferenças florísticas e estruturais em distintas regiões; essas diferenças 
estariam ligadas ao gradiente climático, com ocorrência de populações de espécies adaptadas aos vários 
climas. 

A Floresta Pluvial Tropical Atlântica é um dos ecossistemas com maior biodiversidade e integra a lista dos 
25 biomas de grande variedade de espécies mais ameaçados no mundo (Franco et al. 2007). Caracteriza-
se, segundo Rizzini (1997), como floresta sempre verde que se apresenta em elevações montanhosas com 
variações fisionômicas, o que lhe permite alta riqueza e diversidade. Possui um dossel com árvores de 20 a 
30 metros de altura, apresentando três ou mais estratos arbóreos bem definidos e a ocorrência abundante 
de plantas epífitas e lianas. Este tipo de vegetação é dependente de fatores climáticos tropicais, como 
elevadas temperaturas (médias de 25ºC) e alta precipitação durante quase todo o ano. De acordo com 
Rizzini (1997) a Mata Atlântica foi subdividida em três formações (seguindo as diferentes fisionomias, 
ligadas às faixas altimétricas): (i) Floresta Pluvial sub-montana, (ii) Floresta Pluvial Montana e (iii) Floresta 
Pluvial em Manchas e Ripárias. 

Este bioma dominava toda a região onde atualmente se encontra o município de São Paulo; contudo o 
crescimento desordenado da zona urbana paulistana resultou na supressão da maior parte da vegetação 
original, consequentemente, houve uma drástica redução das áreas verdes e má utilização e conservação 
dos mananciais (Franco et al. 2007). 
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Na região urbana de São Paulo atual, grande parte das áreas com Florestas Ombrófilas Densas é na 
realidade classificada como florestas secundárias, com pelo menos um ciclo recente de corte-queima 
(Tabarelli & Mantovani 1999 apud Catharino 2006), formando capoeiras ou florestas antrópicas. As 
formações vegetais alcançam estágios mais avançados ao sul do município de São Paulo, principalmente 
na Área de Proteção Ambiental (APA) do Capivari-Monos e em parcelas da margem direita da Represa 
Guarapiranga. 

Mesmo as manchas de florestas originais, são alteradas, sofrendo fortes efeitos de bordas, com elementos 
de floresta secundária e/ou exóticas, entremeados às árvores primitivas do dossel original. Na região do 
município de São Paulo, remanescentes de floresta atlântica encontram-se ameaçados pela contínua 
expansão da ocupação urbana. 

Originalmente, existia vegetação campestre associada às florestas, tendo sua expansão hoje favorecida 
pela ação antrópica. Essa vegetação teria sido mais comum em áreas planas da Bacia Sedimentar de São 
Paulo e Planalto Paulistano, com diferentes formações como campos, brejos e baixadas (Catharino, 2006). 
É difícil delimitar as extensões dos campos e a diferenciação das florestas originais do Município de São 
Paulo, dado o grau de perturbação da vegetação.  

A Floresta Ombrófila Densa ocorre em diferentes estágios sucessionais, como descritos pela Resolução 
SMA/IBAMA 001/94 a seguir: 

Estágio pioneiro - Apresenta fisionomia campestre, com predomínio de estrato herbáceo, podendo haver 
estratos arbustivos; os indivíduos arbustivos apresentam até 2m de altura e DAP até 3 cm. A diversidade 
de espécies é baixa com poucas espécies dominantes. São tipicamente heliófitas, incluindo forrageiras, 
espécies exóticas e invasoras. Como exemplo cita-se: vassoura ou alecrim (Baccharis spp.), assa-peixe 
(Vernonia spp.), cambará (Gochnatia polymorpha), leiteiro (Peschieria fuchsiaefolia), maria-mole (Guapira 
spp.), mamona (Ricinus communis), arranha-gato (Acacia spp.), lobeira e joá (Solanum spp.). 

Estágio inicial - Apresenta fisionomia savânica a florestal baixa, podendo ocorrer estrato herbáceo; os 
estratos lenhosos variam de abertos a fechados, com plantas entre 1,5m e 8,0m de altura e DAP médio 10 
cm; no sub-bosque podem ocorrer plântulas ou mudas de espécies dos estágios mais avançados; a 
diversidade é baixa com até 10 espécies predominantes. Algumas das espécies vegetais mais abundantes 
são: candeia (Gochnatia polimorpha), leiteiro (Peschieria fuchsiaefolia), maria-mole (Guapira spp.), 
mamona (Ricinus communis), arranha-gato (Acacia spp.), falso ipê (Stenolobium stans), crindiúva (Trema 
micrantha), entre outras. 

Estágio médio - Apresenta fisionomia florestal com presença de árvores de diferentes alturas; camada 
superior geralmente é uniforme com árvores emergentes; as árvores variam de 4m a 12m, com DAP médio 
de 20 cm; presença de arbustos adaptados à sombra nos estratos inferiores; A diversidade é significativa, 
com dominância de poucas espécies de rápido crescimento. Para este estágio, podem ser citadas algumas 
espécies, como: jacarandás (Machaerium spp.), jacarandá-do-campo (Platypodium elegans), louro-pardo 
(Cordia trichotoma), farinha-seca (Pithecellobium edwallii), aroeira (Myracroduon urundeuva), guapuruvu 
(Schizolobium parahyba), burana (Amburana cearensis), pau-de-espeto (Casearia gossypiosperma), entre 
outras. 
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Estágio avançado - A fisionomia florestal é fechada com dossel contínuo, com ou sem árvores 
emergentes; apresenta vários estratos; as maiores árvores ultrapassam 10 m de altura e o DAP médio é 
superior a 20 cm; a diversidade biológica é muito grande devido à complexidade estrutural e ao número de 
espécies. Algumas das espécies comuns são: jequitibás (Cariniana spp.), jatobás (Hymenaea spp.), pau-
marfim (Balfourodendron riedelianum), paineira (Chorisia speciosa), guarantã (Esenbeckia leiocarpa), 
imbúia (Ocotea porosa), entre outras. 

Quanto a trabalhos de levantamento florístico no município de São Paulo, podem ser citados Aragaki 
(1997) e Garcia (1995) em parques municipais de São Paulo: Alfredo Volpi e Santo Dias, respectivamente. 
Ainda com ilhas de vegetação dentro da área urbana de São Paulo destacam-se os trabalhos de Rossi 
(1987) e Groppo Jr. (1999) com a mata do campus Armando Salles de Oliveira (USP).  

Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hídricos - UGRHI 

O município de São Paulo insere-se na unidade de gerenciamento de recursos hídricos do Alto Tietê. A 
UGRHI Alto Tietê é composta por 34 municípios, abrigando metade da população do Estado de São Paulo 
(Figura 7.1.2.1-1) e centralizando complexos industriais, comerciais e financeiros. Esta Unidade apresenta 
27,21% de sua área recoberta por vegetação nativa, sendo que 2.127 hectares são de mata ciliar 
cadastrada pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA/SP 2009, 2010). 

A partir do Inventário Florestal do Estado de São Paulo recentemente elaborado pelo Instituto Florestal - IF 
(2009) é possível conferir a distribuição da vegetação na UGRHI Alto Tietê. Dessa forma pôde-se verificar 
que a vegetação residual é bastante esparsa nas áreas urbanas, com fragmentos pequenos, sendo mais 
conservada em áreas mais periféricas. De fato a vegetação de toda a UGRHI sofreu bastante com a 
intensa atividade antrópica. 

Como se verifica no Quadro 7.2.1.1-1, parcela significativa da vegetação residual, é secundária da Floresta 
Ombrófila Densa (Capoeira), ocupando 27% da UGRHI; esse padrão de vegetação representa quase 87% 
da vegetação mapeada. 

QUADRO 7.1.2.1-1 – VEGETAÇÃO NA UGRHI ALTO TIETÊ 

Vegetação Área (km²) % da Vegetação % da UGRHI 
Capoeira 1.554,43 86,2% 27,5% 
Cerrado 8,23 0,5% 0,1% 
Mata 205,60 11,4% 3,6% 
Várzea 35,55 2,0% 0,6% 
Total 1.803,81 100,0% 31,9% 
Fonte: IF, inventário Florestal do Estado, 2005 

 

Dentro deste quadro as Unidades de Conservação podem ser consideradas de grande importância, visto 
que essas resguardam parcela significativa da vegetação residual que outrora dominava toda a região. 
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FIGURA 7.1.2-1 – MAPA DA UGRHI ALTO TIETÊ, COM DESTAQUE AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

Municípios de São Paulo e Taboão da Serra 

O Município de São Paulo tem uma área total 1.509 km², sendo 58% dessa área urbanizada. Segundo o 
Atlas Ambiental do Município de São Paulo (2002) 41% da área do município é ocupada por áreas verdes; 
8% se encontram em áreas urbanas (parques e bosques) e 33% na zona rural (mata, reflorestamento e 
agricultura). Cerca 75% da área total com vegetação do município concentra-se em sua porção sul, nas 
regiões administrativas de Capela do Socorro e Campo Limpo, e ao norte nas regiões de Jaçanã-
Tremembé e Perus (SVMA, 2002). 

O Município de Taboão da Serra apresenta área de 67,91 km², com basicamente toda a sua área municipal 
urbanizada. De acordo com o Uso da Terra elaborado pela Emplasa (2005) apenas 2,93% da área deste 
município contém alguma vegetação sendo a maior parte de capoeira (equivalente aos estágios inicial-
médio). 

O desmatamento no município de São Paulo é fortemente influenciado pela urbanização sem planejamento 
originada, sobretudo do crescimento populacional e da especulação imobiliária. Como resultado disso entre 
os anos de 1991 e 2000 foram perdidos 5.345 hectares segundo a SVMA (2002) de áreas verdes.  
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O desmatamento ocorre principalmente nos distritos periféricos, muitos dos quais ainda apresentavam 
paisagem rural no início da década de 90. Em 1999 a cobertura vegetal média por habitante era de 73,65 
m² no município, porém cabe ressaltar novamente, que a distribuição desta vegetação é desigual, 
concentrada nos extremos sul e norte do município e inclui a arborização urbana. A Figura 7.1.2.1-2 
mostra as áreas verdes remanescentes no município de São Paulo; enquanto Figura 7.1.2.1-3 mostra o 
desmatamento entre 1991 e 2000 no município. 

 

FIGURA 7.1.2.1-2 - MAPA COM ÁREAS DE VEGETAÇÃO REMANESCENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (DADOS 

EMPLASA 2005). 
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FIGURA 7.1.2.1-3 - MAPA COM ÁREAS DESMATADAS ENTRE 1991 E 2000 NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (DADOS 

SVMA 2002) 

 

Quanto à vegetação natural, segundo a Emplasa (2005), o município de São Paulo apresenta 4.366 
fragmentos; as matas perfazem o maior percentual em área, chegando a 65% dos fragmentos de 
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vegetação residual (Quadro 7.1.2.1-2). Taboão da Serra, por sua vez, apresenta 29 fragmentos de 
vegetação, sendo que as matas representam 65,5% dos fragmentos nesse município. 

Apesar de existir mapeamento mais recente da vegetação, elaborado no Inventário Florestal do Estado de 
São Paulo (IF, 2009), optou-se pela utilização dos dados da Emplasa, pois esse foi elaborado a partir de 
imagens Ikonos, ortorretificadas, na escala 1:15.000, enquanto o mapeamento do IF (a partir de Imagens 
do Satélite Alos) foi elaborado na escala 1:25.000. Assim, a Emplasa apresenta uma geometria muito mais 
próxima da realidade dos fragmentos de vegetação existentes nas áreas de estudo. 

Importante também destacar que o mapeamento da Emplasa, na ADA, foi atualizado a partir de trabalhos 
de campo, bem como de sensoriamento remoto com imagens mais recentes, obtidas a partir do Google 
Earth PRO (imagens do segundo semestre de 2008). 

QUADRO 7.1.2.1-2 - FRAGMENTOS DE VEGETAÇÃO NATURAL NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PAULO E TABOÃO DA SERRA 

Tipo Vegetação Número de Fragmentos Área Total (km²) 
Capoeira 1.493 67,92  
Mata 892 327,96  
Vegetação de Várzea 192 19,93  
Fonte: Bases Cartográficas da Emplasa (2005).  

 

7.1.2.2 Vegetação da AII 

Basicamente em toda a AII os principais focos remanescentes de vegetação estão associados a unidades 
de conservação, praças e arborização urbana, ocorrendo alguns pequenos fragmentos restritos a terrenos 
ainda não ocupados pela malha urbana. 

A partir do mapeamento elaborado pela Emplasa (2005), apresentado na Figura 7.1.2.2-1, foram 
computados os fragmentos vegetais para AII, classificados quanto ao tipo de vegetação (Quadro 7.1.2.2-
1). 

QUADRO 7.1.2.2-1 - VEGETAÇÃO PRESENTE NA AII POR TIPO
19

. 

Tipo Vegetação Fragmentos Área Total (ha) 

Capoeira 48 216  

Mata 34 281  

Vegetação de Várzea 6 41  

Fonte: Emplasa, Uso do Solo da RMSP (2005).  
 

Conforme pode ser observado no Quadro 7.1.2.2-1, a vegetação natural apresenta uma parcela pouco 
significativa da AII, 13,03% de sua área com vegetação. De fato a urbanização durante muitos anos foi 

                                                      

19 Conforme classificação atribuída à vegetação pela Emplasa. 
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extremamente forte em toda a região, o que restringiu demasiadamente a vegetação original a pequenos 
focos, muitos dos quais bastantes alterados. 

 

FIGURA 7.1.2.2-1 - FRAGMENTOS FLORESTAIS NA AII 

 

Dentre os fragmentos ocorrentes na AII, pode-se citar como mais expressivos os que estão protegidos em 
Unidades de Conservação. Os maiores em área são: fragmento de capoeira (estágio inicial/médio) com 
60,6 hectares, e 31,2 hectares de mata, na área do Parque Ecológico do Guarapiranga; e 26,7 hectares de 
mata no Parque Burle Marx. 

7.1.2.3 Unidades de Conservação 

A seguir serão apresentadas as Unidades de Conservação e áreas protegidas que estão na área de 
influência do empreendimento, estas áreas se subdividem em: Unidades de Proteção Integral – SNUC, 
Parques Urbanos e Unidades de Uso Sustentável. 

Existem três Unidades de Conservação localizadas a menos de 10 km da ADA e incluídas na AII, que 
constam no SNUC. Alguns destes parques estão relacionados no Quadro 7.1.2.3-1 e são apresentadas na 
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Figura 7.1.2.3-1. O Mapeamento das Unidades de Conservação foi consolidado a partir do Atlas Ambiental 
de São Paulo (2002). 

Unidades de Proteção Integral – SNUC (até 10 km do empreendimento) 

O SNUC possui algumas categorias complementares de unidades de conservação, organizando-as de 
acordo com seus objetivos de manejo e tipos de uso em dois grandes grupos: 

 As Unidades de Proteção Integral tem como objetivo básico a preservação da natureza, sendo 
admitido o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na Lei do 
SNUC. 

 As Unidades de Uso Sustentável visam compatibilizar a conservação da natureza com o uso direto 
de parcela dos seus recursos naturais, ou seja, é aquele que permite a exploração do ambiente, 
porém mantendo a biodiversidade do local e os seus recursos renováveis. 

O Quadro 7.1.2.3-1, a seguir, apresenta as três unidades de conservação identificadas a até 10km do 
empreendimento, que encontram-se espacilaizads na Figura 7.1.2.3-1. 

QUADRO 7.1.2.3-1 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃPOATÉ 10 KM DO EMPREENDIMENTO 

NOME CATEGORIA Sigla Descrição 

Guarapiranga Parque Estadual PE PROTEÇÃO INTEGRAL 

APA da Várzea do Tietê Área de Proteção Ambiental APA USO SUSTENTAVEL 

Fontes do Ipiranga Parque Estadual PES PROTEÇÃO INTEGRAL 
 Fonte: IF (2012) 

 

Parque Ecológico do Guarapiranga. 

O Parque Ecológico do Guarapiranga foi criado pelo Decreto Estadual 30.442, de setembro de 1989, e 
inaugurado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo em abril de 1999, com o intuito de 
preservar a fauna e flora no entorno da represa Guarapiranga, amenizar invasões e ocupações ilegais e 
assegurar a qualidade de água no reservatório. Sua área é de 250,30 hectares e ocupa 7% dos 28 km do 
entorno da Represa (SMA 2010). 

Pelas bases cartográficas da Emplasa, no Parque a vegetação é tipicamente um remanescente de Mata 
Atlântica, com 137 ha de fragmentos do tipo capoeira, 101 ha de mata e 113 de vegetação de várzea. 

Além da vegetação natural, abriga um viveiro, com cerca de 16 mil mudas de plantas nativas, ornamentais 
e frutíferas, com a finalidade de repovoar as áreas desmatadas no entorno da represa. 

O Parque Ecológico do Guarapiranga apresenta grande importância local, pois ele representa um dos 
poucos fragmentos com maior área que protege uma vegetação importante para a conservação da área de 
proteção aos mananciais. 
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FIGURA 7.1.2.3-1 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO A ATÉ 10 KM DO EMPREENDIMENTO 
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Parque Estadual Fontes do Ipiranga  

O atual Parque Estadual das Fontes do Ipiranga teve suas origens a partir de uma área de cerca de pouco 
menos de 7 milhões de m², que foi desapropriada pelo Governo do Estado de São Paulo, na última década 
do século XIX, com a finalidade de preservar os mananciais existentes na área. É uma área onde ainda se 
encontra vegetação de Mata Atlântica no município de São Paulo. Possui uma área de 526 hectares.  

Esta área era ocupada por sitiantes e fazendeiros, que cultivavam pequenas roças de subsistência e 
plantações mais extensas de café. A desapropriação teve como finalidade uma manutenção adequada das 
águas da Bacia do Ribeirão Ipiranga.  

Deixada a área sem a intervenção antrópica, possibilitou-se que a Mata Atlântica se regenerasse, até que, 
em 1928, o governador do estado, Dr. Fernando Costa, designou Frederico Carlos Hoehene, botânico e 
orquidófilo amador, para instalar na área um Horto Botânico, que veio a transformar-se no atual Jardim 
Botânico de São Paulo. 

Em 1938, a área recebeu o nome de Instituto de Botânica, abarcando tanto o Jardim Botânico, destinada à 
visitação, como uma área fechada ao público (destinada às instalações físicas para a pesquisa científica 
em diversas áreas da botânica). Existe ainda uma área de preservação ambiental, com mata atlântica já 
regenerada. 

Na área de visitação pública do PEFI, tem-se o jardim Botânico de São Paulo, que coloca a disposição da 
população uma área de 360.000 m², onde se se localizam duas estufas com réplicas de vegetação de mata 
atlântica, museu botânico, lagos artificiais com exuberante vegetação aquática, extensos gramados, 
bosque de palmeiras, bosque de mata atlântica, mostra de vegetação de brejo, jardim japonês, bosque de 
pau Brasil, obelisco marcando as nascentes do riacho Ipiranga, construção de taipa denominada 
Castelinho, integrada ao ambiente natural circundante, dentre outras. 

Unidades de Uso Sustentável 

APA da Várzea do Tietê (Parte de Salesópolis) 

Localizada na sub-região leste da Grande São Paulo e a 96 km da capital, com população de 16 mil 
habitantes (estimativa do IBGE em 2005), Salesópolis tem um território de 427 km² e um perímetro urbano 
de somente 10 km², o que representa uma área urbana equivalente a cerca de 2% de sua área total.  

As populações rural e urbana são praticamente equivalentes. Abrigando a nascente do rio Tietê, a cidade 
está em uma região serrana da qual 98% de seu território está inserido na Lei de Proteção dos Mananciais 
(Lei Estadual 898/1975), que disciplina o uso do solo para proteção das nascentes, cursos e reservatórios 
de água e demais recursos hídricos de interesse da Região Metropolitana da Grande São Paulo. Uma das 
proibições da lei é a instalação de indústrias poluentes na área de proteção.  

Por localizar-se na serra do Mar, a bacia do rio Tietê desperta nos governos estadual e federal o interesse 
em sua preservação, principalmente pela sua importância em garantir água potável para a população da 
Região Metropolitana da Grande São Paulo.  
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Fundado em 1857, o município adotou o nome de Salesópolis como homenagem ao presidente da 
República Manoel Ferraz de Campos Sales. Outra atividade econômica da região é a silvicultura (cultura 
de eucalipto), que teve início no final dos anos 1960. A introdução do eucalipto é menos interessante ao 
município, pois as exigências das indústrias aumentaram em relação ao produto a ser adquirido, e o 
eucalipto local tem perdido para a concorrência por não atender aos padrões exigidos pelo mercado. 

A vegetação desta UC está classificada como floresta ombrófila densa (FLOD), é constituída por árvores 
que ultrapassam 25 metros, além de arbustos e plantas ornamentais. O visitante poderá observar o 
cedro(Cedrela fissilis), a guaça-tonga (Casearia sylvestris), a canela-amarela (Nectandra Nitidula), além de 
orquídeas, como a chuva de ouro. A fauna inclui a jaguatirica, o cachorro-do-mato e aves como pitiguari, 
juruviara e saíra-azul. 

Parques Urbanos 

Os Parques Urbanos, normalmente destinados para recreação podem funcionar como espaços 
privilegiados da cidade se também tiverem sua função ecológica bem projetada. Experiências positivas não 
faltam para mostrar este fato em cidades que souberam aproveitar seus parques como áreas de recreação 
e também os utilizaram para inúmeras funções ecológicas. 

Além disso, são considerados uma outra categoria de áreas verdes que podem contribuir de forma 
significativa para a sustentabilidade urbana, são objeto de estudo importante para o entendimento de 
procedimentos que levem a uma melhoria da qualidade de vida nas cidades. 

No Quadro 7.1.2.3-1 estão listados os 23 Parques Urbanos dentro da AII do Empreendimento: 

QUADRO 7.1.2.3-1 – PARQUES URBANOS NA AII DO EMPREENDIMENTO 

Nome Tipo Administração 
Parque Burle Marx Proteção Integral Campo Limpo 

Parque Clube do Chuvisco Proteção Integral Santo Amaro 

Parque Cordeiro Proteção Integral Santo Amaro 

Parque da Guarapiranga Proteção Integral M’Boi Mirim 

Parque do Alto da Boa Vista Proteção Integral Santo Amaro 

Parque dos Eucaliptos Proteção Integral Campo Limpo 

Parque Horto do Ipê Proteção Integral Campo Limpo 

Parque Ibirapuera Proteção Integral Vila Mariana 

Parque Herculano Proteção Integral M’Boi Mirim 

Parque Lina e Paulo Raia Proteção Integral Jabaquara 

Parque Linear Corveta Camacua Proteção Integral Butantã 

Parque Linear Feitiço da Vila Proteção Integral Campo Limpo 

Parque Linear Invernada Proteção Integral Santo Amaro 

Parque Paraisópolis Proteção Integral Campo Limpo 
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Nome Tipo Administração 
Parque Linear Sape Proteção Integral Butantã 

Parque Luis Carlos Prestes Proteção Integral Butantã 

Parque Santo Dias Proteção Integral Campo Limpo 

Parque Sergio Vieira De Melo – 1ª Fase Proteção Integral Butantã 

Parque Severo Gomes Proteção Integral Santo Amaro 

Parque Nabuco Proteção Integral Jabaquara 

Parque  do Povo Proteção Integral Pinheiros 

Parque Previdência Proteção Integral Butantã 

Parque Raposo Tavares Proteção Integral Butantã 
 Fonte Atlas Ambiental de São Paulo, SMVA, 2012 (Consulta) 
 

7.1.2.4 Avifauna 

Para a caracterização do estado de conservação dos ambientes representados nas áreas de influência do 
Monotrilho é realizada a caracterização da fauna de vertebrados terrestres a eles associada, com ênfase 
na avifauna, em razão de várias características intrínsecas a este grupo, conforme descrito adiante. 

Todos os grupos de vertebrados terrestres foram profundamente afetados pelo processo de urbanização 
de São Paulo, em particular de sua região sul. A fauna de mamíferos, répteis e anfíbios, foi particularmente 
afetada, devido, não apenas à perda e fragmentação de hábitat, mas, também, em razão de sua 
locomoção predominantemente terrícola. Em ambientes densamente urbanizados, como a área de estudo, 
praticamente inexistem espécies de mamíferos, répteis e anfíbios, em razão, não apenas da escassez de 
ambientes propícios para a sua ocorrência, mas pela impossibilidade de trânsito entre fragmentos. As 
poucas espécies existentes são, em sua maioria, exóticas e típicas de ambientes antrópicos, caso do rato-
preto (Rattus rattus), da ratazana (Rattus norvegicus) e da lagartixa-de-parede (Hemidactylus mabuya). 

Embora também afetada drasticamente pelo processo de urbanização, as aves, devido à sua maior 
capacidade de dispersão e modo de locomoção aérea (grande maioria das espécies), exibe, nesses 
ambientes, um número substancialmente maior de espécies. São registradas 273 espécies de aves para a 
grande São Paulo (Develey e Endrigo 2004), das quais, cerca de 150 ocorrem em ambiente urbano. Além 
disso, de acordo com Stotz et al. (1996) muitas características das aves fazem delas indicadores biológicos 
ideais, tais como: alta diversidade; bom conhecimento da biologia das espécies; grande heterogeneidade 
quanto ao nível de especialização ecológica e sensitividade a perturbações ambientais; além de 
apresentarem comportamento conspícuo, sendo de fácil identificação e amostragem.  

A caracterização da fauna das áreas sob influência do empreendimento foi realizada a partir de dois 
conjuntos de dados. A fauna da AII foi caracterizada com base em dados secundários (artigos científicos, 
teses e site da Prefeitura Municipal de São Paulo), enquanto a caracterização da fauna (avifauna) 
associada aos ambientes representados na AID e ADA foi realizada partir de registros visuais e auditivos 
realizados durante levantamento de campo.  
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A composição da fauna de uma região é determinada por suas características originais, associada ao 
histórico de perturbações ao qual foi submetida. Através da análise de sua paisagem, ou seja, das 
características de sua matriz e dos fragmentos de cobertura vegetal, é possível fazer inferências sobre a 
estrutura e composição das comunidades de animais a ela associada. 

A Região Sudoeste da cidade de São Paulo, originalmente, era coberta por formações típicas da Mata 
Atlântica, em particular pela Floresta Ombrófila Densa Montana. Sua fauna original, portanto, era típica 
dessas formações, se caracterizando pela alta diversidade. Com base em levantamentos realizados em 
áreas que se encontram em bom estado de conservação, estima-se, que ocorriam nessa região mais de 
300 espécies de aves. As espécies de vertebrados que compunham essas comunidades eram, em sua 
maioria, especialistas, típicas do sub-bosque, de alta sensibilidade a alterações ambientais e baixa 
capacidade de dispersão. 

O processo de substituição da cobertura vegetal nativa por áreas urbanas induziu uma drástica mudança 
das comunidades animais presentes na região. Os efeitos decorrentes desse processo se traduziram na 
perda de diversidade e em profundas alterações na composição e estrutura dessas comunidades. Os 
novos ambientes criados pela ocupação humana são extremamente seletivos, oferecendo condições para 
a permanência apenas de uma pequena parcela das espécies que compunham a comunidade de 
vertebrados terrestres original. A fauna de vertebrados terrestres da cidade de São Paulo é composta, 
predominantemente, por espécies de baixa sensibilidade a alterações ambientais, sendo grande parte 
delas típicas de ambientes antrópicos; e com grande capacidade de dispersão. 

As características da paisagem têm fundamental importância sobre os processos ecológicos que 
condicionam a diversidade biológica (Metzger, 2001). O acúmulo de conhecimento sobre padrões e 
processos biológicos permite que, a partir da análise de uma paisagem, sejam feitas inferências sobre a 
composição e o estado de conservação de uma biota, e em particular de sua fauna. 

A composição faunística de uma paisagem é produto da interação de inúmeras variáveis, tais como: 
características da formação original, composição da matriz, tamanho dos fragmentos, forma dos 
fragmentos, nível de conectividade entre fragmentos e origem (primária ou secundária) dos fragmentos. A 
configuração espacial, expressa em particular pelo tamanho das manchas (fragmentos), e pelo grau de 
isolamento ou de conectividade entre manchas de um mesmo tipo de unidade, é um fator chave na 
determinação de uma série de processos ecológicos, como os riscos de extinção e as possibilidades de 
migração ou (re)colonização (Hanski e Gilpin, 1997; Simberloff e Able, 1976; Terborgh 1975). 

A paisagem predominante da AII se caracteriza por apresentar uma matriz intensamente urbanizada com 
poucos fragmentos de cobertura vegetal, que ocupam 13,03% de sua área (538 ha). Deste total, 216 ha 
representam áreas de capoeira, 281 ha de mata e 6 ha de vegetação de várzea. Ressalta-se, entretanto, 
que a cobertura vegetal remanescente se apresenta intensamente fragmentada, sendo representada na 
área por 88 fragmentos (48 de capoeira, 34 de mata e 2 de várzea).  

Enquanto em ambientes naturais, típicos dessa região, a fauna é dominada por espécies de alta 
sensibilidade a alterações ambientais, baixa capacidade de dispersão e alta dependência de ambientes 
florestais; em ambientes densamente urbanizados, como aquele que domina grande parte da AII do 
empreendimento, a fauna é composta, essencialmente, por espécies de baixa sensibilidade, alta 
capacidade de dispersão e pela não dependência de ambientes florestais. 
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Embora grande parte dos fragmentos existentes na AII apresente uma fauna já bastante descaracterizada, 
eles são responsáveis por grande parte das espécies de aves que ainda ocorrem na AII, o que demonstra 
a grande importância destes para a conservação da fauna existente na região. Os fragmentos de maior 
extensão existentes na AII do Sistema Monotrilho situam-se a norte da rodovia Régis Bittencourt, 
entretanto, não se encontram protegidos por Unidades de Conservação. Outras áreas verdes importantes 
para a conservação da fauna de vertebrados terrestres da AII são aquelas existentes em área do Instituto 
Butantã e Cidade Universitária.  

Além dessas áreas, contribuem para uma melhor qualidade ambiental da região os vinte e três Parques 
Municipais: Parque Burle Marx, Parque Clube do Chuvisco, Parque Cordeiro, Parque do Alto da Boa Vista, 
Parque Linear do Sapé, Parque dos Eucaliptos, Parque Horto do Ipê, Parque Ibirapuera, Parque 
Herculano, Parque Lina e Paulo Raia, Parque Linear Corveta Camacua, Parque Linear Feituço da Vila, 
Parque Linear Invernada, Parque Paraisópolis, Parque Luís Carlos Prestes, Parque Sérgio Vieira de Melo 
(Fase 1), Parque Severo Gomes, Parque Nabuco, Parque do Povo, Parque Previdência, Parque Raposo 
Tavares e Parque Municipal Santo Dias. 

Parte desses parques teve sua fauna de vertebrados estudada e publicada no Diário Oficial da Cidade de 
São Paulo, em 21 de maio de 2010. Este trabalho intitulado “Inventário da Fauna do Município de São 
Paulo (2010)“ traz uma série de informações sobre as espécies animais registradas em Parques Municipais 
da cidade de São Paulo, sintetizadas a seguir. 

 Parque Burle Marx – São registradas para este parque Callithrix jacchus (sagui-de-tufo-branco) e 
Callithrix penicillata (sagüi-de-tufo-preto), espécies de primatas introduzidas na região, Cavia 
fulgida (preá) e Myocastor coypus (ratão-do-banhado), entre os mamíferos, Rhinella ornata (sapo-
cururuzinho), Tupinambis merianae (teiú), Philodryas patagoniensis (cobra-parelheira), 
Sibynomorphus mikanii (cobra-dormideira) e Bothrops jararaca (jararaca). Entre as aves são 
registradas 82 espécies. 

 Parque do Cordeiro – Neste parque foram registradas 24 espécies de aves e duas de mamíferos. 
Entre as aves predominam espécies de maior resiliência, típicas de ambientes urbanos, como o 
Vanelus chilensis (quero-quero), o Celeus flavescens (pica-pau-de-cabeça-amarela) e o 
Camptostoma obsoletum (risadinha), além de espécies exóticas como Columba livia (pombo-
doméstico), Passer domesticus (pardal) e o Estrilda astrid (bico-de-lacre). 

 Parque Guarapiranga – São registradas para este parque 52 espécies de vertebrados terrestres, 
das quais 49 aves, um réptil e dois mamíferos. Dadas as características ambientais desse parque 
onde ainda existem remanescentes de cobertura florestal nativa, são observadas espécies típicas 
da Mata Atlântica como Pyrrhura frontalis (tiriba-de-testa-vermelha), Florisuga fusca (beija-flor-
preto), Suynallaxis ruficapilla (pichororé), Lochmias nematura (joão-porca), Turdus flavipes (sabiá-
una) e Procnias nudicollis (araponga). 

 Parque do Alto da Boa Vista – Para este parque são registradas 62 espécies de aves e uma de 
anfíbio, Leptodactylus marmoratus (razinha-piadeira).  Entre as aves verifica-se a predominância 
de espécies de maior resiliência, comuns em ambientes antropizados da região sudeste, como 
Columbina talpacoti (caldo-de-feijão), Patagioenas picazuro (pombão), Tyrannus melancholicus 
(suiriri) e Cyclarhis gujanensis (pitiguari).  

 Parque do Ibirapuera – O Parque Ibirapuera é, provavelmente, o Parque Municipal da cidade de 
São Paulo, cuja fauna de vertebrados é melhor conhecida. São registradas para este parque 156 
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espécies de aves, uma de anfíbio, oito répteis e sete mamíferos. Entre os anfíbios é registrado 
apenas Rhinella ictérica (sapo-cururu), enquanto entre os répteis são registrados Hydromedusa 
tectifera (cágado-pescoço-de-cobra), Trachemys elegans (tigre-d’água-de-orelha-vermelha), 
Amphisbaena alba (cobra-de-duas-cabeças), Hemidactylus mabuia (lagartiza-de-parede),as 
cobras-d’água Helicops modestus e Liophis militaris, além de Sibynomorphus mikanii (dormideira) 
e Tomodon dorsatus (cobra-espada).Entre os mamíferos são registrados quatro espécies de 
morcego (Tadarida brasiliensis, Artibeus lituratus, Glossophaga soricina e  Platyrrhinus lineatus), 
Didelhpis aurita (gambá-de-orelha-preta) e dois roedores sinantrópicos  Rattus norvégicus 
(ratazana) e Rattus rattus (rato-domestico). Entre as aves verifica-se uma mistura de espécies de 
maior resiliência que podem ser encontradas em outras partes da cidade e espécies um pouco 
mais exigentes, que possuem maior capacidade de dispersão que, em São Paulo, só podem ser 
observadas nas maiores áreas verdes da cidade. Entre as espécies de aves destacam-se, ainda, 
as espécies de aves aquáticas e semi-aquáticas que se utilizam dos recursos disponíveis nos 
lagos do parque. 

 Parque dos Eucalíptos – Existem apenas dados da avifauna que ocorre neste parque. São 
registradas 25 espécies de aves, sendo todas bastante comuns em ambientes urbanos, como 
Caracara plancus (caracará), Brotogeris tirica (periquito-rico), Eupetomena macroura (beija-flor-
tesoura), Pitangus sulphuratus (bem-te-vi), Pygochelidon cyanoleuca (andorinha-pequena-de-
casa), Coereba flaveola (cambacica) e Thraupis sayaca (sanhaço-cinzento). Embora seja uma área 
pequena com vegetação predominantemente exótica, a lista de espécies disponível para a área 
deve refletir apenas uma parcela das espécies que ali ocorrem. 

 Parque Lina e Paulo Raia – São registradas para essa área verde 24 espécies de aves e uma 
espécie de réptil, um anfisbeídeo Amphisbaena alba (cobra-se-duas-cabeças). A comunidade de 
aves, por suas vez, é composta essencialmente por espécies com maior resiliência, como, por 
exemplo, Rupornis magnirostris (gavião-carijó), Columba livia (bo-doméstico), Brotogeris tirica 
(periquito-rico), Eupetomena macroura (beija-flor-tesoura), Troglodytes musculus (corruíra), 
Thraupis sayaca (sanhaçu-cinzento) e Passer domesticus (pardal). 

 Parque Luis Carlos Prestes – São registradas 29 espécies de animais para o parque. São 
registradas uma espécie de cobra Oxyrhopus guibei (falsa-coral) e uma de mamífero Didelphis 
aurita (gambá-de-orelha-preta), além de 27 espécies de aves, amplamente distribuídas pela cidade 
de São Paulo, como Brotogeris tirica (periquito-rico), Crotophaga ani (anu-preto), Cyclarhis 
gujanensis (pitiguari), Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira), entre outros. São registradas, ainda, 
algumas espécies que, embora pouco sensíveis à alterações ambientais, são encontradas mais 
facilmente em áreas verdes que apresentam remanescentes de cobertura vegetal nativa, como 
Veniliornis spilogaster (pica-pauzinho-verdecarijó), Synallaxis spixi (João-teneném) e Cranioleuca 
pallida (arredio-pálido). 

 Parque Previdência – Para a área do parque são registradas cinco espécies de répteis, Enyalius 
perditus (camaleão), Oxyrhopus guibei (falsa-coral), Sibynomorphus mikanii (cobra-dormideira), 
Thamnodynastes strigatus (corredeira), Waglerophis merremii (boipeva); e uma espécie de 
mamífero, Didelphis aurita (gambá-de-orelha-preta); além de 57 espécies de aves, algumas delas 
dependentes de formações florestais nativas, como Veniliornis spilogaster (pica-pauzinho-
verdecarijó), Thamnophilus caerulescens (choca-da-mata), Procnias nudicollis (araponga), 
Laniisoma elegans (chibante) e Basileuterus culicivorus (pula-pula), evidenciando a relativa 
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importância dos remanescentes de cobertura vegetal existentes no Parque da Providência para a 
avifauna. 

 Parque Raposo Tavares - Foram identificadas na área do parque três espécies de répteis 
Ophiodes fragilis (cobra-de-vidro), Liotyphlops beui (cobra-sega) e Sibynomorphus mikanii 
(dormideira); além de 28 espécies de aves, todas elas de baixa sensibilidade a alterações 
ambientais,  apresentando ampla distribuição pelos ambientes urbanos da cidade de São Paulo.  

 Parque Municipal Santo Dias – possuem ocorrência conhecida para a área do parque quatro 
espécies de mamíferos, Didelphis aurita (gambá-de-orelha-preta), Callithrix jacchus (sagui-de-tufo-
branco), Callithrix penicillata (sagüi-de-tufo-preto), Guerlinguetus ingrami (caxinguelê); uma de 
anfíbio, Leptodactylus marmoratus (razinha-piadeira); e três de répteis Tupinambis merianae (teiú), 
Echinanthera undulata (papa-rã), Sibynomorphus mikanii (dormideira). Registra-se, ainda, a 
ocorrência de 71 espécies de aves no Parque Municipal Santo Dias, muitas delas dependentes de 
ambientes florestais, como, por exemplo, Thamnophilus caerulescens (choca-da-mata), Synallaxis 
ruficapilla (pichororé), Tachyphonus coronatus (tié-preto), Pipraeidea melanonota (saíra-viuva) e 
Basileuterus culicivorus (pula-pula). 

 Parque Severo Gomes – São registradas na área do parque 58 espécies de aves e dois 
mamíferos, Didelphis aurita (gambá-de-orelha-preta) e Callittrix jaccus (sagui-de-tufo-branco). 
Entre as aves predominam espécies comuns em áreas urbanas, como o Caracara plancus 
(caracará), Zenaida auriculata (pomba-de-bando), Diopsitacha nobilis (maracanã-pequena), Piaya 
cayana (alma-de-gato), Todirostrum cinereum (ferrinho-relógio) e Pitangus sulphuratus (bem-te-vi). 
São registradas, também, algumas espécies de aves aquáticas, como Casmerodius albus (garça-
branca-grande) e Nycticorax nycticorax (savacu). 

 Parque Nabuco – Para o Parque Nabuco, são registradas 25 espécies de aves e dois mamíferos, 
Didephis aurita (gambá-de-orelha-preta)e Molossus molossus (morcego-de-cauda-livre-aveludada). 
As espécies de aves, por sua vez, são essencialmente de alta resiliência, comuns em áreas verdes 
e bairros arborizados da cidade de São Paulo. 

 Cidade Universitária/Butantan – A Cidade Universitária representa uma importante área verde 
para a região, que reúne desde campoa antrópicos, áreas de reflorestamento e remanescentes de 
floresta nativa em estágio médio/avançado de sucessão secundária. São registradas mais de 130 
espécies de aves. Os remanescentes florestais são responsáveis por muitas das espécies 
existentes, e que não são facilmente encontradas em áreas verdes da cidade de São Paulo, caso 
de Pyrrhura frontalis (tiriba-de-testa-vermelha), Thamnophilus caerulescens (choca-da-mata), 
Synallaxis ruficapilla (pichororé), Attila rufus (capitão-de-saíra), Procnias nudicollis (araponga), 
Pyroderus scutatus (pavó) e Tangara preciosa (saíra-preciosa). 

Embora não haja dados disponíveis sobre a avifauna dos remanescentes florestais existentes ao norte da 
rodovia Régis Bittencourt, esses devem apresentar a comunidade de aves mais diversa entre todas as 
áreas verdes da AII, dada a extensão e estado de conservação dos fragmentos florestais. 

Com base nas informações disponíveis sobre a avifauna da região (Höfling e Camargo 1993, DO da cidade 
de São Paulo n 94 de 21 de maio de 2010) estima-se uma avifauna composta por mais de 150 espécies, 
conforme apresentado no Quadro 7.1.2.4-1.  
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QUADRO 7.1.2.4-1 - ESPÉCIES DE AVES COM OCORRÊNCIA COMPROVADA EM ÁREAS VERDES DA AII DO 

MONOTRILHO 

Família Nome Científico Nome em Português 
Anatidae Dendrocygna viduata  irerê 
  Nycticorax nycticorax  savacu 
Ardeidae Butorides striata  socozinho 
  Ardea cinerea  garça-real-européia 
  Ardea alba  garça-branca-grande 
  Egretta thula garça-branca-pequena 
Cathartidae Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta 
Accipitridae Leptodon cayanensis  gavião-de-cabeça-cinza 
  Elanus leucurus  gavião-peneira 
  Rupornis magnirostris  gavião-carijó 

Falconidae  Caracara plancus  caracará 
  Milvago chimachima  carrapateiro 
  Falco sparverius  quiriquiri 

  Falco femoralis  falcão-de-coleira 
  Falco peregrinus  falcão-peregrino 
Rallidae  Pardirallus maculatus  saracura-carijó 
  Gallinula chloropus  frango-d'água-comum 
Charadriidae Vanellus chilensis  quero-quero 
Scolopacidae  Gallinago paraguaiae  narceja 
Columbidae  Columbina minuta  rolinha-de-asa-canela 
  Columbina talpacoti  rolinha-roxa 
  Claravis godefrida  pararu-espelho 
  Columba livia  pombo-doméstico 
  Patagioenas picazuro  pombão 
  Leptotila verreauxi  juriti-pupu 
  Leptotila rufaxilla  juriti-gemedeira 
Psittacidae Melopsittacus undulatus periquito-australiano 
  Anodorhynchus hyacinthinus  arara-azul-grande 
  Diopsittaca nobilis  maracanã-pequena 
  Aratinga leucophthalma  periquitão-maracanã 
  Pyrrhura frontalis  tiriba-de-testa-vermelha 
  Forpus xanthopterygius  tuim 
  Brotogeris tirica  periquito-rico 

  Pionopsitta pileata  cuiú-cuiú 
  Pionus maximiliani  maitaca-verde 
  Amazona aestiva  papagaio-verdadeiro 
Cuculidae Piaya cayana  alma-de-gato 
  Crotophaga ani  anu-preto 
  Guira guira  anu-branco 
Tytonidae  Tyto alba  coruja-da-igreja 
Strigidae Megascops choliba  corujinha-do-mato 
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  Athene cunicularia  coruja-buraqueira 
  Asio clamator  coruja-orelhuda 
Nyctibiidae Nyctibius griseus  mãe-da-lua 
Caprimulgidae Nyctidromus albicollis  bacurau 
  Caprimulgus parvulus  bacurau-chintã 
Apodidae Streptoprocne zonaris  taperuçu-de-coleira-branca 
  Chaetura meridionalis  andorinhão-do-temporal 
Trochilidae  Phaethornis eurynome  rabo-branco-de-garganta-rajada 
  Eupetomena macroura  beija-flor-tesoura 
  Florisuga fusca  beija-flor-preto 
  Colibri serrirostris  beija-flor-de-orelha-violeta 
  Leucochloris albicollis  beija-flor-de-papo-branco 
  Amazilia fimbriata  beija-flor-de-garganta-verde 
  Amazilia lactea  beija-flor-de-peito-azul 
  Heliomaster squamosus  bico-reto-de-banda-branca 
Alcedinidae Megaceryle torquata  martim-pescador-grande 
  Chloroceryle amazona  martim-pescador-verde 
  Chloroceryle americana  martim-pescador-pequeno 
Ramphastidae Ramphastos toco  tucanuçu 
  Ramphastos vitellinus  tucano-de-bico-preto 
  Ramphastos dicolorus  tucano-de-bico-verde 
Picidae Picumnus temminckii  pica-pau-anão-de-coleira 
  Melanerpes candidus  birro, pica-pau-branco 
  Veniliornis spilogaster  picapauzinho-verde-carijó 
  Colaptes campestris  pica-pau-do-campo 
  Celeus flavescens  pica-pau-de-cabeça-amarela 
  Dryocopus lineatus  pica-pau-de-banda-branca 
  Campephilus melanoleucos  pica-pau-de-topete-vermelho 
Thamnophilidae Thamnophilus caerulescens  choca-da-mata 
Conopophagidae  Conopophaga lineata  chupa-dente 
Dendrocolaptidae Lepidocolaptes angustirostris  arapaçu-de-cerrado 
Furnariidae  Furnarius rufus  joão-de-barro 
  Synallaxis ruficapilla  pichororé 
  Synallaxis spixi  joão-teneném 
  Cranioleuca pallida  arredio-pálido 
Tyrannidae Todirostrum cinereum  ferreirinho-relógio 

  Phyllomyias fasciatus  piolhinho 
  Elaenia flavogaster  guaracava-de-barriga-amarela 
  Elaenia mesoleuca  tuque 
  Camptostoma obsoletum  risadinha 
  Serpophaga subcristata  alegrinho 
  Tolmomyias sulphurescens  bico-chato-de-orelha-preta 
  Myiophobus fasciatus  filipe 
  Lathrotriccus euleri  enferrujado 
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  Pyrocephalus rubinus  príncipe 
  Knipolegus lophotes  maria-preta-de-penacho 
  Satrapa icterophrys  suiriri-pequeno 
  Xolmis cinereus  primavera 
  Machetornis rixosa  suiriri-cavaleiro 
  Myiozetetes similis  bentevizinho-penacho-vermelho 
  Pitangus sulphuratus  bem-te-vi 
  Myiodynastes maculatus  bem-te-vi-rajado 
  Megarynchus pitangua  neinei 
  Empidonomus varius  peitica 
  Tyrannus melancholicus  suiriri 
  Tyrannus savana  tesourinha 
  Myiarchus swainsoni  irré 
  Myiarchus tyrannulus  maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado 
  Attila rufus capitão-de-saíra 
Cotinginae Procnias nudicollis  araponga 
  Pyroderus scutatus  pavó 
Tityridae Laniisoma elegans  chibante 
  Tityra cayana anambé-branco-de-rabo-preto 
  Pachyramphus polychopterus  caneleiro-preto 
  Pachyramphus validus  caneleiro-de-chapéu-preto 
Vireonidae Cyclarhis gujanensis  pitiguari 
  Vireo olivaceus  juruviara 
Hirundinidae  Pygochelidon cyanoleuca  andorinha-pequena-de-casa 
  Stelgidopteryx ruficollis  andorinha-serradora 
  Progne chalybea  andorinha-doméstica-grande 
Troglodytidae Troglodytes musculus  corruíra 
Turdidae Turdus flavipes  sabiá-una 
  Turdus rufiventris  sabiá-laranjeira 
  Turdus leucomelas  sabiá-barranco 
  Turdus amaurochalinus  sabiá-poca 
  Turdus albicollis  sabiá-coleira 
Mimidae Mimus saturninus  sabiá-do-campo 
Coerebidae Coereba flaveola  cambacica 
Thraupidae Saltator similis  trinca-ferro-verdadeiro 
  Thlypopsis sordida  saí-canário 

  Trichothraupis melanops  tiê-de-topete 
  Tachyphonus coronatus  tiê-preto 
  Ramphocelus bresilius  tiê-sangue 
  Thraupis sayaca  sanhaçu-cinzento 
  Thraupis cyanoptera  sanhaçu-de-encontro-azul 
  Thraupis palmarum  sanhaçu-do-coqueiro 
  Pipraeidea melanonota  saíra-viúva 
  Tangara seledon  saíra-sete-cores 
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  Tangara cayana  saíra-amarela 
  Tangara preciosa  saíra-preciosa 
  Tersina viridis  saí-andorinha 
  Dacnis nigripes  saí-de-pernas-pretas 
  Dacnis cayana  saí-azul 
  Hemithraupis ruficapilla  saíra-ferrugem 
  Conirostrum speciosum  figuinha-de-rabo-castanho 
Emberizidae Zonotrichia capensis  tico-tico 
  Haplospiza unicolor  cigarra-bambu 
  Sicalis flaveola  canário-da-terra-verdadeiro 
  Volatinia jacarina  tiziu 
  Sporophila caerulescens  coleirinho 
  Coryphospingus pileatus  tico-tico-rei-cinza 
  Paroaria coronata  cardeal 
Parulidae  Parula pitiayumi mariquita 
  Geothlypis aequinoctialis  pia-cobra 
  Basileuterus culicivorus  pula-pula 
  Basileuterus leucoblepharus  pula-pula-assobiador 
Icteridae Icterus cayanensis  encontro 
  Agelasticus cyanopus  carretão 
  Molothrus bonariensis  vira-bosta 
  Sturnella militaris  polícia-inglesa-do-norte 
Fringillidae Sporagra magellanica  pintassilgo 
  Euphonia chlorotica  fim-fim 
  Euphonia violacea  gaturamo-verdadeiro 
  Euphonia cyanocephala  gaturamo-rei 
Estrildidae Estrilda astrild  bico-de-lacre 
Passeridae Passer domesticus  pardal 

 

7.1.2.5 Fauna Sinantrópica 

De acordo com dados do Centro de Vigilância Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac” (CVE/SP), 
vinculado a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, foram notificados no ano de 2011 um total de 
400 acidentes com animais peçonhentos no município de São Paulo, conforme pode ser observado no 
Quadro 7.1.2.5-1, o que corresponde a cerca de 2% do total de ocorrências do Estado de São Paulo. 

Considerando que o município de São Paulo, segundo dados de 2010, possui um grau de urbanização de 
99,10% (SEADE, 2012), verifica-se que as espécies sinantrópicas correspondem à um número significativo 
de ocorrências com animais peçonhentos nesse município, considerando que em municípios menos 
urbanizados essas ocorrências podem estar associadas à fauna silvestre. 

Ressalta-se que, apesar do município de São Paulo concentrar cerca de 27% da população do estado 
(SEADE, 2012), os casos notificados na Capital, no período entre 2010 e 2012 representam cerca 3% do 
total do Estado, em média, conforme os dados apresentados no Quadro 7.1.2.5-1. 
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Entre os registros de acidentes com animais peçonhentos no município de São Paulo, verifica-se a 
predominância de ocorrências relacionadas às aranhas, seguido de acidentes com serpentes e escorpiões. 

QUADRO 7.1.2.5-1.ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS NOTIFICADOS NO MUNICÍPIO E ESTADO DE SÃO 

PAULO. 

ANO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ESTADO DE 

SÃO PAULO 
Ignorados / 

Branco Serpente Aranha Escorpião Lagarta Abelha Outros Total % no 
Total TOTAL 

2012 6 118 165 80 62 34 15 480 4% 12.764 

2011 8 98 163 70 37 11 13 400 2% 16.523 

2010 5 157 253 94 58 4 9 580 4% 14.601 

TOTAIS 373 581 244 157 49 37 1.460 3% 43.888 

Notas: 
1) Dados de 2012 estão atualizados até 26/09/2012. 
2) Os dados do município de São Paulo foram notificados no Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) Capital. 
 

Segundo os dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico Farmacológicas – Sinitox, da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), não foram identificados óbitos notificados no município de São Paulo, decorrentes 
da intoxicação humana por agente tóxico proveniente de acidentes com animais peçonhentos, no período 
entre 2005 e 2010, conforme apresentado no Quadro 7.1.2.5-2. 

Cabe salientar, ainda, que a origem das notificações de óbito em decorrência desse tipo de acidente no 
Sinitox, são provenientes do Centro de Controle de Intoxicação de São Paulo (CCI/SP), vinculada a 
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo; Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança 
(Ceatox), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP; e do Instituto Butantã. 

Também foram consultados os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM no município de 
São Paulo, associando as causas previstas na CID-10 e as que poderiam ser ocasionadas pelo contato 
com fauna sinantrópica nociva. No Quadro 7.1.2.5-3 é apresentada a relação das causas de óbitos e a 
fauna sinantrópica que pode estar associada. 

Desse modo, no Quadro 7.1.2.5-4 são apresentados os óbitos do município de São Paulo associadas às 
causas que podem estar associadas ao contato com fauna sinantrópica, de acordo com a classificação da 
CID-10, no período entre 2007 e 2011. 

De acordo com os dados do SIM, apresentados no Quadro 7.1.2.5-4, verifica-se que no período 
compreendido entre 2007 e 2011 houve um total de 03 óbitos causados por animais peçonhentos (02 
associados a abelhas e vespas, e 01 associado a serpentes e lagartos), em contraponto aos dados 
registrados no Sinitox. Verifica-se também que a maior incidência de óbitos nesse período refere-se a 
Leptospirose, seguido de Criptococose. 

Ressalta-se que o registros envolvendo casos com animais peçonhentos possuem um percentual pouco 
expressivo nessa população amostral, com cerca de 1%. 
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QUADRO 7.1.2.5--2 - ÓBITOS REGISTRADOS DE INTOXICAÇÃO HUMANA DECORRENTES DE ACIDENTES COM 

ANIMAIS PEÇONHENTOS NOTIFICADOS NO MUNICÍPIO E ESTADO DE SÃO PAULO 

ANO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

Ignorados 
/Branco Serpente Aranha Escorpião Lagarta Abelha Outros Total % no 

Total TOTAL 

2010 --- --- --- --- --- --- --- --- 0% 1 

2009 --- --- --- --- --- --- --- --- 0% 1 

2008 --- --- --- --- --- --- --- --- 0% 1 

2007 --- --- --- --- --- --- --- --- 0% 2 

2006 --- --- --- --- --- --- --- --- 0% 1 

2005 --- --- --- --- --- --- --- --- 0% 6 
Fonte: Fiocruz (2012), modificado. 
Notas: Dados provenientes do Sinitox. 
 

QUADRO 7.1.2.5-3 - RELAÇÃO DAS CAUSAS DE MORTALIDADE (CID-10) E A FAUNA SINANTRÓPICA 

CAUSA 
FAUNA SINANTRÓPICA 

CÓD. DESCRIÇÃO 

A20 Peste Bubônica Ratos 

A27 Leptospirose Ratos 

A70 Infecções Causadas por Clamidia psitacci 

Pombos. 
A Ornitose, associada aos pombos, é uma das infecções 
causadas por Clamidia psitacci. Também estão associadas à 
classe A70 a febre dos papagaios e a psitacose. 

A75 Tifo Exantemático 
Ratos. 
Também conhecido como tifo murino. 

A82 Raiva Morcegos 

A90 Dengue (dengue clássico) Mosquitos 

A91 Febre hemorrágica devido ao vírus do dengue Mosquitos 

A95 Febre amarela Mosquitos 

B33 Outras doenças por vírus não classificada em outra parte 

Ratos. 
O hantavírus está associado à causa B33.4, subdivisão da 
B33. 
A classe B33 possui outras 7 subdivisões não associadas ao 
hantavírus. 

B39 Histoplasmose Pombos 

B45 Criptococose Pombos 

W57 Mordeduras e picadas de inseto e de outros artrópodes, 
não-venenosos Artrópodes 
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CAUSA 
FAUNA SINANTRÓPICA 

CÓD. DESCRIÇÃO 

W59 Mordedura ou esmagamento provocado por outros répteis Répteis 

X20 Contato com serpentes e lagartos venenosos Serpentes e Lagartos 

X21 Contato com aranhas venenosas Aranhas 

X22 Contato com escorpiões Escorpiões 

X23 Contato c/abelhas vespas e vespões Abelhas, vespas e vespões 

X24 Contato com centopéias e miriápodes venenosas Centopéias e miriápodes 

X25 Contato com outros artrópodes venenosos Artrópodes 

X27 Contato com outros animais venenosos especificados Diversos 

 

 

7.1.2.5-4 - ÓBITOS RESIDENTES E OCORRIDOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, RELACIONADO COM CAUSAS 

ASSOCIADAS AO CONTATO COM FAUNA SINANTRÓPICA. 

CÓD DESCRIÇÃO 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAIS 

A20 Peste Bubônica 0 0 0 0 0 0 

A27 Leptospirose 61 20 33 31 23 168 

A70 Infecções Causadas por Clamidia psitacci 1 0 0 0 0 0 0 

A75 Tifo Exantemático 0 0 0 0 0 0 

A82 Raiva 0 0 0 0 0 0 

A90 Dengue (dengue clássico) 2 1 0 1 0 4 

A91 Febre hemorrágica devido ao vírus do dengue 2 0 0 1 4 7 

A95 Febre amarela 0 0 0 0 0 0 

B33 Outras doenças por vírus não classificada em outra 
parte 2 0 0 0 0 4 4 

B39 Histoplasmose 3 0 1 1 0 5 

B45 Criptococose 5 10 6 3 5 29 

W57 Mordeduras e picadas de inseto e de outros artrópodes, 
não-venenosos 0 0 0 0 0 0 

W59 Mordedura ou esmagamento provocado por outros 
répteis 0 0 0 0 0 0 
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CÓD DESCRIÇÃO 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAIS 

X20 Contato com serpentes e lagartos venenosos 0 0 0 1 0 1 

X21 Contato com aranhas venenosas 0 0 0 0 0 0 

X22 Contato com escorpiões 0 0 0 0 0 0 

X23 Contato c/abelhas vespas e vespões 0 0 0 1 1 2 

X24 Contato com centopéias e miriápodes venenosas 0 0 0 0 0 0 

X25 Contato com outros artrópodes venenosos 0 0 0 0 0 0 

X27 Contato com outros animais venenosos especificados 0 0 0 0 0 0 

TOTAIS 73 31 40 39 37 220 
Fonte: SIM (2012) 
Notas: 
1) Os quantitativos da classe A70 refletem o total de infecções causadas por Clamidia psitacci, sendo que a 
Ornitose associada aos pombos representa somente uma porção dessa classe. 
2) Os quantitativos da classe B33 refletem o total da classe, sendo que as causas por hantavírus 
representam somente uma porção dessa classe. 

 

7.1.3 Meio Sócio Econômico 

7.1.3.1 Contexto Regional 

O Contexto Regional se compõem das sub-regiões Sudoeste e Oeste da Região Metropolitana de São 
Paulo - RMSP, conforme apresentado na Figura 7.1.3.1-1, e que envolvem a porção Centro – Sul do 
Município de São Paulo. 

Ao subir a escarpa do planalto, cortando a mata atlântica, o colonizador português encontrava rios que 
corriam para o interior (Tietê, Pinheiros, Tamanduateí etc.). Tais rios, junto com algumas trilhas usadas 
pelos índios da região, ligavam a cidade de São Paulo a outras vilas dos atuais estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Assim, desde os primórdios de sua ocupação, a 
área onde hoje está implantada a RMSP se constituiu em ponto estratégico para a interligação de regiões 
do Sudeste e Centro-Oeste brasileiros. Muitos dos municípios da região surgiram a partir de vilas que se 
formaram ao longo desses rios, usados como meios de circulação durante o período colonial.  

Com o expressivo crescimento da cidade de São Paulo no auge da produção do café, o papel articulador 
da região se consolidou com a construção de um nó de ligações entre o Porto de Santos e o interior de São 
Paulo e do Brasil, utilizando basicamente as mesmas configurações dos caminhos coloniais. A 
infraestrutura viária atual que interliga os municípios da região teve origem nas ferrovias e em linhas de 
ônibus intermunicipais que percorriam as antigas trilhas transformadas em estradas. Essa mesma 
infraestrutura viária resultou nos atuais sistemas rodoviários que desembocam na capital e ligam as três 
regiões metropolitanas paulistas, Santos, São Paulo e Campinas. Enquanto os sistemas ferroviários que 
percorrem as três regiões ficaram restritos ao transporte de carga, o de passageiros se manteve operante 
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apenas na Região Metropolitana de São Paulo, ao qual se acresceu, nos anos da década de 1970, o 
transporte metroviário. 

A RMSP destaca-se como centro financeiro, industrial e comercial de abrangência regional, nacional e 
global, além de se constituir como um tecnopolo de pesquisa diversificada e polo cultural consolidado. 
Nesta região concentram-se as sedes das grandes empresas e a maior parte dos centros de pesquisas e 
produtores de informação existentes no território brasileiro. Por isso, é considerada a metrópole 
informacional, pela densidade técnica de que dispõe nesta área. É caracterizada por conurbação contínua 
e orgânica de áreas pertencentes a diversos municípios, concentração da população, na ordem de 19,7 
milhões segundo o censo de 2010, e o desenvolvimento de um complexo sistema de polos de 
concentração de atividades terciárias em vários níveis. Isso significa que aproximadamente um em cada 
dez brasileiros mora nesta área metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Emplasa/ Unidade de Dados e Informações, 2011 

FIGURA 7.1.3.1-1 - SUB-REGIÕES DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 

 

Segundo a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos - STM, os municípios da RMSP estão 
agrupados em sete sub-regiões, das quais, como visto, duas correspondem à área de inserção regional do 
Monotrilho Zona Sul.  Como visto, trata-se da: 



 

Código 
RT-070.00-RA3/001 

Rev. 
A 

DOCUMENTO TÉCNICO Emissão 
20/12/2012 

Folha 
354 de 1210  

 
Emitente Resp. Técnico – Emitente 

20/12/2012 

Verificação / São Paulo Transporte S.A  
 

 

 sub-região Oeste, composta pelos municípios de Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, 
Pirapora do Bom Jesus e Santana do Parnaíba e, 

 sub-região Sudoeste, composta pelos municípios de Cotia, Vargem Grande Paulista, Embu, Embu-
Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra e Taboão da Serra, com forte ligação 
direta com o polo central da RMSP, a cidade de São Paulo. 

As datas de fundação dos municípios da Região Metropolitana de São Paulo que fazem parte do Contexto 
Regional, com os respectivos dispositivos legais, constam do Quadro 7.1.3.1-1 a seguir. Destaca-se que a 
origem de todos esses municípios se deu a partir de desmembramentos territoriais que ocorreram 
anteriormente à criação da RMSP, em 1974. 

QUADRO 7.1.3.1-1 - FUNDAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CONTEXTO REGIONAL 

Municípios Data de Fundação Dispositivo Legal Município de Origem 

Cotia 02 de abril de 1856 Lei Estadual Nº 1.030/06 Itapecerica da Serra 

Vargem Grande Paulista 23 de dezembro de 1981 Não consta em banco de dados Cotia 

Embu 18 de fevereiro de 1959 Decreto Lei Nº 14.334/44 Itapecerica da Serra 

Embu-Guaçu Data incerta; ano 1959 Não consta em banco de dados Itapecerica da Serra 

Itapecerica da Serra Data incerta; século XVII Lei nº 12/1841 Santo Amaro 

Taboão da Serra Data incerta - ano 1959 Não consta em banco de dados Itapecerica da Serra 

Juquitiba Data incerta - ano 1887 Não consta em banco de dados Itapecerica da Serra 

São Lourenço da Serra Data incerta - ano 1861 Não consta em banco de dados Itapecerica da Serra 

Barueri 11 de novembro de 1560 Lei Nº 233/48 Santana de Parnaíba 

Carapicuíba 12 de outubro de 1580 Lei Nº 8.092/64 Barueri 

Itapevi 18 de fevereiro de 1959 Plebiscito homologado em 1958 Cotia 

Jandira 21 de abril de 1912 Plebiscito de 28/02/64 Cotia 

Osasco 31 de dezembro de 1918 Lei Estadual nº 1.634/18 São Paulo 

Pirapora do Bom Jesus 25 de maio de 1730 Não consta em banco de dados Santana de Parnaíba 

Santana do Parnaíba 14 de novembro de 1625 Não consta em banco de dados Não identificado 

São Paulo 25 de janeiro de 1554 Lei Orgânica do Município São Paulo de Piratininga 

Fonte: Emplasa, 2011. 
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Em 2010, nas sub-regiões Oeste e Sudoeste residiam cerca de 12% da população da RMSP, como 
representado na Figura 7.1.3.1-2, segundo os dados do IBGE. Em termos de extensão territorial, a sub-
região Sudoeste corresponde a 18,2% do território da RMSP e a sub-região Oeste a outros 7,0%, de modo 
que as duas sub-regiões unidas correspondem à quarta parte da área total da RMSP (25,2%). 

A comparação entre as sub-regiões da RMSP mostra que a densidade demográfica desta área está entre 
as mais baixas. No ano de 2010 a densidade demográfica média no Contexto Regional era de 1.330,5 
hab/km2, aproximadamente a metade da verificada na RMSP. Deve-se ressaltar, entretanto, que entre as 
duas sub-regiões em questão, a densidade demográfica também não é homogênea. As áreas mais 
densamente ocupadas estão nos municípios de Taboão da Serra e leste de Embu, em porções limítrofes 
ao Município de São Paulo, de modo que a sub-região Oeste como um todo apresenta um elevado 
adensamento -  3.029,7 hab/km2 , superior à média da RMSP. Em contrapartida a sub-região Sudoeste 
tem boa parte de sua área sob o regime da Lei de Proteção aos Mananciais, o que condiciona seu 
crescimento às diretrizes estabelecidas por esta, apresentando uma densidade de 674,4 hab/km2 em 
2010. 

 

FIGURA 7.1.3.1-2 - POPULAÇÃO DAS SUB-REGIÕES NA RMSP EM 2010. 

O processo de ocupação urbana da sub-região Sudoeste esteve associado à expansão populacional do 
Município de São Paulo e à presença da Rodovia Régis Bittencourt, que liga o Estado de São Paulo ao 
Estado do Paraná e região sul do país. As áreas mais densamente ocupadas, conforme já observado, 
estão nos municípios de Taboão da Serra e Embu, em áreas limítrofes ao Município de São Paulo e que 
receberam grandes fluxos de novos residentes provenientes da Capital. 

A urbanização desigual que estrutura o território da RMSP possui estreita relação com os padrões 
excludentes de repartição da renda e da riqueza e geram situações tensas e conflituosas que aparecem 
nas formas de convivência dos diversos tipos e padrões de ocupação do solo. 

No período intercensitário de 2000 a 2010, a sub-região Sudoeste apresentou taxas anuais de crescimento 
populacional acima da média metropolitana, com 1,97% a.a., enquanto na sub-região Oeste as taxas 
anuais de crescimento populacional ficaram bem próximas à média da RMSP (0,97% a.a.), com cerca de 
1,01% a.a.. Neste período a população do bloco formado pelo Contexto Regional cresceu à taxa média de 
1,35% a.a. elevando-se a cerca de 2,7 milhões de habitantes em 2010, representando 12% da população 
metropolitana, como se observa no Quadro 7.1.3.1-2. 

Com exceção de Taboão da Serra e parcialmente de Embu, que são municípios territorialmente pequenos 
e praticamente ocupados, os demais municípios da sub-região Sudoeste caracterizam-se por apresentar 
um pequeno núcleo urbano e o restante de sua área com ocupação rarefeita,  especialmente por chácaras 
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de lazer. Esses municípios foram, desde o início, ocupados para o uso residencial, com predomínio de 
segmentos populacionais de baixa e média rendas. 

Segundo estudo realizado pela Emplasa20, não se verificou crescimento na atividade industrial, situada nas 
áreas industriais consolidadas ao longo da Rodovia Régis Bittencourt. Ao contrário, foram detectadas 
várias plantas industriais em processo de desativação e/ou mudança de uso para comércio e serviços. 

QUADRO 7.1.3.1-2 – PRINCIPAIS DADOS DEMOGRÁFICOS DO CONTEXTO REGIONAL 

 
População TGCA Área 

territorial 
Densidade 

Demográfica 
2000 2010 2000-2010 (km²) (hab./km²) 

Sub-região Oeste 1.546.933 1.710.732 1,01 565 3.027,84 
Sub-região Sudoeste 812.236 986.998 1,97 1.463 674,64 
Contexto Regional 2.359.169 2.697.730 1,35 2.028 1.330,24 
RMSP 17.878.703 19.683.975 0,97 8.047 2.446,13 
Estado de São Paulo 36.974.378 41.262.199 1,10 248.209 166,24 
Fontes: IBGE, Emplasa. 

 

Na sub-região Oeste, o processo de uso e ocupação urbana iniciou-se a partir do século passado, ao longo 
da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, atual Linha 8 – Diamante da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos - CPTM, trecho entre as Estações Júlio Prestes e Itapevi e, na década de 50, sob a 
influência das rodovias Raposo Tavares e Castelo Branco, consolidando o eixo urbano mais adensado a 
Oeste da Capital. Os principais usos do solo nas duas sub-regiões estão representados na Figura 7.1.3.1-
3, podendo-se observar na sub-região Sudoeste o grande predomínio das áreas verdes, bem como a 
extensão da área ocupada com chácaras residenciais ou de lazer, enquanto na sub-região  Oeste se 
destacam os usos residenciais urbanos – inclusive institucionais, especialmente nas áreas  mais próximas 
do Município de São Paulo, destacando-se as áreas verdes e as chácaras apenas nas porções mais 
afastadas, no Município de Embú. 

À exceção de Carapicuíba (0,70% a.a.) e Osasco (0,21% a.a.), os demais municípios da sub-região Oeste 
apresentaram entre 2000 e 2010 taxas de crescimento demográfico superiores às da RMSP, com destaque 
para os municípios de Santana de Parnaíba (3,82% a.a., a maior taxa registrada na RMSP) e Pirapora do 
Bom Jesus (2,41% a.a.).  

Entre os municípios do Contexto Regional apenas Pirapora do Bom Jesus possui população inferior a 100 
mil habitantes, observando-se, por outro lado,  que o contingente somado dos municípios de Osasco, 
Carapicuíba e Barueri - os mais populosos, atinge cerca de 1,3 milhão de pessoas, 74,7% do total sub-
regional. 

No que se refere às condições de vida, e considerando o IDH-M como indicador sintético para esse tema, 
constata-se que houve uma evolução positiva na  área em estudo  entre os anos 1991 e 2000, como se 
                                                      

20 “Por Dentro da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP”, Emplasa/ UDI, junho de 2011. 
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pode constatar através da Figura 7.1.3.1-4. O valor estimado para o Contexto Regional corresponde à 
média dos valores municipais, ponderada por suas populações nas respectivas datas. 

Pode-se observar que o crescimento médio do IDH-M entre 1991 e 2000 esteve em torno de 4%, com 
destaque para a sub-região Oeste da RMSP, onde o crescimento do IDH-M esteve mais próximo de 5%. 
Isto significa que toda a área vivenciou uma elevação nas condições de vida na década observada. 

No que se refere ao potencial produtivo, observa-se que segundo dados do IBGE 2008, a sub-região 
Sudoeste respondia por 2,9% do PIB metropolitano, ou cerca de R$ 16,5 bilhões. Cotia, terceiro município 
mais populoso da sub-região apresenta o maior PIB – 5,4 bilhões de Reais, seguido de Taboão da Serra 
com 3,9 bilhões e Itapecerica da Serra com 3,0 bilhões. Estes três municípios respondiam por 74,5% do 
PIB sub-regional e 2,2% do regional. 

 
Fonte: PNUD. 

FIGURA 7.1.3.1-4 - EVOLUÇÃO DO IDH-M NOS MUNICÍPIOS DO CONTEXTO REGIONAL E NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE SÃO PAULO (1991-2000) 

 

A sub-região Oeste, por sua vez, contribuía com 11,7% do PIB metropolitano, correspondente ao montante 
de R$ 67,1 bilhões. Destacavam-se os municípios de Osasco, com 44,8% do PIB da sub-região, e Baruerí, 
com outros 40,3%. Em 2008 o PIB destes dois municípios somados atingia a mais de 68% do PIB gerado 
no Contexto Regional. 

Dentre os quinze municípios do Contexto Regional, Carapicuíba, na sub-região Oeste, apresentava o 
menor PIB per capita, no valor de R$ 6.879, seguido de do Embu-Guaçu na sub-região Sudoeste, com R$ 
7.158 Na mesma data o PIB per capita do conjunto da sub-região Sudoeste era de R$ 16.668, ou 
aproximadamente 59% do PIB per capita metropolitano. Na sub-região Oeste, onde são muito mais densas 
as atividades produtivas,  o PIB per capita foi de R$ 39.195, 35% superior ao da RMSP. 

No Contexto Regional, em 2010, estavam sediados 11% dos empregos e 9% dos estabelecimento 
produtivos, gerando 14% do PIB da Região Metropolitana. Ressalta, conforme já observado, as diferenças 
entre as duas sub-regiões, sendo que a Sudoeste é das menos aquecidas economicamente na RMSP, 
como se verifica através dos dados do Quadro 7.1.3.1-3. 
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QUADRO 7.1.3.1-3 – PIB E EMPREGOS NOS MUNICÍPIOS DO CONTEXTO REGIONAL. 

 
Nº 

Estabelecimentos 
Nº 

Empregos PIB em R$ PIB per capita 

2010 2010 2008 Em R$ 2008 
Sub-região Oeste 24.577 558.198 67.051.864.791 39.195 

Sub-região Sudoeste 12.068 233.213 16.451.040.158 16.668 

Contexto Regional 36.645 791.411 83.502.904.949 30.953 

RMSP 389.678 7.166.407 572.250.782.970 29.072 
Fontes: RAIS, a partir de Emplasa/UDI, junho/2011 

 

Os dados sobre o número de estabelecimentos praticamente reproduzem as proporções observadas 
quanto ao número de empregos, estando sediados no contexto Regional cerca de 9,5% dos 
estabelecimentos da RMSP, a grande maioria na sub-região Oeste. 

Em que pesem as características econômicas das duas sub-regiões, ambas agregam outros fatores de 
atratividade. Através da sub-região Sudoeste, por exemplo, se estabelece a ligação São Paulo-Paraná e 
demais estados do sul do país (rodovia Regis Bittencourt), enquanto a sub-região Oeste é caminho para os 
estados do Centro-Oeste do país e demais áreas produtivas do estado. Também é possível o acesso a 
outras regiões da metrópole por meio do Rodoanel Mário Covas (trechos Oeste e Sul). O ponto de contato 
com a capital é a Zona Sul do Município de São Paulo, onde será instalado o Terminal Multimodal do 
Jardim Ângela. Por sua vez, a sub-região Oeste estabelece a ligação com a RM de Campinas, a maior 
parte do Estado de São Paulo e com a região Centro-Oeste do país por meio de importantes rodovias 
(Castelo Branco, Anhanguera, Bandeirantes) e do rodoanel Mário Covas. 

Em relação, por último, à geração de viagens, destaca-se que na sub-região Sudoeste reside 4,5% da 
população da Região Metropolitana dispondo, entretanto, apenas de 3,2% dos empregos, o que por si só 
demonstra a necessidade de deslocamentos diários de boa parcela da população para outras regiões. 
Esse mesmo movimento  se verifica na sub-região Oeste, porém menos intenso, pois conta com 8,6% da 
população  e 7,7% dos empregos metropolitanos. Sendo assim a infraestrutura de transportes públicos de 
médio e grande porte assume importância significativa para a qualidade e vida desta população. 

Parte da população da sub-região Sudoeste também utiliza a Estrada do Campo Limpo/ Corredor da 
Avenida Francisco Morato ou a Linha 5 – Lilás do Metrô, que liga Capão Redondo ao Largo 13 de Maio, 
para acessar os bairros mais centrais da Capital. Assim, mesmo existindo uma ligação viária importante 
com a Zona Sul da Capital (Estrada de Itapecerica), uma parcela significativa da população utiliza o 
transporte coletivo em operação na Zona Sul do Município de São Paulo. 

As rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Raposo Tavares e Castelo Branco, assim como o rodoanel Mario 
Covas são as mais importantes ligações entre a sub-região Oeste da RMSP e o município de São Paulo. 
Quanto aos transportes coletivos, os modais disponíveis (rodoviário, ferroviário e metroviário) são 
integrados em 13 estações.  

O Contexto Regional foi definido em função do caráter que o empreendimento terá para o conjunto dos 
transportes coletivos da RMSP, permitindo aumento da integração entre os municípios próximos à cidade 
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de São Paulo. Desse modo, esta parcela da população deverá obter ganhos expressivos devido à redução 
do tempo médio de suas viagens. 

7.1.3.2 Estrutura Urbana e Tendências de Expansão 

O “Sistema Monotrilho” Sul/Sudoeste cruza praticamente todo o município de São Paulo no sentido 
Sudoeste-Noroeste e, como seus efeitos se refletem por todo o sistema de tráfego da capital, definiu-se a 
Área de Influência Indireta – AII como sendo o próprio município de São Paulo, tendo sido incluindo ainda, 
o município de Taboão da Serra. Pretende-se que durante sua operação, o empreendimento deverá 
facilitar o funcionamento do sistema de transporte público da capital, desafogando linhas de metrô e de 
ônibus que cortam a cidade, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população. 

A AII é composta pelos municípios de São Paulo com 1.523 km2 e Taboão da Serra, com 20 km2 e 
corresponde a 19% do território da RMSP. Sob o ponto de vista institucional, o Município de São Paulo é 
subdividido em 31 subprefeituras e 96 distritos, podendo-se ainda destacar que fisicamente o extremo Sul e 
a porção Sudoeste da Zona Sul da cidade,  estão separados pela Represa Guarapiranga. Por sua vez, o 
Município de Taboão da Serra, possui todo o seu território urbanizado e não apresenta subdivisões territoriais 
em Subprefeituras ou Distritos. 

A AII possui grande variedade de tecidos urbanos que podem ser observadas na estruturação 
socioespacial, e embora o acesso à infraestrutura urbana e aos serviços públicos esteja praticamente 
universalizado, existem diferenciações significativas entre as diversas “regiões”. Nas áreas periféricas, com 
características de bairros dormitório, o cumprimento da legislação do uso do solo é menos respeitado e o 
acesso à infraestrutura e serviços urbanos mais deficiente.  

Vale ressaltar, como introdução ao tema, que os vetores de expansão na AII se modificaram ao longo do 
tempo de forma similar às transformacoes das relações socioespaciais condicionadas pelo 
desenvolvimento econômico e físico-territorial da metrópole. 

O planejamento do desenvolvimento urbano da AII nos moldes do Estatuto da Cidade foi estabelecido de 
forma participativa e procurou promover a requalificação e reordenamento da cidade buscando ampliar a 
lógica do atendimento às necessidades urbanas. No Município de São Paulo, a renovação do Plano Diretor 
foi aprovado em 2007 e, em Taboão da Serra, no ano de 2008. Estes instrumentos definem para cada 
município as estratégias, diretrizes e objetivos para o desenvolvimento urbano. Em São Paulo foram ainda 
estabelecidos os Planos Diretores Estratégicos das Subprefeituras, que levaram para o nível regional os 
objetivos e diretrizes estabelecidos para o Município. 

O sistema de espacos livres públicos é representado, sobretudo, por parques, praças e áreas de 
conservação ambiental. Na AII, estas áreas apresentam tamanho bastante diferenciado e não estão 
equitativamente distribuidas, estando mais concentradas no setor Sudoeste da cidade de São Paulo. Estas 
“áreas verdes”, contribuem para a configuração do tecido urbano, sua articulação qualifica as formas 
adotadas pela cidade e são importantes para a qualidade de vida da população e para os sistemas de 
lazer. 
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Além destas áreas públicas, observa-se forte representatividade de áreas verdes privadas, localizadas 
principalmente em loteamentos de médio e alto padrão. Os bairros jardins, são exemplo disto e 
caracterizam-se pela ocupação predominantemente residencial e de baixa densidade. 

Trata-se de bairros que surgiram de loteamentos destinados a população de alta renda, em cujos contratos 
de venda ficavam estabelecidas restrições ao uso e ocupação do solo. Estas restrições visavam garantir 
uma qualidade ambiental ao bairro e sua não descaracterização futura e foram incorporadas à legislação 
municipal de uso e ocupação do solo. Em geral é vetada a verticalização e são restritas as possibilidades 
de adensamento, o que garante a preservação das áreas verdes. As ruas são  arborizadas e como os lotes 
são maiores do que em outras regiões da cidade, as áreas livres são ocupadas por vegetação, inclusive 
arbórea. Estes bairros ocupam uma superfície significativa das regiões Sul e Oeste, contrapondo-se à 
verticalização que predomina na cidade. Mais recentemente surgiram os bairros - jardins em áreas 
periféricas da cidade, junto às represas da Zona Sul e nos contrafortes da Serra da Cantareira, na Zona 
Norte. 

Atualmente todas as subprefeituras de São Paulo tem ao menos um parque implantado, em implantação 
ou em projeto. Os parques existentes na AII apresentam realidades bastante diversas, variando em 
extensão, vegetação, equipamentos e contexto social; neles são desenvolvidas atividades de lazer e outras 
promovidas pelo poder público e organizações da sociedade. Entre as Administrações Regionais há grande 
distinção em relação a área ocupada por parques.  A AR-CS Campo Limpo, por englobar o parque 
estadual da Serra do Mar, apresenta a maior área, enquanto a AR-SA Santo Amaro possui a menor. No 
Município de São Paulo existem quatro Unidades de Conservação instituídas pelo Poder Público Municipal: 
duas de Uso Sustentável, as Áreas de Proteção Ambiental Capivari-Monos e Bororé Colônia e duas de 
Proteção Integral, os Parques Naturais Municipais Fazenda do Carmo e Cratera de Colônia. Além disso, 
com a sanção do Decreto Municipal nº 50.912/09, a SVMA tem trabalhado para reconhecer Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural - RPPNs, outro tipo de Unidade de Conservação, porém de domínio 
privado. 

No Município de Taboão da Serra, o Sistema de Áreas Verdes é formado sobretudo por Parques Lineares 
e vem sendo estimulado a partir do Plano Diretor com a recuperação de córregos e de fundos de vale. 
Estes parques contribuem para a melhoria da permeabilidade do solo, de modo a diminuir as enchentes, 
proteger os cursos d’água existentes e conservar a mata ciliar, além de criar áreas de lazer e recreação. O 
Parque Linear Poá, por exemplo, acompanha o Córrego Poá e é muito frequentado pela população local. 
Por se localizar de modo paralelo à Rodovia Regis Bittencourt (BR116), representa um importante 
atenuador da produção de gás carbônico que chega às residências ao longo do parque. 

No Quadro 7.1.3.2-1 a seguir é apresentado o indicador de áreas de lazer em parques e praças públicas 
municipais ou estaduais segundo sub-prefeituras, obtido a partir do somatório dos indicadores de áreas 
verdes destinadas a uso da população. Estão incluídos nestes indicadores todos os parques públicos 
urbanos municipais, praças e parques estaduais urbanos além das áreas de grandes canteiros, com 
vegetação, pertencentes ao sistema viário. Este índice possibilita avaliar a distribuição das áreas verdes 
públicas na cidade e contribui para o entendimento da qualidade de vida da cidade, não tendo sido 
localizadas informação semelhante para o Município de Taboão da Serra.  
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QUADRO 7.1.3.2-1 - ÁREAS VERDES EXISTENTES  NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011, 
SEGUNDO A SUBPREFEITURA 

SUBPREFEITURA 
Áreas de Lazer em 
Parques existentes 

(m²) 
Praças (m²) 

Total de Áreas de 
Lazer em Parques 

e Praças (m²) 

Índice de Áreas de lazer 
em Parques e Praças por 

habitante (m²/hab) 

ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO 376.521 311.256 687.777 2,58 
BUTANTA 546.731 878 1.424.908 3,3 
CAMPO LIMPO 334.399 221.556 555.955 0,9 
CAPELA DO SOCORRO 507.275 679.633 1.186.909 1,99 
CASA VERDE/CACHOEIRINHA* 0 330.487 330.488 1.07 
CIDADE ADEMAR 0 257.219 257.219 0,62 
CIDADE TIRADENTES 918.454 72.388 990.842 4,65 
ERMELINO MATARAZZO* 58.594 320.550 379.144 1,83 
FREGUESIA/BRASILANDIA* 54.103 212.850 266.953 0,66 
GUAIANASES 33.979 135.947 169.926 0,63 
IPIRANGA* 91.197 336.861 428.058 0,92 
ITAIM PAULISTA 437.222 307.391 744.613 2 
ITAQUERA 5.986.468 422.039 6.408.507 12,19 
JABAQUARA* 46.161 493.536 539.697 2,41 
JACANA/TREMEMBE* 0 97.335 97.335 0,33 
LAPA 602.155 502.283 1.104.438 3,58 
M´BOI MIRIM 3.666.926 154.845 3.821.771 6,71 
MOOCA 120.797 0 120.797 0,35 
PARELHEIROS* 19.401 22.274 41.675 0,29 
PENHA* 195.572 247.944 443.516 0,94 
PERUS** 0 65.650 65.650 0,44 
PINHEIROS 9.416 587.513 1.529.082 5,26 
PIRITUBA* 702.809 546.960 1.249.777 2,83 
SANTANA/TUCURUVI*** 2.209.074 210.929 2.420.003 7,48 
SANTO AMARO 61.418 346.000 407.418 1.70 
SAO MATEUS 0 174.970 174.970 0,41 
SAO MIGUEL* 137.501 195.407 332.908 0,91 
SE 265.432 320.306 585.738 1,34 
VILA MARIA/VILA GUILHERME 167.815 355.264 523.079 1,77 
VILA MARIANA 1.323.420 460.301 1.783.720 5,14 
VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA 317.687 250.845 568.532 1,07 
TOTAL 19.190.527 8.641.417 29.641.405 2,62 

Fonte: Dados da SVMA/PMSP. 
 

O outro aspecto com peso significativo no ambiente em constante transformação da estrutura urbana, 
refere-se aos investimentos realizados pelo Poder Público. A mobilidade das pessoas é garantida pela 
abertura de novas vias e pela oferta de transportes públicos. A acessibilidade é buscada pela integração 
das regiões da cidade numa tentativa de romper com as descontinuidades existentes ao longo dos eixos de 
circulação.  
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O extremo Sul se conecta ao sistema viário principal da cidade através do corredor formado pelas avenidas 
Teotônio Vilela, Robert Kennedy e Interlagos, na margem direita do reservatório Guarapiranga. A região 
Sudoeste se interliga ao sistema viário principalmente pelas estradas M’Boi Mirim, Itapecerica da Serra e 
Campo Limpo, na margem do reservatório anteriormente citado. Por sua vez, o Município de Taboão da Serra é 
acessado apenas pelo modal rodoviário , interligando-se a São Paulo e ao restante da RMSP por meio das 
avenidas Francisco Morato e Eliseu de Almeida e da estrada do Campo Limpo. O acesso por ônibus 
intermunicipais é realizado, na maioria dos casos, a partir do Largo da Batata, em Pinheiros. 
Alternativamente, por linhas provenientes do Vale do Anhangabaú, da Rodoviária Tietê e de Osasco. 

Conforme se verifica no Quadro 7.1.3.2-2 a seguir, em 2010 a AII apresentou altos índices de densidade 
demográfica frente àqueles verificados na RMSP e no Estado de São Paulo. Destaque para a densidade 
demográfica de Taboão da Serra, 65,5% mais elevada que a da Capital. Nota-se ainda uma distribuição 
espacial muito distinta entre as subprefeituras de São Paulo, com adensamentos significativos  tanto em 
áreas ocupadas por população de renda alta - consequência da verticalização, como em áreas de 
população de baixa renda, consequência de ocupações irregulares e/ou da instalação de grandes 
conjuntos habitacionais verticais. 

O Município de São Paulo sempre foi o principal concentrador de atividades da região e, 
consequentemente, o maior polo de atração populacional da RMSP. Entretanto, mais recentemente (desde 
os anos 80) a participação da migração no crescimento populacional da cidade vem se mostrando 
negativo. 

No último período intercensitário (2000 a 2010), o saldo migratório anual foi de (–) 32.132 pessoas. 
Ressalta, no contexto dos movimentos de desconcentração das áreas centrais e adensamento periférico,  
que esta evolução demográfica não se estabelece de forma homogênea no espaço. Nos últimos 20 anos, 
as subprefeituras e distritos das regiões Sul, Leste e Norte apresentaram ampliação significativa de seus 
contingentes populacionais, com destaque para a ampliação das áreas urbanizadas na região dos 
mananciais. O Município de Taboão da Serra apresentou tendência de crescimento populacional 
ligeiramente maior do que a de São Paulo, reafirmando que a tendência de periferização do crescimento 
demográfico ultrapassou largamente as fronteiras da Capital. No contexto paulistano, as Zonas Leste e Sul, 
que concentram o maior número de distritos carentes, foram as que mais cresceram na década passada. 

QUADRO 7.1.3.2-2 – DENSIDADES DEMOGRÁFICAS NA AII – 2010 

 
Área territorial Densidade Demográfica 

(km²) (hab/km²) 
Município de São Paulo 1.523 7.389,04 

Município de Taboão da Serra 20 12.226,40 

AII 1.543 7.451,74 

RMSP 8.047 2.446,13 

Estado de São Paulo 248.209 166,24 
Fontes: Censo 2010 do IBGE e Emplasa. 
 

Observa-se nesse sentido que o Censo Demográfico do ano 2000 (não são ainda disponíveis dados mais 
recentes) já indicava a elevada participação das moradias classificadas como “semi-adequadas” e o 
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crescimento daquelas “inadequadas” malgrado com peso proporcional reduzido dentro do conjunto (ver 
Quadro 7.1.3.2-3). Dentro dessas duas classificações se dissolvem  os espaços das moradias em 
condição de extrema vulnerabilidade, particularmente as favelas e unidades habitacionais localizadas em 
assentamentos periféricos precários. Dados mais recentes (2010) indicam a presença de 1041 
aglomerados subnormais na AII, dos quais 20 no Município de Taboão da Serra. Ressalta, desse modo, 
que continuou a manifestar-se o adensamento das áreas periféricas com função de “dormitório”, com as  
conhecidas consequências na geração de viagens. 

Observam-se também  novas formas de estruturação do espaço de morar dos segmentos mais abastados, 
com destaque para os loteamentos fechados e condomínios horizontais, frequentemente em áreas mais 
distantes com impactos significativos no fluxo de viagens através de automóveis e motos. 

De maneira geral o conjunto da AII encontra-se totalmente urbanizado e  apresenta altos índices de 
atendimento pelos servicos públicos. Em paralelo à urbanização de favelas e regularização de loteamentos 
irregulares, diversos serviços e equipamentos urbanos foram implantados. Além das linhas de ônibus, 
também foram instaladas  infraestruturas urbanas e novos serviços como rede de distribuição de água, 
escolas, e unidades de saúde, que além de suas consequências altamente positivas na qualidade de vida 
da  população, ao contribuírem para a valorização imobiliária – aspecto também positivo, alimentam o 
processo de “expulsão” dos mais vulneráveis para áreas ainda mais distantes. 

QUADRO 7.1.3.2-3 - DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES POR ADEQUAÇÃO DA MORADIA, NA AII, 2000 

 
Adequação Domicílios % 

São Paulo 

Adequada 1.946.157 65,21 

Semi-adequada 1.036.066 34,72 

Inadequada 2.193 0,07 

Subtotal 2.984.416 100,00 

Taboão da Serra 

Adequada 30.287 57,84 

Semi-adequada 22.163 42,33 

Inadequada 10 0,02 

Subtotal 52.359 100,00 

AII Total 3.036.775 - 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

 

A RMSP pode ser considerada como área de estresse hídrico, com baixa disponibilidade natural, fazendo 
captação de água em outras bacias. Este quadro se reflete no abastecimento e é agravado por dois 
fatores: (i) parte da população que não tem acesso aos serviços formais “rouba” água das redes existentes 
e, (ii) há perda significativa da água produzida nos sistemas. Alguns programas, implementados pelas três 
esferas do poder público tem objetivos ligados à melhoria do sistema de saneamento da região, seja em 
relação ao esgotamento sanitário, seja em relação à redução de perdas de água e melhorias nos sistemas 
hídricos. Quanto ao esgoto, vale salientar que menos da metade doa resíduos coletados é efetivamente 
tratado, sendo que em Taboão da Serra não há nenhum tratamento, mas apenas o lançamento em corpo 
hídrico. 
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Segundo dados disponibilizados pelas prefeituras dos municípios da AII, a coleta de lixo realizada por 
serviço de limpeza atendia, em 2010, a 95% dos domicílios no caso de São Paulo, e 99% no de Taboão da 
Serra, sendo praticamente toda ela destinada a estações de transbordo. Na avaliação realizada pela 
Cetesb no Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares, se propõe um índice de qualidade de 
aterro de resíduos que classifica as condições das instalações de tratamento e de destinação dos resíduos 
como “inadequadas”, “controladas” ou “adequadas” segundo a pontuação obtida. Os índices recebidos 
pelos municípios da AII classificam esses serviços como adequados. 

Quanto ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme já mencionado, o serviço tende à 
universalização. Importa salientar, no entanto, que a população residente em moradias “irregulares” é 
contabilizada como atendida pelo serviço de água e esgoto, apesar de não possuir ligação formal com as 
redes de serviço. Este fato, certamente altera as estimativas de perda de água no sistema, que atingem 
cerca de 38% da água produzida. No ano de 2008 o Município de São Paulo contava com 15.193 km de 
rede de coleta de esgoto e 18.813 km de rede de abastecimento de água. No entanto, conforme se verifica 
nas figuras 7.1.3.2-1 e 7.1.3.2-2 a seguir, a distribuição espacial mais uma vez reforça as desigualdades 
socioeconômicas. 

Segundo dados disponibilizados pelas prefeituras dos municípios da AII, a coleta de lixo realizada por 
serviço de limpeza atendia, em 2010, a 95%, no caso de São Paulo, e 99% em Taboão da Serra, sendo 
praticamente todo o resíduo coletado destinado a estações de transbordo. Na avaliação realizada pela 
Cetesb (Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares)  o tratamento e destinação destes resíduos 
está sendo realizados de forma adequada. Quanto ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário, 
conforme já mencionado, o serviço tende à universalizacao. No ano de 2008 o Município de São Paulo 
contava com 15.193 km de rede de coleta de esgoto e 18.813 km de rede de abastecimento de água. 

No que diz respeito à estrutura de atendimento social, de saúde e educação, a AII é dotada de diversos 
tipos de estabelecimento tais como Hospitais, Unidades de atendimento ambulatorial, unidades básicas e 
equipamentos escolares, destacando-se que o município de São Paulo é referência nacional para 
equipamentos de alta e média complexidade. 
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FIGURA 7.1.3.2-1 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SUBPREFEITURAS E DISTRITOS MUNICIPAIS - DOMICÍLIOS SEM REDE 

CANALIZADA DE ÁGUA NO ANO 2000. 
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FIGURA – 7.1.3.2-2 - DOMICÍLIOS SEM REDE DE ESGOTO E SEM REDE DE COLETA DE LIXO NO ANO DE 2000, 
SEGUNDO AS SUBPREFEITURAS E OS DISTRITOS 
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7.1.3.3 Dinâmica Demográfica 

A AII do empreendimento “Sistema Monotrilho” é uma das áreas mais densamente habitadas do território 
nacional. Em 2010 o censo demográfico do IBGE contabilizou uma população de 19,7 milhões de 
habitantes na Região Metropolitana de São Paulo, correspondendo a 48,0% da população total do Estado 
de São Paulo naquela data, em uma área que corresponde a 3,2% da extensão territorial do estado. Do 
total de moradores da RMSP, perto de 58,4% eram moradores da AII em 2010, ou seja, perto de 11,5 
milhões de habitantes, em uma área que corresponde a 19,2% de toda a RMSP. A participação relativa da 
população da AII na população total da RMSP pode ser observada através da representação gráfica da 
Figura 7.1.3.3-1, construída com base nos dados do censo 2010 do IBGE. 

 
FIGURA 7.1.3.3-1 - PARTICIPAÇÃO RELATIVA DA POPULAÇÃO DA AII NA RMSP, IBGE, 2010. 

 

Como se observa no Quadro 7.1.3.3-1, em 2010 a AII era cerca de três vezes mais densa 
populacionalmente falando do que a RMSP como um todo, e até 45 vezes mais densa que a média do 
Estado de São Paulo. Na população total da AII em 2010, o município de São Paulo contribuia com 98% e 
Taboão da Serra com os restantes 2%. 

QUADRO 7.1.3.3-1 – POPULAÇÃO E EXTENSÃO TERRITORIAL DA AII - 2010 

 
Área População Densidade Demográfica (hab/km2) 

(km²) 1980 1991 2000 2010 1980 1991 2000 2010 

São Paulo 1.523,00 8.493.217 9.646.185 10.434.252 11.253.503 5.576,6 6.333,7 6.851,1 7.389,0 

Taboão da Serra 20,00 97.656 160.084 197.644 244.528 4.882,8 8.004,2 9.882,2 12.226,4 

AII 1.543,00  8.590.873 9.806.269 10.631.896 11.498.031 5.567,6 6.355,3 6.890,4 7.451,74 

RMSP 8.047,00 12.588.745 15.444.941 17.878.703 19.683.975 1.564,4 1.919,3 2.247,4 2.475,8 

Estado de SP 248.209 25.042.074 31.588.925 37.032.403 41.262.199 100,5 126,7 149,0 166,1 

Fontes: IBGE; área em km² da RMSP calculada pela Emplasa. 

58% 

42% 
AII 
Restante da RMSP 
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Entre 1980 e 2010, a população da AII cresceu 34%, enquanto a população da RMSP cresceu mais de 
56% e o total de habitantes do Estado de São Paulo elevou-se perto de 65%. No último período 
intercensitário, entre 2000 e 2010, a AII viu sua população crescer 8,1%, com um aporte de mais de novos 
870 mil moradores. Os percentuais de crescimento absoluto da RMSP e do Estado foram superiores ao da 
AII, ficando em 10% e 11,4% respectivamente. 

Observando-se a evolução populacional através do crescimento da densidade demográfica entre 1980 e 
2010 nas três regiões citadas, verifica-se um adensamento demográfico mais acentuado na AII do que na 
RMSP e no Estado de São Paulo, que se pode constatar graficamente através da Figura 7.1.3.3-2. 

 

FIGURA 7.1.3.3-2 - EVOLUÇÃO DAS DENSIDADES DEMOGRÁFICAS NA AII, ENTRE 1980 E 2010. 

 

A evolução da população total da AII, da RMSP e do Estado de São Paulo, verificada através dos censos 
demográficos do IBGE está representada na Figura 7.1.3.3-3, onde se nota claramente a tendência à 
estabilização da população da primeira dessas áreas, pois a perda de população na Capital anula o 
pequeno crescimento verificado em Taboão da Serra. 

 

FIGURA 7.1.3.3-3 - EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO DA AII, DA RMSP E DO ESTADO , ENTRE 1980 E 2010. 
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No entanto, esses expressivos índices de crescimento não ocorreram uniformemente ao longo dos 30 anos 
observados. Os dados populacionais da AII indicam que, embora ainda se mantenha uma visível tendência 
de crescimento, ele vem desacelerando de forma mais rápida e intensa do que a RMSP e o Estado de São 
Paulo. Este último viu reduzir-se as taxas de crescimento médio anual de sua população de 2,13% a.a. 
entre 1980 e 1991, sucessivamene para 1,78% a.a. entre 1991 e 2000, e 1,09% a.a. entre 2000 e 2010. 
Para a RMSP nesses mesmos períodos as taxas foram de  1,88% , 1,54% e 0,96% a.a.. enquanto para a 
AII as taxas observadas foram respectivamente 1,21% , 0,90% e  0,79% a.a. . Apesar das taxas serem 
significativamente inferiores na RMSP e na AII, observa-se uma uma desaceleração mais lenta, pois 
enquanto o crescimento demográfico no Estado entre 2000 e 2010 correspondeu a 51% do verificado entre 
1980 e 1991, na RMSP e na AII esse mesmo índice foi de, respectivamente,  51,5% e 65%.  

Mesmo considerando as diferenças de intensidade na desaceleração entre as área em estudo, em todas 
elas observa-se a mesma tendência de crescimento populacional mais lento. Das três áreas, a AII é a que 
apresenta as menores taxas de crescimento populacional em todos os períodos analisados, como ilustrado 
na Figura 7.1.3.3-4. 

 
FIGURA 7.1.3.3-4 - TAXAS GEOMÉTRICAS DE CRESCIMENTO ANUAL DA POPULAÇÃO DA AII, DA RMSP E DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, ENTRE 1980 E 2010, A PARTIR DE DADOS DO IBGE. 

 

A sub-região Centro21 da AII, que compreende o centro histórico e o centro expandido, vem perdendo 
população desde os anos 80. Nos anos 90 perdeu 84.763 habitantes e, entre 2000 e 2010,  mais 27.400.  
A Zona Oeste22 foi a segunda região que mais perdeu habitantes (81.683 pessoas, ou 8,1% entre 1991 e 
2000 e 14.486, ou 1,6% entre 2000 e 

                                                      

21 - Compreende os Distritos: Bela Vista, Bom Retiro, Cambuci, Consolação, Liberdade, República, Santa Cecília e Sé. 
22 - Compreende os Distritos: Alto de Pinheiros, Barra Funda, Butantã, Itaim Bibi, Jaguará, Jaguaré, Jardim Paulista, Lapa, Morumbi, 
Perdizes, Pinheiros, Raposo Tavares, Rio Pequeno, Vila Leopoldina e Vila Sônia. 
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2010). Na Zona Norte, de 18 distritos23, 09 tiveram aumento populacional, em especial os localizados mais 
próximos da Serra da Cantareira, assim permanecendo entre 2000 e 2010.  

A Zona Leste24, região mais populosa da cidade, foi uma das que mais cresceu entre 1991 e 2000: adquiriu 
369.957 novos habitantes e, outros 225.285 entre 2000 e 2010. Entretanto, em seu interior, verificam-se 
enormes diferenças do crescimento: os distritos mais próximos ao Centro da Capital e/ou mais antigos e 
consolidados (Água Rasa, Aricanduva, Artur Alvim, Belém, Carrão, Mooca, Penha, Ponte Rasa, São Lucas, 
São Miguel, Tatuapé, Vila Formosa, Vila Matilde e Vila Prudente, entre outros) apresentaram crescimento 
negativo. Nas áreas mais distantes (Leste 2), preponderantemente ocupadas por população de baixa renda 
e bairros de padrão periférico, o crescimento foi intenso entre 1991 e 2000, ultrapassando os 3% ao ano 
nos distritos de Lajeado, São Rafael e Vila Jacuí e chegando a 6,08% no Iguatemi e a 7,89% na Cidade 
Tiradentes. 

A mesma distribuição desigual pode ser observada na Zona Sul25, onde os distritos mais próximos ao 
Centro e com população moradora de média e alta renda, apresentaram crescimento negativo. Esse foi o 
caso de Campo Belo, Cursino, Ipiranga, Jabaquara, Moema, Santo Amaro, Saúde, Vila Mariana e Socorro. 
No extremo Sul, Grajaú tornou-se o distrito mais populoso da cidade tendo crescido entre 1991 e 2000 com 
uma taxa de 6,22% ao ano, apenas inferior a Parelheiros (7,07% aa). 

Internamente à AII, o crescimento anual da população de Taboão da Serra, no último período 
intercensitário foi de 2,15% a.a., cerca de três vezes superior ao do Município de São Paulo. A 
espacialização desta dinâmica está retratada na Figura 7.1.3.3-5. 

                                                      

23 - Compreende os Distritos: Anhangüera, Brasilândia, Cachoeirinha, Casa Verde, Freguesia do Ó, Jaçanã, Jaraguá, Limão, 
Mandaqui, Perus, Pirituba, Santana, São Domingos, Tremembé, Tucuruvi, Vila Guilherme, Vila Maria e Vila Medeiros. 
24 - Compreende os Distritos: Água Rasa, Aricanduva, Artur Alvim, Belém, Cangaíba, Carrão, Cidade Líder, Cidade Tiradentes, 
Ermelino Matarazzo, Guaianazes, Iguatemi, Itaim Paulista, Itaquera, Jardim Helena, José Bonifácio, Lajeado, Mooca, Parque do 
Carmo, Penha, Ponte Rasa, São Lucas, São Mateus, São Miguel, São Rafael, Sapopemba, Tatuapé, Vila Curuçá, Vila Formosa, Vila 
Jacuí, Vila Matilde e Vila Prudente. 
25 - Compreende os Distritos: Campo Belo, Campo Grande, Campo Limpo, Capão Redondo, Cidade Ademar, Cidade Dutra, Cursino, 
Grajaú, Ipiranga, Jabaquara, Jardim Ângela, Jardim São Luís, Marsilac, Moema, Parelheiros, Pedreira, Sacomã, Santo Amaro, Saúde, 
Socorro, Vila Andrade, Vila Mariana. 
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Fonte: SEMPLA. 

FIGURA 7.1.3.3-5 - ESPACIALIZAÇÃO DA TGCA E DENSIDADE DEMOGRÁFICA PARA 2008 

 

Também verifica-se uma tendência constante de queda nas taxas de natalidade no interior da AII desde a 
década de 1980, que acompanha as tendências verificadas na RMSP e no Estado de São Paulo como um 
todo, de acordo com os dados do SEADE, como se pode observar na Figura 7.1.3.3-6. 
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Fonte: SEADE. 

FIGURA 7.1.3.3-6 - EVOLUÇÃO DA TAXA DE NATALIDADE NA AII 

 

Acompanhando essa tendência, as taxas de fecundidade geral, calculadas como a razão entre o número 
de nascidos vivos por mil mulheres em idade fértil (entre 15 e 49 anos de idade) no ano base, também vem 
decaindo tanto na AII, quanto na RMSP e no Estado de São Paulo, como ilustrado na Figura 7.1.3.3-7. 

 
Fonte: SEADE. 

FIGURA 7.1.3.3-7 - FECUNDIDADE NA AII (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO), NA RMSP E NO ESTADO DE SÃO PAULO, 
ENTRE 1980 E 2010 

 

A RMSP e o Estado de São Paulo, como já observado, foram durante várias décadas grandes polos de 
atração populacional. Dentro desse mesmo contexto, embora não se disponha de dados sobre a migração 
nos distritos da AII, pode-se afirmar que o seu crescimento populacional também está mais relacionado 
com a componente migratória – agora dentro das próprias fronteiras, do que com o crescimento vegetativo. 
As porções mais centrais da cidade perdem população, enquanto as mais periféricas continuaram a inchar.  

Os dados de âmbito municipal sobre migração na AII desde 1991, indicam que embora a região venha 
sofrendo um processo de êxodo populacional, este movimento vem  arrefecendo gradativamente, como se 
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apresenta no Quadro 7.1.3.3-2. Enquanto o Estado de São Paulo permanece polo de atração 
populacional, a RMSP alterna períodos de êxodo e de atração, a Capital perdeu população em todos os 
períodos intercensitários, porém em quantidades decrescentes. Taboão da Serra, por sua vez, apresenta 
no período pequenos saldos migratórios positivos. 

QUADRO 7.1.3.3-2 – MIGRAÇÃO NA AII, RMSP E ESTADO DE SP, 1991, 2000 E 2010 

Saldo Migratório Anual (pessoas) 1991 2000 2010 

Município de SP -68.724 -50.824 -32.132 
Taboão da Serra 1.595 988 1.261 
AII -67.129 -49.836 -30.871 
RMSP -24.966 24.399 -29.968 
Estado de São Paulo 53.352 147.443 47.265 

Taxa Líquida Anual de Migração (por mil habitantes) 1991 2000 2010 

Município de SP -7,60 -5,07 -2,97 
Taboão da Serra 12,77 5,55 5,71 
AII -7,32 -4,88 -2,80 
RMSP -1,79 1,47 -1,60 
Estado de São Paulo 1,90 4,31 1,21 
Fonte: Fundação SEADE 

   
 

Com relação à razão entre Homens e Mulheres, desde 1980 a AII apresenta maior presença proporcional 
da população feminina, como pode ser observado na Figura 7.1.3.3-8. O desequilíbrio entre os gêneros 
vem se acentuando ao longo dos 30 anos observados, inclusive no Estado de São Paulo, que em 1980 
apresentava igualdade entre os gêneros. 
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Fonte: IBGE. 

FIGURA 7.1.3.3-8 - PARTICIPAÇÃO DOS GÊNEROS NA POPULAÇÃO TOTAL 

 

A extratificação etária das populações expressa relações de dependência econômica que tem se mostrado 
cada vez mais importantes nos últimos anos. Trata-se da relação de dependência entre os habitantes fora 
da população em idade economicamente ativa e o grupo inserido nessa faixa, a PIA, considerada como a 
população entre 15 e 45 anos de idade. Essa razão de dependência pode representar a necessidade de 
investimentos específicos em infraestrutura por conta dos poderes públicos. 

Em 2010, a PIA da AII representava 71,1%, compondo uma razão de dependência global de cerca de 
40,6% no ano 2010. Comparando-se os dados de 2010 com aqueles de 2000, verifica-se que houve uma 
significativa redução na razão de dependência global tanto na AII quanto na RMSP como um todo. No ano 
2000, a PIA da AII era 68,7% da população total, resultando numa razão de dependência global de 45,5%, 
e na RMSP a PIA era 68,1% da população, compondo uma razão de dependência global de 46,8%. 

Na faixa etária mais jovem, abaixo de 15 anos de idade, os percentuais de população da AII e da RMSP, 
que no ano 2000 eram de 24,9% e 26,4% respectivamente, em 2010  ficaram em 20,8% para a AII e 21,9% 
para a RMSP, demonstrando a queda da natalidade e da fertilidade geral já observadas. Esse permanece 
sendo o componente mais importante na dependência global da população sobre a PIA, mas a 
dependência da população mais idosa, vem ganhando importância. 

O extrato acima de 65 anos que em 2000 era de 6,4% na AII e 5,5% na RMSP, em 2010 passou a 
representar 8,1% da população da AII e 7,1% da população da metrópole. Os dados do Censo 2010 do 
IBGE para a AII, RMSP e Estado de São Paulo estão representados na Figura 7.1.3.3-9. Os dados 
expressos graficamente resultam nas razões de dependência já mencionadas,  sintetizadas no Quadro 
7.1.3.3-3 para os anos 2000 e 2010. 
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Fonte: IBGE. 

FIGURA 7.1.3.3-9 - FAIXAS ETÁRIAS DA POPULAÇÃO DA AII E MUNICÍPIO DE SÃO PAULO; IBGE 

 

QUADRO 7.1.3.3-3 – PIA E RAZÕES DE DEPENDÊNCIA DA POPULAÇÃO – ANOS 2000 E 2010. 

Razão de Dependência AII  RMSP Estado de SP 

PIA 
2000 68,7% 68,1% 67,6% 
2010 71,1% 70,9% 70,7% 

Global 
2000 45,5% 46,8% 48,0% 
2010 40,6% 41,0% 41,5% 

Jovens/PIA 
2000 36,3% 38,8% 38,9% 
2010 29,3% 30,9% 30,4% 

Idosos/PIA 
2000 9,3% 8,0% 9,0% 
2010 11,3% 10,0% 11,1% 

Fonte: Fundação SEADE, para o ano 2000 e IBGE para 2010. 

 

O envelhecimento da população da AII conforme definido pela Fundação SEADE -  a proporção de 
pessoas de 60 anos26 e mais por 100 indivíduos de 0 a 14 anos, apresenta uma curva ascendente nas três 
regiões em observação, refletindo as duas principais tendências populacionais que vem ocorrendo 
simultaneamente: a diminuição da participação proporcional das faixas etárias mais jovens, e a elevação 
do número de idosos, seja através da elevação da esperança de vida, seja pela diminuição das taxas de 
                                                      

26 O corte etário da população idosa em 60 anos, segue a determinação da Rede Interagencial de Informações para a Saúde – 
RIPSA, e da 25ª Conferência Sanitária Pan-Americana da Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS. Todavia, alguns países 
desenvolvidos adotam 65 anos. 
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mortalidade. O índice de envelhecimento em São Paulo foi de 28,0% em 1991, de 37,5% em 2000 e de 
57,3% em 2010, enquanto Taboão da Serra registrou 12%, 18,4% e 33,0% nas datas respectivas, 
confirmando a mesma tendência, porém de forma menos acentuada. 

Observando-se a estrutura etária das populações da AII, da RMSP e do Estado de São Paulo, expressas 
através de pirâmides etárias (ver Figura 7.1.3.3-10) pode-se constatar que o equilíbrio que existia até os 
anos 1980, no qual as faixas etárias inferiores eram sempre mais largas que as superiores, vem sendo 
invertido desde então. A queda dos índices de natalidade aqui se faz mais expressiva, e representa uma 
ameaça especialmente para questões relativas ao suporte previdenciário das populações mais idosas. 
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FIGURA 7.1.3.3-10 - PIRÂMIDES ETÁRIAS DA AII, RMSP E ESTADO DE SÃO PAULO, 2000 E 2010 

 

Outro reflexo negativo desse cenário é um possível sucateamento dos equipamentos sociais voltados ao 
atendimento da população jovem e infantil, especialmente na educação e na saúde, uma vez que parte das 
vagas nas estruturas hoje disponíveis tenderão a ficar ociosas com a diminuição da população nessas 
faixas etárias. 

Esses aspectos levantam questões a serem enfrentadas tanto na AII quanto  na RMSP como um todo no 
que diz respeito à infraestrutura de educação, capacitação profissional e de atendimento de saúde 
especializado em idosos, e que deve ser desenvolvida desde já para poder fazer face às necessidades que 
se delineiam. 

Verificando as pirâmides etárias de cada região, observa-se que elas são bastante semelhantes em 
estrutura, fato compreensível na medida em que a AII concentra mais de 58% da população da região 
metropolitana, e perto de 28% da população do Estado de São Paulo. 

Com a distribuição de faixas etárias adotada e o limite máximo estabelecido para a idade de 100 anos, em 
2010 a pirâmide etária da AII estava com 1/3 de sua forma invertida até a faixa entre 25 e 29 anos de 
idade, o que induz à conclusão de que os próximos 60 anos serão decisivos para a estruturação 
demográfica da região. 
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7.1.3.4 Condições de Vida 

Para a análise das condições de vida na AII foram selecionados dois indicadores globais de abrangência 
municipal, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M e o Índice Paulista de Vulnerabilidade 
Social - IPVS. Também foram considerados indicadores específicos de renda, saúde, educação e formas 
de organização social, buscando uma melhor compreensão sobre a realidade da área em estudo. Como a 
região é majoritariamente composta pelo Município de São Paulo, que em 2010 representava 98% do total 
populacional, e como Taboão da Serra apresenta uma dinâmica sociocultural muito ligada à capital, foram 
adotadas análises dos indicadores globais prioritariamente dirigidas ao Município de São Paulo. 

O IDH-M é elaborado periodicamente no Brasil pelo IPEA, Fundação João Pinheiro, IBGE e PNUD – 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e avalia unidades territoriais cuja menor extensão é 
o município. Considera as unidades territoriais conforme as seguintes classificações: 

 índices abaixo de 0,500: baixo desenvolvimento humano; 
 índices entre 0,500 e 0,800: médio desenvolvimento humano; 
 índices superiores a 0,800: alto desenvolvimento humano. 

Segundo os dados oficiais a AII está na faixa de alto grau de desenvolvimento humano, tanto em 1991, 
quando São Paulo obteve o índice de 0,805 e Taboão o de 0,767, permitindo inferir um IDH-M médio para 
a AII de 0,804, como no ano 2000, em que São Paulo  e Taboão atingiram respectivamente o IDH-M de 
0,841 e  0,809, obtendo-se um IDH-M de 0,840 para a AII, através das médias ponderadas pelas 
populações dos dois municípios. Para o Município de São Paulo, em ambas as datas, apenas a 
Longevidade estava na faixa de médio de desenvolvimento humano, enquanto as dimensões Educação e a 
Renda firmavam-se na faixa de alto desenvolvimento humano. 

Analisando os crescimentos percentuais dos componentes do IDH-M de São Paulo no período citado, 
verifica-se que a Educação foi a dimensão que mais contribuiu para o crescimento de 4,47% do IDH-M da 
capital, com 47,7%, seguida pela Longevidade, com 32,7% e pela Renda, com 19,6%. Neste período, o 
hiato27 de desenvolvimento humano para o município foi reduzido em 18,5%. 

Quanto a Taboão da Serra, o crescimento de 5,48% deveu-se primeiramente à Longevidade, que 
contribuiu com 48,0%, em seguida à Educação, com 38,4% e, com menor importância, à Renda, cujo 
aporte foi de 13,6% entre 1991-2000, segundo os dados do PNUD. No período citado, o hiato de 
desenvolvimento humano foi reduzido em 18,0%. As contribuições dos componentes para o crescimento 
dos IDH-M de São Paulo e Taboão da Serra estão representados na Figura 7.1.3.4-1. 

                                                      

27 Hiato de desenvolvimento humano é a distância entre o IDH do município e o limite máximo do IDH, ou seja, 1 – IDH. 
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São Paulo 

 
Taboão da Serra 

FIGURA 7.1.3.4-1 - CONTRIBUIÇÕES DOS COMPONENTES PARA O CRESCIMENTO DO IDH NOS MUNICÍPIOS DA AII, 
ENTRE 1991 E 2000 

 

Em relação aos outros municípios do Brasil, São Paulo apresentava no ano 2000 uma boa situação: 
ocupava a 63ª posição, sendo que 62 municípios (1,1%) estavam em situação melhor e 5.444 municípios 
(98,9%) estavam em situação pior ou igual. Na mesma data, Taboão da Serra situava-se na 385ª posição. 
A composição das situações dos dois municípios proporciona à AII uma posição relativa para o ano 2000 
equivalente à de um município na 69ª posição, pouco abaixo da capital paulista. 

Em relação aos outros municípios do Estado no ano 2000, São Paulo ocupava a 17ª posição, sendo que 
16 municípios (2,5%) estavam em situação melhor e 628 municípios (97,5%) estão em situação pior ou 
igual. Taboão da Serra ocupava a 112ª posição, e a posição da AII equivaleria à do município de 
Americana, na 19ª posição estadual. 

O melhor desempenho da AII ocorre na dimensão Educação, onde o IDH-E no ano 2000 atingiu 0,919, de 
alto grau de desenvolvimento humano. Em seguida, vem a dimensão Renda (IDH-R de 0,841). A dimensão 
Longevidade permaneceu na faixa de médio desenvolvimento humano, atingindo o IDH-L de 0,761 naquele 
ano. Os dados de IDHM da AII e da Região Metropolitana encontram-se no Quadro 7.1.3.4-1. 

QUADRO 7.1.3.4-1 – IDH E SEUS COMPONENTES, 1991 E 2000, NA AII E NA RMSP 

    São Paulo Taboão da Serra AII* RMSP* 

1991 

IDHM-L 0,726 0,718 0,726 0,726 
IDHM-E 0,868 0,846 0,868 0,857 
IDHM-R 0,822 0,737 0,821 0,791 
IDH-M 0,805 0,767 0,804 0,791 

Ranking Estadual 11 57 12 - 
Ranking Nacional 16 122 17 - 

2000 

IDHM-L 0,761 0,778 0,761 0,757 
IDHM-E 0,919 0,894 0,919 0,914 
IDHM-R 0,843 0,754 0,841 0,804 
IDH-M 0,841 0,809 0,840 0,828 

Ranking Estadual 17 112 19 - 
Ranking Nacional 63 385 69 - 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, 2000, PNUD. 
(*) Valores estimados através de média ponderada pela população dos municípios componentes. 
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A evolução comparativa do IDH-M da AII, da RMSP e do estado de São Paulo está representada 
graficamente na Figura 7.1.3.4-2 a seguir. 

 
 

FIGURA 7.1.3.4-2 - IDH-M NA AII, NA RMSP E NO ESTADO DE SÃO PAULO, A PARTIR DE DADOS DO ATLAS DE 

DESENVOLVIMENTO HUMANO DO BRASIL - 1991-2000; PNUD. 

 

Algumas informações socioeconômicas relativas à AII foram obtidas através do estudo da Fundação 
SEADE sobre a Evolução do Índice de Vulnerabilidade Juvenil – IVJ, entre 2000 e 2005. No referido estudo 
os 96 distritos da Capital foram agrupados em quatro tipos de áreas de acordo com a vulnerabilidade de 
sua população em relação à pobreza. As áreas que resultaram desse procedimento estão representadas 
na Figura 7.1.3.4-3, e dizem respeito a: 

 Áreas pobres: envolvem 19 distritos administrativos localizados nos segmentos mais periféricas. Em 
2005, concentravam 31,4% dos paulistanos; 

 Áreas de classe média baixa: compostas por 25 distritos administrativos abrigando 31,1% da 
população; 

 Áreas de classe média: englobam 35 distritos administrativos com 26,9% da população do Município; 

 Áreas ricas: compostas por 17 distritos administrativos localizados no segmento central, com 10,6% da 
população. 

Segundo essa classificação, os 17 distritos considerados ricos caracterizam-se por apresentar 74% de sua 
população residindo em áreas com nenhuma vulnerabilidade à pobreza, de acordo com os critérios 
definidos pela Fundação Seade. Apresentam as melhores condições de vida do Município e do Estado de 
São Paulo. 

Nos 35 distritos de classe média, 13% dos moradores residem em áreas de nenhuma vulnerabilidade à 
pobreza, enquanto 60% encontram-se naquelas de vulnerabilidade muito baixa à pobreza. Nesses dois 
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tipos de distrito, a proporção de população residente em áreas de vulnerabilidade muito alta à pobreza é 
pequena, em torno de 3%. 

Nos 25 distritos considerados de classe média baixa, a maioria da população concentra-se em áreas de 
vulnerabilidade muito baixa (23%), baixa (36%) e média (22%), ao passo que 12% residem em áreas de 
vulnerabilidade muito alta à pobreza. 

 
Fonte: FUNDAÇÃO SEADE/ Sistema de Estatísticas Vitais 

FIGURA 7.1.3.4-3 - DIVISÃO DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO POR TIPO DE ÁREA, EM 2005 

 

No ano 2000, 17% dos 19 distritos com uma população de perfil socioeconômico pobre residiam em áreas 
de muito alta vulnerabilidade à pobreza e 48% em áreas de média vulnerabilidade, proporções que indicam 
a presença nessas localidades de maior proporção de famílias que agregam baixos níveis de renda 
familiar, chefes de família poucos escolarizados e maior presença de crianças e adolescentes. 
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As análises específicas do IVJ trazem informações relevantes que, sem dúvida, podem ser estendidas aos 
distritos como um todo, não se restringindo apenas à questão da vulnerabilidade juvenil, embora este 
aspecto seja por si só, de grande relevância.  

Embora o estudo dobre a vulnerabilidade juvenil esteja restrito aos distritos da cidade de São Paulo, 
existem semelhanças socioculturais entre o Município de Taboão da Serra e os distritos lindeiros da 
Capital, que compartilharão os benefícios do Sistema Monotrilho, a saber: Campo Limpo, Capão Redondo 
e Vila Sônia. Dois destes três distritos foram classificados como áreas pobres e Vila Sônia foi classificada 
como área de classe média. Dessa forma, pode-se esperar para Taboão da Serra um comportamento 
próximo ao dos distritos classificados entre estas duas categorias, com maior probabilidade de semelhança 
com os distritos classificados como pobres. 

Entre as dimensões consideradas na construção do IVJ28 estão as exposições do contingente juvenil à 
violência urbana, o nível educacional e a gravidez na adolescência, cada uma delas sendo representada 
por uma variável. 

A taxa de mortalidade por agressões (homicídios por 100 mil habitantes) na população masculina de 15 a 
19 anos, foi selecionada para expressar a incidência dos efeitos negativos da violência urbana entre os 
jovens. A taxa de fecundidade na faixa etária de 14 a 17 anos, foi utilizada para mensurar, ainda que 
parcialmente, a gravidez na adolescência. Para as questões relativas à escolaridade, considerou-se a faixa 
etária de 15 a 17 anos, sendo calculados dois indicadores: proporção de jovens de 15 a 17 anos que não 
frequentam escola no total de pessoas dessa faixa etária; e proporção de jovens de 15 a 17 anos que 
frequentam o ensino médio. A média dessas variáveis foi transformada numa escala que varia de 0 a 100 
pontos, em que cem corresponde ao pior nível de vulnerabilidade e zero, à sua ausência. Os resultados 
dessas análises podem ser visualizados no gráfico da Figura 7.1.3.4-4. 

 
Fonte: FUNDAÇÃO SEADE/ Sistema de Estatísticas Vitais 

FIGURA 7.1.3.4-4 - ÍNDICE DE VULNERABILIDADE JUVENIL, SEGUNDO TIPOS DE ÁREA, NO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO, 2000-2005 

                                                      

28 Essas mesmas dimensões, expandidas a todas as faixas etárias, constituem parte das análises de condições de vida tradicionais, 
ao lado das dimensões de riqueza e longevidade, que não estão presentes no IVJ, mas que guardam estreita ligação com as 
dimensões nele analisadas. Assim, considerou-se que a utilização do IVJ como indicador global das condições de vida na AII 
agregaria valor à análise, exatamente num dos aspectos que a AII apresenta maior fragilidade, que é a vulnerabilidade da população 
jovem. 
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Inicialmente, observa-se que existe uma tendência geral de diminuição da vulnerabilidade juvenil em todo o 
município de São Paulo, que no período 2000-2005 reduziu seu IVJ em 19 pontos percentuais. 

Nesse período a redução da vulnerabilidade juvenil foi mais acentuada nas áreas mais pobres, o que 
significa que houve um avanço nas condições de vida nesses distritos, representado pelo recuo de 24 
pontos percentuais na vulnerabilidade juvenil para as áreas pobres da capital. 

Na outra ponta do espectro, as áreas consideradas como ricas, que já apresentavam os menores níveis de 
vulnerabilidade juvenil, também registraram melhorias, embora com menor intensidade, com uma queda de 
9 pontos percentuais no IVJ. Com isso, a diferença no índice entre as áreas mais ricas e as mais pobres 
passou de 52 pontos para 39 pontos percentuais no período. Mesmo assim, o IVJ das áreas pobres ainda 
supera em duas vezes e meia o das localidades ricas. 

Embora tenha ocorrido redução global na vulnerabilidade juvenil das áreas mais pobres - um reflexo da 
diminuição das disparidades sociais intraurbanas na AII, as diferenças em alguns componentes do índice 
permanecem muito elevadas, como nos casos dos indicadores de violência e de maternidade precoce. No 
que diz respeito à violência, enquanto nas áreas ricas 57 a cada 100 mil jovens entre 15 e 19 anos foram 
mortos devido a algum tipo de agressão em 2005, na média dos distritos pobres esse número superava a 
189 mortes. Quanto à maternidade precoce, nas áreas ricas cerca de 20 a cada 1.000 jovens de 14 a 17 
anos tiveram filhos, em contraste a 41 casos nas regiões mais pobres. 

Em relação aos indicadores de escolaridade as desigualdades intraurbanas são menores, em especial no 
que diz respeito à cobertura do Ensino Médio entre os jovens de 15 a 17 anos. Nas áreas ricas, 75,7% 
desses jovens frequentavam o Ensino Médio em 2005, enquanto nas mais desfavorecidas eles 
representavam 62,5%. No caso da evasão escolar, a desigualdade torna a se aprofundar: 14,9% dos 
jovens de 15 a 17 anos residentes nas áreas mais pobres estão fora da escola, em comparação a 7,6% 
nas mais ricas. Isso significa que, embora corresponda a uma deficiência importante em termos de 
condições de vida, na medida em que a ausência de formação no Ensino Médio corresponde em uma falha 
fundamental na capacitação das novas gerações para o trabalho, essa deficiência é sistêmica no Município 
de São Paulo. 

Por outro lado, com relação à representatividade global dos indicadores analisados através do IVJ, a 
incidência é diferenciada segundo as áreas socioeconômicas do Município de São Paulo. Nas regiões mais 
pobres da Capital os jovens tendem a apresentar maior exposição aos efeitos da violência urbana, há 
incidência mais elevada de maternidade precoce e maiores riscos de evasão e atraso escolar do que entre 
os residentes em áreas mais privilegiadas. Constata-se, assim, que o ambiente socioespacial em que 
vivem os jovens paulistanos afeta suas chances de progresso. Essas constatações quanto às chances de 
progresso diferenciadas segundo o ambiente socioespacial tendem também a serem validas para todas as 
faixas etárias da população. 

O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS, do qual o IVJ é um caso particular, é outro indicador de 
condições de vida com caráter global, e abrange todos os extratos etários e todos os municípios do Estado. 
Este indicador agrupa as situações de maior ou menor vulnerabilidade às quais se encontra exposta a 
população em seis grupos de vulnerabilidade. 



 

Código 
RT-070.00-RA3/001 

Rev. 
A 

DOCUMENTO TÉCNICO Emissão 
20/12/2012 

Folha 
386 de 1210  

 
Emitente Resp. Técnico – Emitente 

20/12/2012 

Verificação / São Paulo Transporte S.A  
 

 

No ano 2000, os seis grupos de vulnerabilidade do IPVS da AII apresentavam a distribuição populacional 
exposta no gráfico da Figura 7.1.3.4-5. As estimativas para a AII foram obtidas como média das situações 
encontradas nos municípios que a compõem, ponderadas pelos contingente populacional respectivos. 

 
Fonte: Fundação SEADE. 

FIGURA 7.1.3.4-5 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA POPULAÇÃO POR NÍVEIS DE VULNERABILIDADE NO ANO 2000 

 

A situação de vulnerabilidade observada através do IPVS indica que no ano 2000 a AII congregava entre 
as faixas de média, alta, e muito alta vulnerabilidade cerca de 35,6% de sua população, enquanto esse 
mesmo grupo de vulnerabilidades correspondia a 43,5% da população da RMSP e a 47,6% da população 
do Estado de SP. Em especial, a parcela de 9,6% correspondente à população que vive em condições de 
muito alta vulnerabilidade, superior à parcela anterior de alta vulnerabilidade, representa uma 
descontinuidade estatística que não deveria existir, que explicita a concentração de pobreza e condições 
de baixa qualidade de vida, o que não se observou por exemplo no Estado como um todo. Essa 
descontinuidade é maior em Taboão da Serra, o que reforça a hipótese de sua maior semelhança com os 
distritos da capital classificados como pobres. 

No outro extremo da escala de vulnerabilidades, as faixas de nenhuma vulnerabilidade, vulnerabilidade 
muito baixa e baixa vulnerabilidade somadas reuniam cerca de 64,4% da população da AII no ano 2000 
(perto de 2/3 do total), enquanto na RMSP correspondiam a 56,4% do total e no Estado de São Paulo 
representavam pouco mais da metade (52,4%) dos habitantes do Estado. Esse conjunto de fatores do IVJ 
e IPVS sinalizam que do ponto de vista global, a AII apresenta condições de vida superiores às da 
metrópole, embora apresente grandes desigualdades internas. 

a) Saúde 

Com relação à análise da saúde nas condições de vida na região, existem algumas questões que merecem 
atenção especial: 
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 a pressão que o sistema de saúde vem recebendo e tenderá a receber, tendo em vista a dinâmica 
de elevação da esperança de vida ao nascer e da queda nas taxas de mortalidade geral, que 
resultam em envelhecimento médio da população como apontado nas análises sobre o tema; 

 como tem sido a evolução histórica dos principais indicadores que refletem a qualidade do 
atendimento de saúde, em especial a mortalidade infantil verificada; 

 as condições objetivas que o sistema de saúde apresenta para o atendimento público, tais como 
número de leitos, médicos por mil habitantes e unidades de atendimento por mil habitantes. 

A importância em analisar o indicador esperança de vida ao nascer é que além de  refletir sobre o 
envelhecimento médio da população, ele também informa sobre a qualidade do atendimento de saúde em 
uma determinada região. Sob esse aspecto, os dados do Quadro 7.1.3.4-2 indicam para a AII29 um 
crescimento de 3,7% entre 1991 e 2000, e de 5,9% entre 2000 e 2009, chegando a 75,9 anos em 2009. 
Nos mesmos intervalos os valores para a RMSP foram 3,9% e 5,6%, alcançando 75,0 anos em 2009, valor 
pouco superior aos 74,9 anos de esperança de vida do Estado de São Paulo como um todo na mesma 
data. 

QUADRO 7.1.3.4-2 – ESPERANÇA DE VIDA NA AII, RMSP E ESTADO, 1991, 2000 E 2009 (ANOS) 

 1991 2000 2009 Crescimento 1991-2000 Crescimento 2000-2009 

AII 69,13 71,71 75,91 3,7% 5,9% 

RMSP 68,43 71,07 75,03 3,9% 5,6% 

Estado de São Paulo 69,19 71,58 74,92 3,5% 4,7% 

Fonte: Informações Municipais, Fundação SEADE. 
 

O crescimento da esperança de vida também gera pressão sobre as estruturas de atendimento público, 
exigindo ações do poder público para um suporte adequado da população. Assim, além dos valores 
absolutos verificados na atualidade, é importante atentar para a tendência evolutiva do indicador nos 
próximos anos. Em contraposição à tendência de crescimento populacional e de demanda por 
infraestrutura induzida pela análise desse indicador, verifica-se para a região da AII entre 2000 e 2010 a 
ocorrência de taxas de mortalidade inferiores àquelas apresentadas pelo Estado de São Paulo, porém 
superiores às da RMSP. Entretanto, em 2010 a mortalidade geral da AII foi superior tanto à verificada na 
RMSP quanto no Estado de São Paulo. O Quadro 7.1.3.4-3 a seguir traz esses dados para  2000 e 2010, 
calculados com base no número de óbitos gerais por 1000 habitantes. 

QUADRO 7.1.3.4-3 - TAXA DE MORTALIDADE GERAL NA AII E NA RMSP 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

São Paulo 6,76 6,36 6,26 5,89 5,97 6,39 
Taboão da Serra 6,02 5,92 5,55 5,50 5,29 5,29 
AII 6,52 6,34 6,24 5,96 5,93 6,18 
RMSP 6,19 6,00 5,96 5,71 5,74 5,96 
Estado de São Paulo 6,43 6,25 6,27 6,13 6,13 6,20 

Fonte: Fundação SEADE 
 

                                                      

29 Como não existem dados específicos para o município de Taboão da Serra e dada a sua proximidade sociocultural com o município 
de São Paulo, foram adotados os dados da capital para representar a AII como um todo. 
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A evolução das Taxas de Mortalidade Geral está representada na Figura 7.1.3.4-6, que contém a série 
histórica do indicador entre 2000 e 2010, segundo dados da Fundação SEADE. Os valores da AII foram 
estimados a partir dos dados municipais. 

 

Fonte: Fundação SEADE. 

FIGURA 7.1.3.4-6 - EVOLUÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE GERAL NA AII E SEUS DISTRITOS, E NO MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO 

 

A mortalidade infantil é indicador fundamental para avaliar as condições de atendimento de saúde, nível 
cultural da população, efetividade de políticas públicas sanitárias e de distribuição de renda, entre outros 
fatores e, por isso, é um dos componentes principais em análises sobre condições de vida de uma região. 
Com relação a este indicador, observa-se na AII uma tendência de queda nos municípios de São Paulo e 
Taboão da Serra, na RMSP e no Estado de São Paulo como um todo. Dados da mortalidade infantil na AII, 
entre 2004 e 2010, constam do Quadro 7.1.3.4-5 e estão representados graficamente na Figura 7.1.3.4-7. 
Esta tendência vem sendo a tônica em todas as regiões do país, o que sinaliza um aperfeiçoamento geral 
do atendimento de saúde infantil. 

QUADRO 7.1.3.4-5 – MORTALIDADE INFANTIL NA AII (ÓBITOS/MIL NASCIDOS VIVOS) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
São Paulo 13,96 12,86 12,86 12,54 11,99 11,95 11,51 
Taboão da Serra 15,26 14,23 13,29 14,02 12,45 14,67 12,36 
AII 13,99 12,90 12,87 12,58 12,00 12,02 11,53 
RMSP 14,25 13,44 13,28 13,07 12,56 12,48 11,80 
Estado de SP 14,37 13,41 13,26 12,85 12,48 12,35 11,86 

Fonte: Fundação SEADE 
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É importante ressaltar que as taxas de mortalidade infantil registradas no município de Taboão da Serra 
sempre se mostraram superiores às da capital, da metrópole e do Estado, o que indica a necessidade de 
atenção especial à questão naquele município. 

 
Fonte: SEADE. 

FIGURA 7.1.3.4-7 - MORTALIDADE INFANTIL NA AII, RMSP E ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Para completar o quadro do atendimento de saúde na região, apresenta-se a seguir alguns indicadores 
referentes à infraestrutura disponível para esse atendimento, a saber: o número de hospitais, o número de 
leitos do Sistema Unificado de Saúde a cada mil habitantes, e o número de médicos por mil habitantes.  

Com relação ao número de leitos gerais ou especializados situados em estabelecimentos hospitalares 
públicos ou privados, conveniados ou contratados pelo Sistema Único de Saúde - SUS destinados a 
prestar atendimento gratuito à população disponíveis, verifica-se no Quadro 7.1.3.4-6 que dos 23.868 
leitos SUS disponíveis na RMSP, 15.674 estão na AII, o que corresponde a 65,7% do total de leitos SUS 
para atender a 58,4% da população da RMSP residente na AII. 

QUADRO 7.1.3.4-6 – TOTAL DE LEITOS HOSPITALARES SUS NA AII, RMSP E ESTADO DE SP; 2001-2009 

 2001 2003 2005 2007 2009 

São Paulo 15.413 16.378 17.235 17.495 15.336 
Taboão da Serra 264 264 349 351 338 
AII 15.677 16.642 17.584 17.846 15.674 
RMSP 26.257 26.731 25.943 26.214 23.868 
Estado de SP 79.362 76.354 69.924 68.115 62.474 

Fonte: Fundação SEADE; dados do Ministério da Saúde/Secretaria Executiva/Departamento de Informática do Sistema Único de 
Saúde, DATASUS. 
 

A evolução histórica do número de leitos SUS por mil habitantes, apresentada na Figura 7.1.3.4-8, 
demonstra que a relação vem decrescendo nos últimos anos, o que significa que não estão sendo feitos 
novos investimentos em leitos para suporte hospitalar à população. Se considerarmos o índice 
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tradicionalmente adotado como meta sustentável, de 4,5 leitos/mil habitantes30, toda a região de estudo 
encontra-se abaixo e distanciando-se desta meta. 

 

FIGURA 7.1.3.4-8 - DISPONIBILIDADE DE LEITOS-SUS POR MIL HABITANTES NA AII (MUNICÍPIO DE SÃO PAULO), 
REGIÃO METROPOLITANA E ESTADO DE SÃO PAULO, ENTRE 2001 E 2009 

 

A rede de atendimento médico na AII é composta por mais de 122 mil unidades de atendimento no total, 
que representam 72,7% das 168 mil unidades de atendimento da RMSP, como se observa no Quadro 
7.1.3.4-7. A quase totalidade das unidades existentes na AII localiza-se na capital (99,2%), ficando Taboão 
da Serra com os 0,8% restantes. 

QUADRO 7.1.3.4-7 – UNIDADES DE ATENDIMENTO POR TIPO DE PRESTADOR SEGUNDO O MUNICÍPIO 

 Público Filantrópico Privado Sindicato Total 
São Paulo 35.554 19.042 66.537 67 121.200 
Taboão da Serra 600 - 429 - 1.029 
AII 36.154 19.042 66.966 67 122.229 
RMSP 55.747 21.727 90.569 67 168.110 
Estado de SP 99.174 51.221 193.701 227 344.323 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES, junho/2012. 
 

No que diz respeito às Unidades Básicas de Saúde – UBS, a AII dispunha ao todo de 581 unidades em 
2012, que possibilitavam a cobertura 5 milhões de habitantes, o que correspondia a menos da metade da 
população da cidade, como se observa no Quadro 7.1.3.4-8. 

A cobertura das UBS também não se distribui homogeneamente na AII pois São Paulo conta com o mais 
do dobro de cobertura percentual que Taboão da Serra. 

                                                      

30 “… A carência de dados nacionais tecnicamente definidos obriga ao emprego de estatísticas e de números estrangeiros, 
provavelmente impossíveis de serem transpostos para o Brasil sem o risco de interpretações distorcidas. Não cabe, contudo, no 
momento, outra alternativa senão nos fixarmos no número aproximado de 4,0 a 5,0 leitos/1000 habitantes, para atender à 
necessidade de leitos gerais, não especializados…”; extraído de Assistência hospitalar no âmbito da previdência social no Estado de 
São Paulo, Brasil; Rev. Saúde Pública vol.6 no. 1 São Paulo Mar. 1972; Ernesto Lima Gonçalves; Manoel J. Moreira Dias; Horácio 
Belfort de Mattos. 
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QUADRO 7.1.3.4-8 – UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA AII, RMSP E ESTADO DE SP, 2012. 

 
Existentes Em Construção População Coberta % População Coberta 

São Paulo 570 13 5.001.073 44 
Taboão da Serra 11 2 44.741 18 
AII 581 15 5.045.814 43,45 
RMSP 1.151 123 7.955.255 40,22 
Estado de SP 4.734 472   18.065.780   65 

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde - Coordenadoria de Epidemiologia e Informação/CEInfo. 
 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cobertura adequada de saúde à população é de no mínimo 
uma unidade de atendimento básico para cada 20.000 habitantes. O conjunto de unidades de atendimento 
disponíveis na AII, no entanto, não atingem esse patamar, o que significa que neste quesito a AII encontra-
se com uma cobertura inadequada. 

Por outro lado, observa-se na AII uma tendência de elevação no número de médicos a partir do ano 2000, 
que se constata tanto na RMSP quanto no estado como um todo. Considerando-se a razão entre o número 
de médicos e a população existente, a AII chega a ter o dobro de profissionais disponíveis para cada grupo 
de mil habitantes, como se representa na Figura 7.1.3.4-9. 

 
Fonte: Fundação SEADE. 

FIGURA 7.1.3.4-9 - DISPONIBILIDADE MÉDICOS NA AII, RMSP E ESTADO, ENTRE 2000 E 2009 

 

b. Renda 

A análise da renda é especialmente importante por se tratar de um dos componentes fundamentais da 
riqueza na região, e por ser o primeiro registro da desigualdade entre as camadas sociais. No ano 2000 o 
rendimento nominal médio dos responsáveis pelos domicílios na AII esteve em R$ 1.325 para a capital e 
R$ 722 para Taboão da Serra. 

A percentagem de responsáveis domiciliares que ganhavam no máximo três salários mínimos, a chamada 
baixa renda, correspondia em média a 40,1% da população da Capital no ano 2000, e a 48,7% da 
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população do Taboão, quase a metade da população. Esses dados, que foram selecionados pela 
Fundação SEADE para compor o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, constam do Quadro 7.1.3.4-9. 

QUADRO 7.1.3.4-9 - INDICADORES DE RENDA DO IPVS NOS MUNICÍPIOS DA AII, ANO 2000. 

Região 
Grau de Vulnerabilidade 

Total 
Nenhuma Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta 

Rendimento Nominal Médio do Responsável pelo Domicílio (em reais de julho de 2000) 
São Paulo 3.739 1.268 842 528 437 349 1.325 
Taboão da Serra 1.969 1.081 854 585 482 367 722 

Responsáveis com Renda de até 3 Salários Mínimos (%) 
São Paulo 9,6 31,6 41,9 56,7 65,6 73,9 40,1 
Taboão da Serra 11,3 34,1 40,3 53,7 59,3 70,1 48,7 

Fonte: Fundação SEADE. 
 

A renda per capita média domiciliar na AII cresceu 47,3% entre 1991 e 2000, passando de R$ 809,19 para 
R$ 1.201,70. No intervalo intercensitário posterior, o crescimento da renda per capita na AII atingiu 17,68%, 
chegando a R$ 1.402,41 em 2010. Por outro lado, dados do PNUD indicam que a pobreza31 também 
cresceu, passando de 8,0% em 1991 para 12,1% em 2000 no Município de São Paulo. Os dados 
referentes à renda per capita na AII, RMSP e Estado de São Paulo podem ser observados graficamente na 
Figura 7.1.3.4-10. 

 
Fonte: IBGE. 

FIGURA 7.1.3.4-10 - RENDA PER CAPITA NA AII, NA RMSP E NO ESTADO DE SÃO PAULO, 1991, 2000 E 2010,  

 

                                                      

31 De acordo com os critérios adotados pelo PNUD, a pobreza está sendo considerada como a proporção de pessoas com renda 
domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, equivalente à metade do salário mínimo vigente em agosto de 2000. 
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O crescimento apontado na renda per capita associado com o crescimento da pobreza, explicitam a 
concentração de renda existente no município de São Paulo, na RMSP e no Estado de São Paulo. Esse 
processo de concentração de renda é melhor visualizado através do percentual da renda apropriado pelos 
diferentes extratos da população, conforme dados do PNUD para o intervalo entre 1991 e 2000, 
apresentados no Quadro 7.1.3.4-12. 

 

QUADRO 7.1.3.4-12 - PERCENTUAL DA RENDA APROPRIADA EM DIFERENTES ESTRATOS DA POPULAÇÃO 

 20% mais 
pobres 

40% mais 
pobres 

60% mais 
pobres 

80% mais 
pobres 

20% mais 
ricos 

São Paulo 
1991 3,0 9,6 20,5 39,1 60,9 

2000 2,0 7,4 16,7 34,1 65,9 

Taboão da Serra 
1991 4,5 13,8 27,9 49,5 50,0 

2000 2,8 10,5 22,9 42,9 57,1 

RMSP 
1991 4,0 12,5 25,5 45,6 54,4 

2000 2,7 10,2 22,3 42,0 58,0 

Estado de São Paulo 
1991 3,2 10,2 21,3 39,8 60,2 

2000 2,5 8,7 18,9 36,5 63,5 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, 2000, PNUD. 
 

Percebe-se que a concentração de renda nas quatro regiões vem se acentuando, o que é mais expressivo 
Município de São Paulo. A situação de concentração de renda é apresentada graficamente na Figura 
7.1.3.4-11 a seguir, apenas com os 80% mais pobres e os 20% mais ricos. 

 
Fonte: dados do Atlas de Desenvolvimento Humano – 2000, PNUD. 

FIGURA 7.1.3.4-11 - PORCENTAGEM DA RENDA APROPRIADA PELOS 80% MAIS POBRES E OS 20% MAIS RICOS DA 

POPULAÇÃO, NOS MUNICÍPIOS DA AII, NA RMSP E NO ESTADO DE SÃO PAULO 
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O crescimento da desigualdade que se observa na região, somado à valorização imobiliária crescente na 
AII, mas que também se reflete em toda a RMSP, contribui para gerar a pressão econômica que, entre 
outras consequências, causa a expulsão da população mais pobre das regiões que ocupam atualmente, 
obrigando-a a buscar moradia em áreas cada vez mais periféricas no município ou mesmo em outras 
cidades. Essa marginalização espacial aliada à ausência de postos de trabalho próximos aos seus locais 
de moradia, se reflete na saturação do sistema de transporte. 

QUADRO 7.1.3.4-13 – TAXA DE ANALFABETISMO NA AII, RMSP E ESTADO DE SÃO PAULO, 1991 – 2000 - 2010. 

 
Ano 

1991 2000 2010 

São Paulo 
Analfabetos 518.268 383.385 283.472 
Taxa de analfabetismo 7,52% 4,89% 3,18% 

Taboão da Serra 
Analfabetos 10.719 8.409 7.379 
Taxa de analfabetismo 10,17% 5,97% 3,97% 

AII 
Analfabetos 528.987 391.794 290.851 
Taxa de analfabetismo 6,72% 4,91% 3,20% 

RMSP 
Analfabetos 851.153 677.569 537.700 
Taxa de analfabetismo 8,50% 5,57% 3,50% 

Estado SP 
Analfabetos 2.223.073 1.810.618 1.345.055 
Taxa de analfabetismo 10,16% 6,64% 4,20% 

Fonte: IBGE, censos demográficos 1991, 2000 e 2010. 
 

 
Fonte: dados dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010, do IBGE. 

FIGURA 7.1.3.4-12 - TAXAS DE ANALFABETISMO DA AII, RMSP E ESTADO DE SÃO PAULO 

6,
7%

 

4,
9%

 

3,
2%

 

8,
5%

 

5,
6%

 

3,
5%

 

10
,2

%
 

6,
6%

 

4,
2%

 

0,0% 

2,5% 

5,0% 

7,5% 

10,0% 

1991 2000 2010 

Evolução das Taxas de Analfabetismo 
1991 - 2000 - 2010 

AII RMSP Estado de São Paulo 



 

Código 
RT-070.00-RA3/001 

Rev. 
A 

DOCUMENTO TÉCNICO Emissão 
20/12/2012 

Folha 
395 de 1210  

 
Emitente Resp. Técnico – Emitente 

20/12/2012 

Verificação / São Paulo Transporte S.A  
 

 

 

Pela distribuição espacial desses dados, apresentada na Figura 7.1.3.4-13, percebe-se que a distribuição 
da taxa de analfabetismo reproduz a escala da hierarquia sociocultural dos distritos internamente à AII. 

 
Fonte: SEMPLA, A PARTir de dados do censo 2000, IBGE. 

FIGURA 7.1.3.4-13 - DISTRIBUIÇÃO DAS TAXAS DE ANALFABETISMO NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
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Na distribuição da população na AII segundo grupos de anos de estudo, verifica-se que a condição mais 
frequente é a concentração da população no grupo entre 4 e 7 anos de estudo, o que corresponde ao 
período entre a 5ª à 8ª séries do Ensino Básico, envolvendo cerca de 32,5% da população, como pode ser 
observado na Figura 7.1.3.4-14. 

Somando-se as parcelas da população com escolaridade inferior ao Ensino Médio, ou seja, com até 7 anos 
de estudo, a AII reúne 48,2% de seus habitantes nesse nível de escolaridade. Na faixa de 8 a 10 anos de 
estudo, que corresponde ao Ensino Médio e à maioria dos cursos técnicos, faixa de mão-de-obra bastante 
requisitada no mercado, situa-se em média 19,4% da população da AII, com mais de 10 anos de idade. 

A qualidade da educação na AII é visível quando se verifica a distribuição da população com idade acima 
de 10 anos e com escolaridade acima de 15 anos de estudo. Nessa faixa, que corresponde ao Ensino 
superior e especializações, encontra-se 9,5% da população da AII, enquanto na RMSP corresponde a 
7,5% da população. 

A exemplo dos demais indicadores observados, a AII praticamente reproduz a realidade do município de 
São Paulo, não refletindo os níveis de escolaridade verificados em Taboão da Serra. Essa disparidade é 
bem visível nas faixas de maior escolaridade, como a que corresponde à população com mais de 15 anos 
de estudo. Nesta faixa, onde no ano 2000 se encontravam 9,6% da população da capital, Taboão da Serra 
concentrava apenas 3,0% de sua população. A mesma disparidade se verifica na soma da população nas 
faixas até 7 anos de estudo, que correspondia no ano 2000 a 48,1% na capital, muito próxima ao que se 
verificou para a AII, e a 55,7% da população do Taboão da Serra, 7,5 pontos percentuais acima da média 
da área de influência. 

 
Fonte: IBGE. 

FIGURA 7.1.3.4-14 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO COM 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR TEMPO DE ESTUDO 

 

Esses dados da AII demonstram algumas características importantes dos municípios de São Paulo e 
Taboão da Serra, que vem se acentuando a partir de 1980: 
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 População em permanente crescimento, mas a taxas cada vez menores. A queda do crescimento deve-
se tanto à diminuição do crescimento vegetativo quanto à diminuição da atratividade que a AII exerce 
sobre outras regiões do país, mas também a uma tendência verificada de êxodo populacional para 
outras regiões; 

 Qualidade de vida em alguns distritos do Município de São Paulo equiparável a outras regiões 
desenvolvidas do planeta, com até 2/3 de sua população vivendo em condições de nenhuma, muito 
baixa ou baixa vulnerabilidade. No outro extremo encontra-se o quadro social oposto: elevada e 
crescente concentração de renda, equipamentos de atendimento à saúde da população insuficientes de 
acordo com os parâmetros da OMS, baixos níveis de escolaridade para grande parte da população. 
Neste extremo situa-se o município de Taboão da Serra, que praticamente corresponde a uma cidade-
dormitório em relação à Capital; 

 A distribuição da população na AII se caracteriza pela concentração das camadas mais rica e com as 
melhores condições de vida na região central, empurrando para as periferias a população que vive em 
situações gradativamente piores, como se por efeito de ondas concêntricas de exclusão e segregação 
social. Para essa população das periferias, um sistema de transportes eficiente é de primordial 
importância. 

7.1.3.5 Organização Social 

A análise sobre a organização social foi baseada em Textos para Discussão Cepal–Ipea publicados em 
2011. 

A organização social da AII é bastante complexa e reflete não só o processo de ocupação do território, 
como principalmente os demais arranjos e relações sociais definidas pelos atos da escolha e decisão 
estabelecidos na construção da sociedade. Pode ser representada pelo conjunto de organizações sociais e 
seu relacionamento com o Estado, tanto no que diz respeito a incorporação de atividades e 
responsabilidades do Poder Público quanto na defesa de interesses específicos de grupos sociais.  

Essas organizações são tão heterogêneas quanto os grupos sociais, os temas de interesse, os papéis a 
que se propõe e sua abrangência territorial, numa dinâmica que proporciona adaptações aos diversos 
contextos da ação dos atores sociais. Além de instituições formais, contempla também as redes de 
solidariedade, ações individuais em público, irrupções espontâneas e desorganizadas, iniciativas informais 
ou iniciativas institucionalizadas e estabilizadas organizacionalmente – associações. Dessa forma, são 
construídas sob o ponto de vista político-institucional e sociológico ao longo do tempo. Outra dificuldade no 
levantamento de informações sobre a organização social deve-se à baixa oficialização em determinados 
tipos de organização. 

Nos municípios da AII, as organizações sociais abrangem um amplo espectro: das instituições de caráter  
filantrópico e assistenciais sustentadas com recursos públicos até as que privilegiam o debate público 
sobre políticas públicas e os direitos. Houve investimentos políticos de peso por parte de diversos atores 
constituídos na criação e no suporte destas organizações civis não alinhadas diretamente nas órbitas do 
sistema político. As organizações civis paulistanas distinguem-se por sua capacidade de disputar a agenda 
pública em face das instâncias de tomada de decisão política e por sua maior articulação com atores 
societários e políticos tradicionais.  
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Uma primeira classificação das organizações civis torna-se intuitivamente clara a partir das denominações 
utilizadas: associações de bairro, associações comunitárias, ONGs, pastorais, articuladoras, foros, 
entidades assistenciais. Dentre elas as “articuladoras” e as “associações comunitárias” merecem 
observação específica: (i) as primeiras são organizações civis criadas por outras organizações 
especificamente para defender seus interesses perante o Estado e outros atores econômicos e societários, 
estimular a construção de agendas comuns e coordenar a ação entre seus membros e, (ii) as associações 
comunitárias são constituídas por atores locais e territoriais que trabalham para pequenos grupos e 
comunidades, cujos membros são normalmente os próprios beneficiários, como acontece, por exemplo, 
com grupos da terceira idade, clubes locais de jogadores de bocha, grupos de autoajuda e assim por 
diante.  

Cumpre mencionar que as organizações populares de massas, atores que poderiam ser identificados como 
os movimentos populares da década de 1970 e 1980, foram classificadas na categoria residual “outras” 
devido tanto à baixa frequência atual como à impossibilidade de agregá-las em outras categorias sem 
distorcer os critérios utilizados para definir a tipologia (ver Quadro 7.1.3.5-1). 

QUADRO 7.1.3.5-1 – PRINCIPAIS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS SEGUNDO A TIPOLOGIA 

Tipologia agregada 
São Paulo 

No % 
Associações locais 53 23,1 
Associações de bairro 33 14,4 
Associações comunitárias 18 7,9 
Organizações orientadas tematicamente 69 30,1 

ONGs 62 27,1 
Pastorais 7 3,1 
Entidades de coordenação 47 20,5 
Coordenadoras 33 14,4 
Foros 12 5,2 
Entidades assistenciais 38 16,6 
Outras 22 9,6 
Total 229 100 

Fonte:. Lavalle, Adrian Gurza. O estatuto político da sociedade civil: evidências da Cidade do México e de São Paulo 
 

As associações locais  apresentam um peso significativo e geralmente desenvolvem um papel ativo na 
representação/intermediação junto ao poder público, especialmente suas instancias locais e unidades de 
prestação de serviços. Entre as organizações orientadas tematicamente, as ONG’s são amplamente 
majoritárias e abarcam uma grande variedade de propósitos, podendo-se destacar temas ambientais e 
socioculturais, entre os quais a violência. As pastorais, extremamente importantes nos anos das décadas 
de 1970 a 1990 e com um amplo histórico de mobilizações, mostram-se em refluxo, sendo superados por 
outros atores, onde se destacam a entidades de coordenação, geralmente voltadas temas também 
setoriais ou locais. Permeando esse conjunto, destacam-se a entidades assistenciais, no mais das vezes 
atuando como prestadoras de serviços para o poder público, independentemente de sua orientação laica 
ou religiosa.  
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Esse aspecto se mostra também relevante na determinação dos atores da fundação das organizações 
civis, pois a igreja católica retirou-se progressivamente do seu papel de criadora de novos atores no campo 
da organização e crítica social – mantendo-se firmemente assentada no campo assistencial, fato que foi 
atenuada em razão do crescente peso adquirido no campo religioso pelas igrejas evangélicas e de sua 
participação na criação de organizações civis. Destaca-se também a participação descendente dos 
partidos políticos e sindicatos na fundação de entidades, atividade na qual eram anteriormente muito ativos 
o PMDB e o PT.  

Nesse contexto as organizações civis fundadas por indivíduos multiplicaram-se nos últimos anos. Trata-se, 
em boa medida, de organizações com orçamentos generosos, não raro próximas de fundações privadas e, 
por vezes, elas próprias constituídas como fundações; por outras palavras, correspondem a uma parte do 
universo das organizações civis normalmente classificada sob a rubrica terceiro setor. 

 

7.1.3.6 Sistema Viário Regional e Condições de Acessibilidade 

Conforme pode ser visto através da Figura 7.1.3.6-1, a estrutura macro viária da RMSP é composta de 
vias radiais e concêntricas, resultantes do progressivo avanço da mancha urbana para as porções mais 
distantes do centro histórico da cidade de São Paulo. Segundo este arranjo espacial das principais vias 
estruturais, pode-se fazer a seguinte classificação dos eixos principais, segundo a sua localização relativa 
e as suas funcionalidades: 

 Anéis centrais do centro histórico: Denominadas de Rótula e Contra Rótula, cumprem a função 
de desviar o tráfego de passagem pelo Centro Histórico; 

 Corredores radiais: Com origem nos anéis centrais ou no Centro Expandido, cumprem a função 
de ligação do Centro Histórico (ou Expandido) com bairros mais periféricos; 

 Mini Anel Viário de São Paulo: Formado pelas marginais dos rios Tietê e Pinheiros e pelas 
avenidas Bandeirantes, Presidente Tancredo Neves, Juntas Provisórias, Prof. Luiz Ignácio de 
Anhaia Mello e Salim Farah Maluf, cumpre a função de interligar rodovias e corredores radiais; 

 Anel Viário Metropolitano: Mais abrangente, é formada pelas vias marginais do Tietê e do 
Pinheiros e pelas avenidas Roque Petroni Jr., Prof. Vicente Rao, Vereador João de Luca, Cupecê, 
Fábio Eduardo Ramos Esquivel, Lions, Prestes Maia, dos Estados, Pres. Costa e Silva, Adélia 
Chohfi, Ragueb Chohfi e Aricanduva. Tem a função de interligar as rodovias e os corredores 
radiais, além de servir também aos transportes coletivos da RMSP; 

 Rodovias com funções macro metropolitanas: compreendem as rodovias que possuem trechos 
na área urbana da RMSP: Anchieta, Imigrantes, Rodoanel (Trechos Oeste e Sul), Dutra, Ayrton 
Senna e Fernão Dias. São rodovias que, em função do progressivo avanço da mancha urbana, 
possuem trechos inseridos na área urbana da RMSP, exercendo, portanto, funções importantes 
para a mobilidade urbana Intrametropolitana, além de exercer também a função de integração com 
as outras regiões do Estado de São Paulo e, em menor escala, do Brasil como um todo; 

 Trechos de corredores com funções de ligações de corredores radiais ou ligações 
periféricas (configuração concêntrica): Av. Papa João XXIII, Itaquera, Águia de Haia; Jacu 
Pêssego, Estr. Iguatemi, Av. Nordestina, Estr. D. João Nery, dentre outros. Este sistema viário 
absorve simultaneamente os fluxos locais, metropolitanos e interestaduais, de transportes 
individuais, coletivos e de cargas, motivo pelo qual apresentam níveis de serviço insatisfatórios 
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devido ao grande volume de veículos (carros, ônibus e caminhões) frente à capacidade limitada 
dessas estruturas viárias. 

Os congestionamentos decorrentes do modelo urbano adotado na RMSP (e em grande parte das grandes 
cidades brasileiras, que priorizou o transporte individual em detrimento do transporte coletivo) criam a 
impressão de que a estrutura viária existente é insuficiente. No entanto, a aparente insuficiência da 
estrutura viária existente é consequência direta da precariedade da rede de transportes coletivos existente, 
que conta com redes de transportes coletivo de grande capacidade (metrôs e trens urbanos) pouco 
extensa, sobretudo nas regiões mais distantes das centralidades urbanas. 

Esta realidade implica em custos sociais, econômicos e ambientais, tais como: aumento no consumo de 
combustíveis e o consequente aumento da emissão de poluentes, afetando a saúde da população e 
contribuindo para o agravamento do efeito estufa; aumento nos tempos de viagem, resultando em perdas 
de horas de trabalho e/ou descanso/lazer dos usuários; maior custo no transporte com aumento nos preços 
dos produtos transportados; redução da segurança de tráfego, com consequente aumento do número de 
acidentes etc. 

Considerando a realidade apresentada, o empreendimento em questão visa aumentar as condições de 
acessibilidade para os moradores do entorno do sistema de transportes coletivos proposto, beneficiando, 
sobretudo as populações de baixa renda, e também promovendo o incentivo à substituição do transporte 
individual (sobretudo automóveis) pelo uso do transporte coletivo, já que o aumento da oferta a ser 
propiciado pelo sistema monotrilho melhorará significativamente a acessibilidade de um número 
significativo de pessoas residentes na região, sobretudo pela integração à rede metropolitana de transporte 
coletivo (Metrô - Linha 5 - Lilás, Terminais e Corredores de ônibus). 

No entanto, há uma consequência negativa que tem se observado com o processo de melhoria da 
acessibilidade urbana através da implantação de novas infraestruturas de transporte coletivo. Dentre os 
usuários do novo serviço de transporte coletivo, os grupos de renda mais baixa que moravam nas 
proximidades da linha, acabam tendo a vantagem da melhor acessibilidade anulada ou reduzida pela 
criação de valor imobiliário (PITU 2025 - Relatório Síntese). Se forem inquilinos, não podem pagar os 
novos aluguéis e são expulsos para localidades mais distantes, perdendo a melhoria de acessibilidade que 
haviam conquistado. Se forem proprietários, instala-se um processo mercadológico que, por uma razão ou 
outra, acaba levando-os a vender seus imóveis. O ganho assim conseguido é a seguir parcialmente 
esterilizado ao se mudarem também para áreas mais longínquas (PITU 2025 - Relatório Síntese). 

Desta forma, é necessário o desenvolvimento de ações e políticas públicas que tenham como objetivo 
central a prevenção dos processos descritos, de forma a beneficiar e proteger os grupos sociais mais 
vulneráveis ao processo de valorização imobiliária. 
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7.1.3.7 Atividades Produtivas 

No presente item relativo às atividades produtivas na Área de Influência Indireta, utilizou-se principalmente 
dados e análises relativas ao Município de São Paulo, balizadas pelos movimentos ocorridos na Região 
Metropolitana de São Paulo e no Estado de São Paulo. Não foram feitas referências específicas em 
relação ao Município de Taboão da Serra, parte integrante da RMSP e que serão consideradas na 
caracterização da área de inserção territorial da AID.  

A Região Metropolitana de São Paulo é o maior aglomerado urbano do país e seu núcleo principal é 
constituído pelo Município de São Paulo, cuja industrialização se acelerou nos anos da década de 1950 
com a consolidação da indústria pesada de bens de capital. Na sequencia expandiu-se para além das 
fronteiras do município desenvolvendo-se este processo até a década de 1970, quando teve início um 
movimento de desconcentração.  

Com a redefinição do eixo de implantação das novas plantas industriais favorecendo as cidades 
localizadas ao longo do sistema viário principal no sentido do “Interior Paulista” a Capital e, na sequencia, 
os vizinhos municípios da RMSP mais industrializados como aqueles do ABC e Osasco, passaram a dividir 
funções produtivas com outros centros urbanos, em especial com as cidades médias localizadas até 150 
km da capital. Nesse contexto no Município de São Paulo aprofundou-se o processo de “terceirização” da 
economia, com intenso crescimento do comércio e, especialmente, dos serviços, característica das 
grandes metrópoles contemporâneas em todo o mundo.  

O Município de São Paulo, conforme já observado,  responde atualmente por cerca de 12% de toda a 
riqueza gerada no país e por quase duas terças partes daquela produzida na RMSP. Por seu porte a 
cidade de São Paulo é classificada como cidade global ou metrópole global, tendo entre suas 
características o acesso às principais rotas aeroviárias e redes de informação, além de sediar inúmeras 
empresas transnacionais de importância global e importantes instituições financeiras, bem como estender 
sua ação polarizadora por quase todo o território nacional. É o centro financeiro do país – e o maior centro 
financeiro da América Latina, possuindo cerca de 2 mil agências bancárias, 34 mil indústrias, 90 mil de 
serviços, 240 mil lojas, 4 mil farmácias, 59 ruas de comércio especializado e 900 feiras livres.  

Abriga ainda 63% das sedes de grupos internacionais instalados no país, oito das dez maiores corretoras 
de valores e cinco das dez maiores empresas de seguros. Pelos mais de 75 “shoppings centers” da capital, 
circulam aproximadamente 30 milhões de pessoas por mês. É ainda o principal centro nacional receptor de 
turismo de negócio, possuindo a maior rede hoteleira do país. 

Esses dados dão realce ao fato de que nos últimos 40 anos São Paulo vêm passando por uma nítida 
transformação em seu perfil econômico, transitando de uma cidade com forte caráter industrial para o papel 
de metrópole, polo de serviços. Como núcleo articulador da região de maior densidade e dinamismo 
econômico do país, a cidade vem demonstrando grande vitalidade no contexto do processo de 
reestruturação produtiva própria da fase de globalização.  

Observa-se, nesse sentido, que entre 1970 e 1993 a participação da RMSP no PIB do Estado de São 
Paulo retraiu-se de 65% para 54,5%, mantendo-se esta tendência de forma mais mitigada na sequencia, 
pois em 1999 essa participação já era de 48,4%. Nesse último intervalo a participação do Município de São 
Paulo no PIB da RMSP reduziu-se de 56% para 51%. Conforme comentado, esse movimento ocorreu 



 

Código 
RT-070.00-RA3/001 

Rev. 
A 

DOCUMENTO TÉCNICO Emissão 
20/12/2012 

Folha 
403 de 1210  

 
Emitente Resp. Técnico – Emitente 

20/12/2012 

Verificação / São Paulo Transporte S.A  
 

 

paralelamente a um acelerado crescimento dos serviços. Estudos relativos ao tema assinalam como 
fatores significativos, além dos já citados, os efeitos do processo de desregulamentação da economia e de 
privatização de serviços públicos / entrada de capital estrangeiro em segmentos antes reservados a 
capitais nacionais, que alteraram a posição competitiva das empresas. Para o comércio e os serviços, esse 
momento representou a absorção de mão de obra e de capital da indústria e a entrada de novas empresas 
(em sua maioria de capital estrangeiro), sobretudo no sistema financeiro, nos serviços públicos privatizados 
e nos serviços prestados às empresas em geral. 

Entre 1993 e 1999 a participação do setor industrial no PIB municipal caiu 10 pontos percentuais, que 
foram absorvidos pelo terciário, destacando-se o aumento da concentração do sistema financeiro na 
Capital, assim como a expansão do comércio e dos serviços, com participação de mais de 50% do Valor 
Adicionado da RMSP. 

Quanto ao setor industrial, as reduções de sua participação no PIB se tornaram decrescentes, 
compensando-se as perdas através da criação de novas atividades baseadas em vantagens comparativas 
vinculadas á urbanização e aglomeração de atividades produtivas. Paralelamente se tornaram mais 
aparentes os efeitos da elevação do capital físico e do avanço tecnológico em inúmeros subsetores 
industriais, o que resultou em perda de peso do fator trabalho num contexto de incremento da produção 
física e do valor da produção. 

Desse modo o processo recente de desenvolvimento da economia do Município de São Paulo incorpora 
uma ampla expansão dos serviços – especialmente dos serviços distributivos modernos (financeiro, de 
utilidade pública, jurídico, imobiliário e de prestação de serviços às empresas) e dos serviços pessoais e 
sociais (serviços domésticos e educação/saúde) cujo ritmo de absorção de força de trabalho e geração de 
Valor Adicionado foi muito superior ao dos demais. Paralelamente a Indústria passou por forte um 
enxugamento – especialmente no que se refere à absorção da mão de obra, mantendo no entanto sua 
ampla dimensão econômica e permanecendo como um dos elementos centrais da estrutura produtiva local, 
regional e nacional. 

Como pode ser observado no Quadro 7.1.3.7-1 na sequencia, 38,3% dos empregos formais registrados no 
Estado de São Paulo no ano de 2.008 foram gerados por empresas sediadas no Município de São Paulo, 
proporção que se eleva a pouco menos de 50% em relação aos Serviços e a 44% para a Construção Civil.  
No contexto da RMSP o Município de São Paulo respondia por 72,2% dos estabelecimentos e 65,4% dos 
empregos, sendo que esta última proporção se elevava a 67,4% no Comércio e 75,4% nos Serviços. 

QUADRO 7.1.3.7-1 – EMPRESAS E EMPREGOS FORMAIS 

Setores 
Estado de São Paulo 
(Números absolutos) RMSP (%) Município de São Paulo 

(%) 
Empresas Empregos Empresas Empregos Empresas Empregos 

Agropecuária 63.078 375.160 3,39 2,58 0,99 0,98 
Construção Civil 28.692 514.364 43,47 79,41 30,57 44,02 
Indústria 95.990 2.747.968 46,45 45,29 30,02 21,86 
Comércio 340.269 2.226.858 41,99 51,97 28,37 35,02 
Serviços 314.123 5.848.809 49,13 65,26 36,06 49,19 
Total 842.152 11.713.163 42,33 55,84 29,45 38,33 
Fonte: FSEADE/TEM – RAIS, 2008. 
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Internamente ao Município de São Paulo a distribuição intersetorial do emprego formal em 2010 mostra 
claramente o avanço do processo de “terceirização” da organização produtiva (ver Figura 7.1.3.7-1). Os 
Serviços (45,0%), o Comércio (17,89%) e a Administração Pública (18,13%) respondem por 81% do 
emprego formal, cabendo à Industria de Transformação pouco menos de 12% dos empregos, e 5,6% à 
Construção Civil. 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – SMDU/DIPRO. 

FIGURA 7.1.3.7-1 - DISTRIBUIÇÃO INTERSETORIAL DO EMPREGO FORMAL NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2010 

 

No contexto interno da Capital verifica-se uma distribuição extremamente desigual dos empregos em geral, 
e nos Serviços, em particular (ver Figura 7.1.3.7-2). Nos Distritos Sé, Itaim-Bibi, Jardim Paulista e 
República do centro tradicional da cidade de São Paulo e em áreas adjacentes, bem como em áreas 
vizinhas às Avenidas Rebouças, Paulista e Faria Lima, se localizam os segmentos mais complexos e 
sofisticados do setor terciário.  

Afastando-se dessas áreas, as maiores densidades de empregos mantêm-se apenas em distritos de 
ocupação mais antiga – especialmente de cunho industrial nos vetores Norte, Leste e Sul, podendo-se 
observar forte esvaziamento nas áreas mais periféricas, motivo pelo qual são muito grandes os 
deslocamentos da população por motivo de trabalho.  
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A distribuição espacial do emprego formal no Município de São Paulo chama a atenção para o fato de que 
o processo de reestruturação produtiva não afetou apenas o segmento industrial. No setor comercial 
ampliou-se e consolidou-se a diferenciação entre dois grandes segmentos. Entre seus elementos causais 
destaca-se o efeito da abertura comercial em relação ao exterior, momento em que o setor foi fortemente 
confrontado com o crescimento das importações de novos produtos e marcas com preços competitivos.  

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – SMDU/DIPRO 

FIGURA 7.1.3.7-2 – DISTRIBUIÇÃO DO EMPREGO FORMAL SEGUNDO DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 
2010 

 

Seguiu-se um amplo processo de reestruturação que exigiu a introdução de novos métodos gerenciais, 
terceirização de atividades, eliminação de pontos deficitários, informatização para gestão de estoques entre 
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outras mudanças que ocorreram – de início, quase exclusivamente no âmbito do segmento voltado ao 
consumo dos segmentos de maior renda, com a expansão de hipermercados, redes de magazines, lojas 
de departamentos, e grandes lojas especializadas em materiais de construção, moveis, eletrodomésticos, 
etc. 

No circuito de distribuição voltado aos segmentos de menor renda, manteve-se inicialmente a estrutura de 
pequenas empresas com baixa capitalização. Vale ressaltar, que do mesmo modo que para a Indústria, 
dados do PAEP de 1996 para o Estado de São Paulo indicam que as pequenas empresas comerciais 
respondiam por 77% do pessoal ocupado e 60% da receita do Comércio Varejista. Desse modo tornou-se 
mais evidente a convivência de duas estruturas heterogêneas, concentrando-se as unidades maiores e 
mais modernas no vetor Sudoeste, na proximidade dos bairros ocupados pelos segmentos de maior renda. 

Nos últimos 20 anos, com o crescimento numérico e em poder de compra das classes de renda C e D, 
assim como a abertura de grandes avenidas nas zonas Sul e Leste – que proporcionam melhores 
condições de acessibilidade e de localização de novos usos, ocorreu uma maior descentralização dos 
hipermercados, “shoppings centers” e centros de negócios, com fortes investimentos, especialmente nas 
zonas Sul e Leste. Manteve-se, no entanto, a estrutura dual, com ampla disseminação dos comércios e de 
serviços tradicionais.  

A expansão e a especialização dos Serviços, por último, foram puxadas no decorrer dos anos da década 
de 1970 pelo crescimento e diversificação industrial, que gerou uma forte demanda de atividades em que 
crescentemente passaram a se destacar o uso de novas tecnologias como a informática, a microeletrônica 
e serviços especializados de apoio à produção como gerência, planejamento, marketing e propaganda, 
entre outros. A mancha de maior densidade de empregos nos Serviços se deslocou do Centro da cidade 
em direção ao Sudoeste. Desse modo, diferentemente da Indústria e do Comércio, estes empregos estão 
mais fortemente concentrados em apenas 9 distritos pertencentes às Subprefeituras Sé, Pinheiros, Vila 
Mariana e Santo Amaro. 

Outro agente fundamental do redesenho do espaço urbano no mesmo período foi o   mercado imobiliário. 
Como resultante do processo de desconcentração industrial, com o deslocamento de inúmeras indústrias 
para as cidades do entorno, grandes áreas industriais foram transformadas em bairros residenciais com 
intensa mudança nos respectivos perfis. Paralelamente, a crescente “terceirização” da estrutura produtiva 
foi uma influência decisiva para que a centralidade socioeconômica da cidade sofresse sucessivos 
deslocamentos no sentido Nordeste - Sudoeste, orientando-se para as regiões Oeste e Centro-Sul.  

Já no início do século passado o núcleo histórico original da cidade perdeu sua primazia para o Centro 
Novo – do outro lado do Vale do Anhangabaú. Na sequência foi a vez da Avenida Paulista – que passou a 
sediar os grandes bancos e sedes das grandes empresas, tornando-se também o cartão de visita da 
cidade. Mais recentemente esse movimento orientou-se para as avenidas Faria Lima e Berini.   

Com o grande crescimento da mancha urbana desenvolveu-se, também, uma série de subcentros, polos 
comerciais regionais aos quais crescentemente foram se agregando serviços modernos, processo que se 
verificou com maior intensidade em antigos bairros residenciais localizados no centro expandido ou em 
suas imediações.  Paralelamente verificou-se grande crescimento da periferia no conhecido sistema de 
quadrículas e expansão parcial e sequencial das infraestruturas, destacando-se como indutores nos anos 
das décadas de 1960 e 1970, tanto os inúmeros loteamentos populares – em grande parte irregulares, 
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como os grandes conjuntos habitacionais implantados com recursos públicos. Essas regiões 
tradicionalmente ocupadas pelos segmentos de menor renda, vem sendo crescentemente integrada no 
mercado imobiliário formal, sendo objeto como será visto na sequência, de inúmeros lançamentos. 

O mercado imobiliário paulista – e nacional, passa há já alguns anos por uma fase de grande aquecimento. 
De acordo com o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis 
Comerciais e Residenciais de São Paulo – SECOVI-SP, em 2010 foram vendidos cerca de 38 mil imóveis 
novos, a maior marca em 30 anos. Os analistas do mercado são unânimes em atribuir esse crescimento a 
fatores tais como: (i) avanços institucionais que garantiram um ambiente de maior segurança ao investidor, 
(ii) crescimento da renda das famílias, (iii) aumento do crédito imobiliário - que entre 2002 e 2009 elevou-se 
de pouco mais de R$ 5 bilhões para R$ 57 bilhões, (iv) condições mais favoráveis de financiamento e, (v) 
avanços do programa habitacional do governo. Deve-se acrescentar, adicionalmente, tanto a existência de 
um enorme déficit habitacional – especialmente para os segmentos de baixa renda, como a carência de 
imóveis para locação, e a crescente participação no mercado das aquisições realizadas por investidores. 

Com base nos dados organizados pela Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio – EMBRAESP 
discute-se na sequencia os principais dados relativos aos lançamentos imobiliários. Destaca-se, 
inicialmente, o fato de que tomando por base o valor geral das vendas dos lançamentos residenciais 
verticais realizados nos anos de 2000 a 2008 e que totaliza 58,3 bilhões de reais, o mercado imobiliário se 
concentra fortemente numa porção proporcionalmente reduzida da cidade e que coincide com o local de 
residência dos segmentos de renda alta e média. Em 10 das 31 subprefeituras em que o Município de São 
Paulo é dividido – com territórios basicamente localizados dentro do centro expandido ou sua continuidade 
imediata, concentrou-se mais de 90% das vendas acima referidas. Cerca de 30% do valor das vendas foi 
realizado nas subprefeituras de Pinheiros e Vila Mariana – com destaque para os bairros Jardim Paulista, 
Itaim, Moema e Vila Mariana, que no período mais recente já apresentam uma tendência decrescente, 
reduzindo-se a sua participação de 36,39% no ano 2000 para 22,9% em 2008. 

No vetor Sul - Sudoeste destacam-se ainda as subprefeituras de Santo Amaro, Campo Limpo e Butantã. 
Na primeira sobressai o bairro de Campo Belo, sendo que o pico das vendas ocorreu no decorrer do 
intervalo considerado englobando 10,3% do montante do valor comercializado. Já para Campo Limpo – 
onde o realce é para Vila Andrade, verificou-se uma evolução decrescente, com queda de 9,6% em 2000 
para pouco mais da metade em 2008. Por último, na subprefeitura do Butantã a participação é estável, com 
destaque apenas para o bairro do Morumbi que nas duas décadas anteriores sediou o maior número de 
lançamentos residenciais verticais (ver Figura 7.1.3.7-3). 

Com a redução do ritmo de comercialização de novos lançamentos no vetor Sul – Sudoeste, no período 
mais recente assumiram maior relevo algumas áreas delimitadas das subprefeituras Mooca e Lapa, 
especialmente nos bairros Mooca, Tatuapé, Lapa, Perdizes e Vila Leopoldina. A participação conjunta 
dessas subprefeituras no total comercializado elevou-se de 14,4% em 2000 para 25,9% em 2008. A 
mesma tendência se verificou nas subprefeituras Ipiranga e Aricanduva, especialmente nos bairros do 
Ipiranga, Carrão e Vila Formosa. Por último, na subprefeitura Sé – que englobou 5% do montante do valor 
comercializado entre os anos de 2000 e 2008, verificou-se um importante arrefecimento nos lançamentos e 
vendas, que haviam incidido principalmente nos bairros Santa Cecília, Liberdade 

Os lançamentos residenciais verticais realizados no período 1992 -2008 elevaram-se a 4.976, 
aproximadamente 311 por ano e 26 por mês, com a oferta de pouco menos de 400 mil unidades. Nesse 
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aspecto o grau de concentração espacial é um pouco menor, pois as 11 subprefeituras mais representadas 
respondem por 78,5% das unidades construídas, contra os 91,1% relativos ao valor da comercialização. 

 

FIGURA 7.1.3.7-3 – DISTRIBUIÇÃO DOS LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS SEGUNDO DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO, 1992 - 2005 

 

O maior número de ofertas ocorreu nas subprefeituras da Mooca e da Lapa (19,1%), com unidades 
menores e de menor preço comparativamente, por exemplo, aos lançamentos nos bairros das 



 

Código 
RT-070.00-RA3/001 

Rev. 
A 

DOCUMENTO TÉCNICO Emissão 
20/12/2012 

Folha 
409 de 1210  

 
Emitente Resp. Técnico – Emitente 

20/12/2012 

Verificação / São Paulo Transporte S.A  
 

 

subprefeituras de Pinheiros e Vila Mariana, onde foi significativamente mais elevado o valor total 
comercializado. Destaque também para a subprefeitura Sé, com a oferta de 34.610 unidades, 8,7% do 
montante nos 16 anos considerados.  

No que se refere à área utilizada – 15,5 milhões de metros quadrados, destacam-se as subprefeituras de 
Campo Limpo (7% do valor comercializado, 6,9% das unidades ofertadas e 11,7% área utilizada), Butantã 
e Santo Amaro, com participações elevadas durante todo o período, confirmando a continuidade da oferta 
de unidades maiores nos bairros do Morumbi, Vila Sonia, Vila Andrade e Campo Belo. Na Lapa e na 
Mooca a área construída foi crescente durante todo o período, o mesmo se verificando em menor 
proporção com a subprefeitura do Ipiranga. No triênio 2006 – 2008 essas três subprefeituras englobaram 
38,4% de toda a área construída de unidades residenciais verticais. 

No que se refere aos imóveis comerciais, a concentração espacial da oferta é ainda mais intensa, pois 
apenas cinco subprefeituras – Pinheiros, Vila Mariana, Sé, Santo Amaro e Lapa, sediaram três quartas 
partes dos lançamentos no período 1992 – 2008. A parcela restante dessas unidades foi lançada nos 
subcentros de maior densidade de comércios e serviços, com destaque para Mooca, Santana, Campo 
Limpo e Butantã. 

De acordo com Nobre32, a implantação de novos grandes equipamentos voltados ao Comércio e aos 
Serviços é territorialmente muito seletiva. Nas duas últimas décadas do século passado a Marginal do rio 
Pinheiros se constituiu no principal foco de lançamento de grandes novos edifícios de escritórios e hotéis, 
sendo que seu estoque de escritórios passou de 0,67 para 2,1 milhões de metros quadrados, superando o 
da Avenida Paulista (que passou de 1 para 1,6 milhões de metros quadrados) e aproximando-se do Centro 
cujo estoque se elevou de 2,4 para 2,7 milhões, com crescimentos de respectivamente 213%, 60% e 
12,5%. 

Esse movimento também pode ser percebido pelo acompanhamento do deslocamento espacial das sedes 
das grandes empresas. Em 1998 a região da Marginal do rio Pinheiros já concentrava cerca 41% dessas 
sedes,  contra 21% na Avenida Paulista e 18% no Centro (além de outros 20% em outras regiões), 
invertendo a situação levantada em 1975, quando o Centro abrigava 54% das sedes e a Avenida Paulista 
outros 14%.  

Ainda de acordo com o autor citado, esse processo foi muito além de uma simples continuidade do avanço 
no eixo Sul/Sudoeste, pois comparativamente ao Centro e à Avenida Paulista, ocorreram significativas 
transformações envolvendo tanto o porte e o tipo de atividade das edificações, como o perfil dos 
empreendedores imobiliários – agora o grande capital imobiliário e as grandes empresas, em sua maioria 
multinacionais. Dada também a presença de um terciário renovado e avançado no local e entorno - 
aeroporto, hotéis, centros de convenções, serviços empresariais, universidades, equipamentos culturais, de 
recreio, esportivos e disponibilidade de equipamentos de telecomunicações, ficaria caracterizado o 
surgimento de uma nova territorialidade que abarca as sedes das grandes corporações globalizadas e se 
articula facilmente com os bairros residenciais dos segmentos de renda média e alta. 

                                                      

32 Eduardo Nobre – Reestruturação econômica e território: expansão recente do terciário na marginal do rio Pinheiros – tese de 
doutoramento na FAUUSP, 2000. 
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É especialmente ilustrativo desse movimento os rápidos processos de industrialização e 
desindustrialização ocorridos na região de Santo Amaro. Com a drenagem das várzeas e a retificação do 
rio Pinheiros na década de 1940, passou a se destacar em Santo Amaro uma grande disponilibidade de 
terrenos como boa localização – com acesso facilitado às principais rodovias interestaduais, que foi 
aproveitada para a implantação de grandes plantas industriais, com a consequente atração de importante 
fluxo de população. Rapidamente consolidou-se um novo núcleo industrial e habitacional, conglomerado de 
grandes  plantas industriais e bairros operários, que ainda influenciou na formação de uma  extensa 
periferia de novos bairros residenciais, com características de cidade dormitório nas porções mais ao Sul. 

Passado menos de meio século – já nos anos das décadas de 1980 e 1990, se observou uma forte e 
rápida reversão nessa estrutura produtiva, com a eclosão de um forte movimento de desindustrialização. A 
maior parte das grandes plantas industriais foi fechada para ser reimplantada em outros sítios dentro do 
contexto já comentado da descentralização industrial. Por um certo tempo a região de Santo Amaro se 
caracterizou pela presença de grandes galpões industriais vazios e inúmeras casas e vilas operárias 
abandonadas. Não tardou, não obstante, para que essa porção territorial fosse transformada em nova 
fronteira econômica pelos agentes do mercado imobiliário. Para tanto contribuiram fortemente fatores tais 
como a dimensão dos terrenos tornados disponíveis – pois relativos a grandes e médias plantas industriais, 
a acessibilidade permitida pela proximidade da Marginal do rio Pinheiros, assim como o fato de se localizar 
no principal eixo de crescimento urbano metropolitano (expansão do vetor Sudoeste em direção ao Sul), 
viabilizando que os terrenos liberados tenham sido rapidamente reutilizados e valorizados, com a 
implantação de equipamentos do setor de entretenimento, edifícios de escritórios, “shoppings centers”, e 
grandes condomínios residenciais.  

Desse modo o distrito de Santo Amaro permaneceu sendo o mais importante centro da Região Sul da 
cidade e se consolidou como sitio privilegiado para a continuidade da expansão do eixo empresarial e de 
serviços do vetor Sudoeste. A reestruturação dos antigos espaços industriais vem superando o simples 
aproveitamento desses espaços para novas atividades, observando-se um movimento de maior 
profundidade com sua reinserção em circuitos modernos da economia e maior valorização do espaço. Para 
os segmentos mais próximos – especialmente a extremidade Sul do vetor Sudoeste da expansão urbana, 
observa-se movimento semelhante, especialmente no distrito de Campo Limpo, que se formou como bairro 
popular – marcado pela presença de favelas, residências de baixo padrão, conjuntos habitacionais 
populares, comércio popular e atividades industriais atualmente em processo de declínio, e que vem sendo 
objeto de investimentos na construção de condomínios horizontais e verticais de classe média e média alta. 
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7.2 Diagnóstico da Área de Influencia Direta 

7.2.1 Meio Físico 

7.2.1.1 Qualidade do Ar 

O município de São Paulo (MSP) está localizado no planalto paulistano, sendo o principal município entre 
os 34 que compõe a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). A RMSP localiza-se na UGRHI33 6, na 
bacia do Alto Tietê. A intensa conurbação dos municípios da RMSP determina que as análises da 
qualidade do ar sejam feitas de forma integrada, evitando-se analisar qualquer município isoladamente, 
nem mesmo o principal, o MSP. 

O IBGE estimou que em 2009 a população na RMSP era de quase 20 milhões de pessoas, enquanto a 
PRODESP estimou que no mesmo ano havia quase 10 milhões de veículos em circulação. Já a CETESB 
estima que há cerca de 2 mil indústrias na RMSP com alto potencial poluidor.  Essas fontes de emissões 
compõem o panorama de emissões mostrado na Figura 7.2.1.1-2.  

 
Fonte CETESB, 2012 
LEGENDA – CO - Monóxido de Carbono, HC – Hidrocarbonetos, NOx - Óxidos de Nitrogênio, SOx, - Oxidos de 
Enxofre, MP10 – Material Particulado de até 10um.  

FIGURA 7.2.1.1-1– PANORAMA DAS CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS DAS FONTES DE EMISSÕES NA RMSP 

 

Observa-se na Figura 7.2.1.1-1 que as fontes móveis, ou seja, os veículos automotores são responsáveis 
por: 

 97,4% das emissões de CO, 
 77,1% das emissões de HC, 
 81,7 das emissões de NOx, e de  
 40% das emissões de MP10.   

Assim, qualquer empreendimento que possa reduzir as emissões das fontes móveis deve ser encarado 
como um empreendimento de melhoria da qualidade do ar do MSP.  Entende-se que as elevadas emissões 
                                                      

33 UGRHI – Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos   
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veiculares no MSP decorrem da grande quantidade de veículos em circulação, da distância média 
percorrida pela frota e pelo fato da fluidez geral ser baixa (devido aos congestionamentos), o que aumenta 
a taxa de emissão veicular por distância percorrida. As emissões atmosféricas mostradas na Figura 
7.2.1.1-1 são objeto de monitoramento por parte da CETESB, conforme mostrado a seguir. 

a) O Monitoramento da Qualidade do Ar 

O MSP e municípios do entorno possuem uma série de estações de monitoramento da qualidade do ar, 
pertencentes à Rede Automática (Figura 7.2.1.1-2), e à Rede Manual da qualidade do ar (Figura 7.2.1.1-
3); ambas operadas pela CETESB. 

 
Fonte: Cetesb, 2012 

FIGURA 7.2.1.1-2 - LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DA REDE AUTOMÁTICA – UGRHI 6 
 

 
Fonte CETESB, 2012 

FIGURA 7.2.1.1-3 LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DA REDE MANUAL – UGRHI 6 
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A configuração das redes à Rede Automática e à Rede Manual da qualidade do ar é apresentada nos 
Quadros 7.2.1.1-1 e 7.2.1.1-2, respectivamente, com destaque para as estações localizadas no Município 
de São Paulo. 

QUADRO 7.2.1.1-1 - CONFIGURAÇÃO DA REDE AUTOMÁTICA DE QUALIDADE DO AR DA CETESB 

MSP Localização das Estações 
Parâmetros 

MP10 SO2 NO NO2 NOx CO O3 ERT UR TEMP VV DV P RAD 

x Moóca x     x x    x x   

x N. Sa. do Ó x      x  x x     

 Osasco x x x x x x x    x x   

x Parelheiros x     x x  x x     

x Pq. D. Pedro II x  x x x x x        

x Pinheiros x  x x x x x  x x x x   

x Santana x      x    x x   

x Sto. Amaro x     x x    x x   

 Sto. André - Capuava x      x    x x   

 Sto. André - Paço Municipal x     x     x x   

 S. Bernardo do Campo x          x x   

 S. Caetano do Sul x x x x x x x  x x x x x  

 Taboão da Serra x  x x x x   x x     

TOTAL MSP 7 0 2 2 2 5 7 0 3 3 4 4 0 0 
Fonte: Adaptado de CETESB (2012). 

 

Através do Quadro 7.2.1.1-1 pode-se observar que as 7 estações automáticas da CETESB no MSP 
possuem 24 equipamentos voltados ao monitoramento da qualidade do ar propriamente dita, e 14 
monitores meteorológicos. Da análise do Quadro 7.2.1.1-2 observa-se que as 9 estações manuais da 
CETESB no MSP possuem 21 equipamentos voltados ao monitoramento da qualidade. Portanto, no MSP 
há 16 estações voltadas ao monitoramento atmosférico, nas quais estão instalados 60 equipamentos 
distintos. Tal quantidade de estações e de equipamentos configura o MSP com sendo o município com a 
melhor cobertura de dados meteorológicos e da qualidade do ar do Brasil. 

De fato, as grandes cidades de outros estados, possuem redes de monitoramento atmosférico muito 
menores que a do MSP, tanto em termos absolutos, quanto em termos relativos, mesmo se forem 
ponderadas as diferenças demográficas.  Uma consequência desta relativa fartura de dados no MSP é o 
aumento na possibilidade da constatação de eventuais ultrapassagens de padrão. Desta forma, a 
quantidade de estações no MSP se associa à questão da qualidade do ar em si, tendendo a caracterizar a 
capital paulista como tendo uma das piores condições de qualidade do ar entre todas as cidades 
brasileiras. Neste sentido, o trabalho sistemático e criterioso da CETESB, aliado à legislação paulista mais 
restritiva, devido ao Decreto 52.469/2007, discutido adiante, criaram um sistema de constatação e de 
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divulgação de dados de qualidade do ar ímpar entre os estados brasileiros. Estas considerações não 
alteram o quadro “real” da avaliação da qualidade do ar no MSP, mas o coloca em destaque face ao 
quadro pouco conhecido de outras capitais. 

QUADRO 7.2.1.1-2 - CONFIGURAÇÃO DA REDE MANUAL DE QUALIDADE DO AR DA CETESB. 

MSP Localização das Estações 
Parâmetros 

MP2,5 FMC SO2 MP10 PTS 

x Campos Elíseos  x x   

x Cerqueira César x x x  x 

x Ibirapuera x x   x 

x Moema  x x   

 Mogi das Cruzes  x x   

 Osasco     x 

x Pq. D. Pedro II     x 

x Pça da República  x x   

x Pinheiros x x x  x 

x Sto. Amaro     x 

 Sto. André - Capuava     x 

 S. Bernardo do Campo     x 

 S. Caetano do Sul x    x 

x Tatuapé  x x   

TOTAL MSP 3 7 6 0 5 
Fonte: Adaptado de CETESB (2012). 

 

b) Avaliação da Qualidade do Ar 

Os dados de qualidade do ar discutidos adiante foram avaliados frente os padrões estabelecidos na 
Resolução CONAMA 03, de 28 de junho de 1990, enriquecidos pela avaliação complementar 
referentemente ao Decreto Estadual 52.469/2007. Os padrões de qualidade do ar estabelecidos pela 
Resolução CONAMA citada, para cada poluente atmosférico, encontram-se no Quadro 7.2.1.1-3. O 
Quadro 7.2.1.1-4 apresenta os critérios para o IQAr – Índice de Avaliação da Qualidade do Ar da CETESB. 

Padrões Primários de qualidade do ar referem-se às concentrações de poluentes que, ultrapassadas 
poderão afetar a saúde da população. Podem ser entendidos como níveis máximos toleráveis de 
concentração de poluentes atmosféricos, constituindo-se em metas de curto e médio prazo. 

São Padrões Secundários de qualidade do ar as concentrações de poluentes atmosféricos abaixo das 
quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem estar da população, assim como o mínimo dano à 
fauna e à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral. Podem ser entendidos como níveis desejados 
de concentração de poluentes, constituindo-se em meta de longo prazo. 
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QUADRO 7.2.1.1-3 - PADRÕES NACIONAIS DE QUALIDADE DO AR - RESOLUÇÃO CONAMA Nº3/1990 

Poluente  Tempo de Monitoramento  Padrão Primário  
µg/m3  

Padrão Secundário 
µg/m3  

Fumaça 24 horas (1) 
MAA (3) 

150 
60 

100 
40 

PTS  24 horas (1) 
mga (2)  

240 
80  

150 
60  

PM10  24 horas (1) 
MAA (3)  

150 
50  

150 
50  

SO2  24 horas  
MAA (3)  

365 
80  

100 
40  

NO2  1 hora  
MAA  

320 
100  

190 
100  

CO  1 hora  
8 horas  

40.000/35 ppm 
10.000 (9ppm)  

40.000/35 ppm 
10.000 (9ppm)  

O3  1 hora (1) 160 160 

(1) Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano. 
(2) Média geométrica anual. 
(3) Média aritmética anual. 

 

QUADRO 7.2.1.1-4 - FAIXAS DE CONCENTRAÇÕES DO ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR - IQAR 

Classific
ação 

e 
Faixas 

do IQAr 

 
Fumaça 
Média 

(24h) µg/m3 

PTS 
Média 

(24h) µg/m3  

PM10 
Média 

(24h) µg/m3  

SO2 
Média 

(24h) µg/m3 

NO2 
Média 

(1h) µg/m3 

03 
Média 

(1h) µg/m3 

CO 
Média 
(8h) 

µg/m3 

Bom 
(0-50) 0-60 0-80 0-50 0-80 0-100 0-80 0-4500 

Regular 
(51-100) 61-150* 81-240* 51-150* 81-365* 101-320* 81-160* 4501-9000* 

Inadequa
da 

(101-199) 
151-250 241-375 151-250 366-800 321-1130 161-200 9001-15000 

Má 
(200-299) 251-420 376-625 251-420 801-1600 1131-2260 201-800 15001-

30000 
Péssima 
(300-399) 421-500 626-875 421-500 1601-2100 2261-3000 801-1000 30001-

40000 
Crítica 

Acima de 
400 

501-600 876-1000 501-600 2101-2620 3001-3750 1001-1200 40001-
50000 

Fonte: CETESB, 2012 
Obs: *Em vermelho, limites do IQAr coincidentes com os padrões CONAMA 

 

O Decreto Estadual 52.469/2007 se baseia nos padrões CONAMA e no número de ultrapassagens de 
padrão para cada parâmetro nos últimos três anos. Desta forma, cada município pode ser classificado 
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como sendo: SAT - Saturado, EVS – Em vias de Saturação e NS – não Saturado.  Nos casos em que há 
saturação (SAT), a mesma é categorizada entre MOD – Moderada e SEV – Severa. A Figura 7.2.1.1-4 
mostra, esquematicamente, o sistema de classificação de saturação e de severidade, se for o caso.  

 

FIGURA 7.2.1.1-4 SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE SATURAÇÃO - DECRETO 52.469/2007. 

 

As classificações de saturação abarcam tanto os tempos amostrais de curto, quanto os de longo período; 
os poluentes primários (CO, NO2, SO2, PTS34, MP10

35 e fumaça) o poluente secundário; O3 - Ozônio. 

c) Diagnóstico da Qualidade do Ar no MSP 
Através dos dados do monitoramento nos últimos três anos a resolução SMA nº 58, de 12 de julho de 2012 
classificou as sub-regiões do Estado de São Paulo, quanto ao grau de saturação da qualidade do ar. A 
partir desses dados se obteve o seguinte panorama da qualidade do ar no MSP em 2011, mostrado no 
Quadro 7.2.1.1-3. 

QUADRO 7.2.1.1-3 - CLASSIFICAÇÃO DA SATURAÇÃO DA QUALIDADE DO AR NO MSP 

Município MP SO2 CO N02 O3 Municípios monitorados para O3 

São Paulo SAT-MOD NS NS NS SAT-SEV Diadema, Jundiaí, Mauá, Santo André, São Caetano do 
Sul, São Paulo. 

Fonte: CETESB (2011). 
 

                                                      

34 PTS – partículas totais em suspensão.   
35 MP10 – material particulado inferior a 10 um.  

Classificação do grau 
de saturação  

NS – Não Saturado 

EVS – em Vias de 
Saturação  

SAT – Saturado 
  MOD – 

Moderado 
  SEV  - Severo  
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O Quadro 7.2.1.1-3 mostra que o MSP está com saturação moderada para o MP36, não está saturado para 
SO2, CO e o NO2, e em estado de saturação severa para o O3. Trata-se, portanto de um quadro 
desfavorável de qualidade ambiental do MSP. 

A caracterização da qualidade do ar na AID do empreendimento proposto, por sua característica linear, 
requereria dados de mais de uma estação, considerando inclusive que o traçado do Monotrilho irá abranger 
ambas as margens do rio Pinheiros. Dessa forma, o ideal seria que a caracterização da qualidade do ar em 
cada margem fosse baseada em dados específicos para cada uma delas.  

No entanto, se dispõe de dados apenas para a estação da CETESB localizada em Santo Amaro, próxima a 
Estação do Monotrilho proposta, de mesmo nome. Por este motivo, a qualidade do ar na AID do traçado do 
Monotrilho será avaliada considerando os dados do monitoramento dessa estação; levando-se em conta os 
dados de qualidade do ar de toda a rede da CETESB na RMSP. 

 CO, NO2 e SO2 
Conforme mostrado no Quadro 7.2.1.1-3, a RMSP não apresenta saturação para os parâmetros CO, NO2 
e SO2. Observe-se que na Estação Santo Amaro não ocorreram ultrapassagens para esses parâmetros 
nos últimos três anos (2009, 2010, 2011).   

 O3 
Por se tratar de poluente secundário, de características regionais, avalia-se que a constatação de 
saturação do MSP para o O3 seja suficiente para caracterizar a qualidade do ar com relação a esse 
parâmetro em toda a AID do empreendimento.  

A análise da Figura 7.2.1.1-4 permite verificar o n° de ultrapassagens do padrão para esse parâmetro na 
Estação Santo Amaro, no período de 2002 a 2011. Observa-se que nesse último ano o padrão para o O3 

não foi ultrapassado. 

 

Fonte: CETESB, 2012. 

FIGURA 7.2.1.1-4 - N° DE ULTRAPASSAGENS DO PADRÃO PARA O O3 (2002 A 2011) 

                                                      

36 Neste caso, o termo MP abarca os parâmetros PTS, MP10 e fumaça.   
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 PTS 
A estação de monitoramento S. Amaro não apresenta dados de PTS nos últimos 3 anos. Possivelmente, 
isto decorre das obras de implantação da estação do Metrô no Largo Treze, o que afetaria a 
representatividade dessa estação.  Inobstante, os dados da RMSP mostram que ocorreu uma 
ultrapassagem nos últimos três anos na RMSP para este parâmetro. Como o critério de avaliação 
ambiental global sempre se baseia no parâmetro mais crítico, se deve avaliar a qualidade do ar no entorno 
do traçado do monotrilho como sendo SAT-MOD; Saturado – Moderado. 

d) Critérios para Licenciamento de fontes de poluição atmosféricas - Decreto 52.469/2007 
O Decreto Estadual 52.469/2007 define critérios para o licenciamento ambiental em áreas (Bacias Aéreas) 
conforme sua classificação; Saturadas – SAT, Em vias de saturação – EVS, ou Não saturadas – NS, sendo 
tais critérios aplicados para cada parâmetro independentemente.  Através da avaliação de saturação 
anteriormente apontada, tais empreendimentos terão de compensar as emissões adicionadas quanto a: 
MP, CO, NO2, e HC (esses dois últimos também por serem precursores de O3).  

A taxa de compensação das emissões adicionadas de MP, NO2, e HC é estabelecida, nesse Decreto, em 
110%, enquanto a das emissões adicionadas de CO é de 100%. Nos casos dos empreendimentos 
impossibilitados de compensar suas próprias emissões, o Decreto prevê a possibilidade de compensação 
externa através de aquisição de créditos de emissões de outros empreendimentos, observando que tais 
transações deverão ser certificadas pela CETESB. Desta forma, empreendimentos com potencial de 
redução de emissões atmosféricas se constituem em candidatos à certificação de créditos de emissões, 
que poderão ser adquiridos por terceiros futuramente. 

7.2.1.2 Ruído 

Neste item são descritos os procedimentos adotados nas medições de ruídos realizadas no entorno do 
traçado do Sistema Monotrilho proposto e apresentados os resultados obtidos e a avaliação do conforto 
acústico nessas áreas. Estas medições têm a finalidade de verificar os níveis do ruído ambiente na 
AID/ADA do Monotrilho Vila Sônia – Vila Olímpia em situação anterior à sua implantação. 

Os níveis de ruído gerados pelo tráfego de veículos acarretam incômodos que afetam o bem estar e, 
eventualmente, a saúde da população presente no entorno imediato das vias de maior fluxo, sendo 
necessário que os mesmos sejam conhecidos. 

Após a implantação e o início da operação do Monotrilho deverá ocorrer uma redução no volume de tráfego 
na região, principalmente em função da transferência de passageiros de ônibus para este novo sistema de 
transporte coletivo. 

Isto, aliado ao fato de que o Monotrilho por possuir motorização elétrica, utilizar material rodante 
pneumático e trafegar suspenso (acima da maioria das edificações), deverá proporcionar uma redução nos 
níveis de ruído na região próxima ao seu percurso. 
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a) Metodologia 
O estudo de ruído foi realizado rigorosamente nos termos do Procedimento para Medição de Níveis de 

Ruído em Sistemas Lineares de Transporte da CETESB, promulgado pela Decisão de Diretoria n° 
100/2009/P, de 19 de maio de 2009. 

Para a obtenção dos níveis de ruído em cada local foram adotados os seguintes procedimentos: 

 Data das medições: 27/09, 28/09 e 01/10, 2012; 
 Foram realizadas medições em 35 locais distintos ao longo do traçado do Monotrilho, cuja 

localização encontra-se na Tabela 7.2.1.2.1 e no Anexo fotográfico. 
 Para realizar as medições, o microfone do aparelho foi sempre direcionado para a posição mais 

próxima do traçado do Monotrilho; 
 Na medição dos níveis de ruído foram utilizados os equipamentos abaixo relacionados, os quais 

atendem e ultrapassam os critérios expressos da Norma ABNT NBR 10151 (2000); 
- Medidor de nível sonoro tipo I, marca Quest Technologies, modelo SoundPro DL 1/3, no de 

série BLLO40001. Certificado de calibração RBC emitido pelo CALILAB, datado 03/05/2012 
conforme normas de especificação IEC 61260; 

- Microfone capacitivo marca B&K, modelo 4936, no de série 2767353.  Certificado de calibração 
RBC emitido pelo CALILAB, datado 03/05/2012 conforme normas de especificação IEC 61672-
3:2006 e IEC 61672-1; 

- Calibrador de nível sonoro marca Quest Technologies, tipo I, modelo QC10, no de série 
QIE050144.  Atende especificação IEC 60942. 

 A duração de cada medição foi de 10 minutos, com verificação de variação de até 0,5 dB(A); 
 Foram tomados os valores de Leq em todos os pontos de amostragem visando avaliação de 

conforto acústico; 
 As condições do tempo durante todo o período de medição foram de céu claro, levemente nublado 

e vento calmo com leves brisas, portanto adequadas para medições de ruídos em ambientes 
externos; 

 A distância mínima normativa de 1,2 m acima do piso foi assegurada através da utilização de tripé 
com 1,3 m de altura.  Em geral, o afastamento mínimo de 2,0 m de qualquer edificação foi 
respeitado; 

 As medições ocorreram no período diurno, em dia de semana, horário comercial. 
 Referência Normativa: Decisão de Diretoria no 100/2009/P, da CETESB. 

A Figura 7.2.1.2-1, que consta do volume de anexos, mostra a localização dos pontos de amostragem de 
ruído considerados nesse estudo. A descrição desses pontos, bem como a hora e data em que as 
medições foram realizadas constam do Quadro 7.2.1.2 – 1.  
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QUADRO 7.2.1.2-1 - RESUMO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM DE RUÍDO 

 
*Coordenadas UTM em WGS84 

PONTOS ENDEREÇO Data Hora ZONA COORDENADA E COORDENADA S

1 Rua Francisco Nóbrega Barbosa, 110 27/09/2012 08:34 23K 323638 m E 7381374 m S

2 Humberto de Almeida, 48 27/09/2012 09:31 23K 322174 m E 7380958 m S

3 Rua Bonifácio de Montiferrati 27/09/2012 10:10 23K 321784 m E 7380772 m S

4 Rua Carmer Escabia Motta Coelho 27/09/2012 10:49 23K 321469 m E 7380592 m S

5 Rua Audálio Gonçalves dos Santos, 158 27/09/2012 11:21 23K 320898 m E 7380791 m S

6 Rua Comendador Antunes dos Santos, 1431 27/09/2012 12:05 23K 320517 m E 7381074 m S

7 Rua Pierre Legros, 4 27/09/2012 13:45 23K 320213 m E 7380340 m S

8 Rua Reinaldo Pereira, 25 27/09/2012 14:13 23K 320277 m E 7380233 m S

9 Rua Conde de Proença, 28 27/09/2012 14:56 23K 320479 m E 7379916 m S

10 Estrada do Guavirutuba, 600 27/09/2012 15:42 23K 320065 m E 7379514 m S

11 Estrada M Boi Mirim com Terminal Jardim Angela 27/09/2012 16:50 23K 319095 m E 7378952 m S

12 Estrada M Boi Mirim 28/09/2012 08:24 23K 319368 m E 7379262 m S

13 Rua Miguel Dionísio Valle, 96 28/09/2012 09:08 23K 318693 m E 7378378 m S

14 Rua Abílio César, 197 28/09/2012 09:33 23K 318825 m E 7380071 m S

15 Rua Henrique Samedrim 28/09/2012 10:24 23K 318987 m E 7380488 m S

16 Av. Comendador Sant´anna, 97 28/09/2012 10:59 23K 319152 m E 7380887 m S

17 Av. Ellis Maas com Luiz Fonseca Falvão, 18 28/09/2012 11:32 23K 319695 m E 7382183 m S

18 Estrada Itapecerica, 3295 28/09/2012 13:19 23K 320308 m E 7382755 m S

19 Av. Carlos Lacerda, 3093 28/09/2012 13:53 23K 318904 m E 7382519 m S

20 Rua Professor Orestes Rosólia, 100 28/09/2012 14:21 23K 318626 m E 7383651 m S

21 Av. Carlos Lacerda, 653 28/09/2012 14:50 23K 318465 m E 7384766 m S

22 Estrada do Campo Limpo, 3650 28/09/2012 15:24 23K 319398 m E 7385584 m S

23 Estrada do Campo Limpo, 5227 01/10/2012 10:11 23K 320558 m E 7386513 m S

24 Rua Estrada dos Mirandas, 40 01/10/2012 10:34 23K 320861 m E 7387266 m S

25 Rua Pinto Serva, 67 01/10/2012 11:09 23K 321398 m E 7387946 m S

26 Av. Professor Francisco Morato, 5311 01/10/2012 11:47 23K 322101 m E 7388773 m S

27 Av. Professor Francisco Morato, 4293 01/10/2012 12:11 23K 322729 m E 7389553 m S

28 Rua Canio Rizzo, 100 01/10/2012 12:42 23K 323413 m E 7390142 m S

29 Rua Funchal, 281 01/10/2012 14:36 23K 327631 m E 7389749 m S

30 Cruzamento Berrini com rua Surubim 01/10/2012 15:24 23K 327387 m E 7388873 m S

31 Rua Hilário Furlan, 107 01/10/2012 16:32 23K 327115 m E 7388355 m S

32 Av. Dr. Cruchi Zaidan 01/10/2012 16:02 23K 326920 m E 7387459 m S

33 Av. Cruchi Zaidan, 1170 01/10/2012 17:15 23K 326579 m E 7386412 m S

34 Rua Manoelito Ornellas, 303 01/10/2012 18:58 23K 325429 m E 7385348 m S

35 Rua Laguna, 575 01/10/2012 19:28 23K 324982 m E 7384661 m S



 

Código 
RT-070.00-RA3/001 

Rev. 
A 

DOCUMENTO TÉCNICO Emissão 
20/12/2012 

Folha 
421 de 1210  

 
Emitente Resp. Técnico – Emitente 

20/12/2012 

Verificação / São Paulo Transporte S.A  
 

 

b) Resultados do Campo 
Os pontos amostrados foram analisados em termos de consistência dos resultados e conformidade com o 
Nível de Conforto Acústico (NCA). O Estado de São Paulo adota como padrão de consistência para o 
ponto amostrado, quando atendido o critério de estabilização do LAeq. Esse critério consiste em variação do 
LAeq inferior a 0,5dB entre os dois últimos intervalos de tempo de 5 min.  Os níveis de ruído também são 
avaliados pela distribuição amostral das curvas de ruído em termos de L10, L50 e L90. Os níveis de LAeq 
dos dois últimos intervalos de tempo de 5 min e os níveis estatísticos L10, L50 e L90, são apresentados no 
Quadro 7.2.1.2-2 conjuntamente aos Níveis de Critério Avaliação (NCA) aplicáveis a cada caso, conforme 
estabelece a Norma ABNT 10151 (2000), como determina a Res. CONAMA n° 01/1990. 
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QUADRO 7.2.1.2 - 2 - NÍVEIS DE RUÍDO OBTIDOS DO CAMPO A RESPECTIVOS NÍVEIS DE CRITÉRIO AMBIENTAL – 

NCA.  

 

 

Classificação NCA

Ponto 5 min 10 min L10 L50 L90   

1 60,87 61,06 53,00 57,60 62,81 Área de Escolas 50

2 67,84 67,59 60,79 64,80 70,10 Área mista com comercial e administrativa 60

3 59,64 59,42 53,30 56,50 61,21 Área de Escolas 50

4 60,42 60,71 56,69 59,55 63,21 Área de Escolas 50

5 60,14 60,22 54,40 57,40 63,50 Área de Hospitais 50

6 72,35 71,85 63,39 69,00 74,50 Área mista com comercial e administrativa 60

7 62,59 62,85 56,69 60,45 66,21 Área de Hospitais 50

8 58,26 58,72 53,29 57,10 61,51 Área de Hospitais 50

9 82,90 82,42 76,39 80,30 85,10 Área de Escolas 50

10 74,24 73,77 66,70 70,05 75,80 Área de Escolas 50

11 76,98 76,81 66,20 73,10 80,61 Área mista com comercial e administrativa 60

12 60,16 60,38 53,90 59,20 63,10 Área de Hospitais 50

13 67,43 67,31 60,79 65,05 70,32 Área de Escolas 50

14 71,84 71,56 62,50 67,30 73,90 Área de Escolas 50

15 74,93 75,40 68,69 73,40 78,71 Área de Escolas 50

16 74,73 74,68 65,90 71,60 78,50 Área mista com comercial e administrativa 60

17 66,08 66,11 62,20 65,05 69,00 Área mista com comercial e administrativa 60

18 73,16 72,75 65,69 69,70 75,71 Área mista com comercial e administrativa 60

19 76,47 75,98 63,19 69,85 81,31 Área de Hospitais 50

20 58,91 59,03 52,70 56,80 62,00 Área mista com comercial e administrativa 60

21 71,47 70,98 62,50 68,30 74,00 Área de Escolas 50

22 73,38 73,82 66,20 71,60 77,20 Área mista com comercial e administrativa 60

23 73,61 73,22 62,58 69,80 76,21 Área de Escolas 50

24 69,47 69,02 66,10 68,30 71,11 Área de Escolas 50

25 55,98 55,87 50,60 54,20 58,90 Área mista com comercial e administrativa 60

26 75,26 75,10 67,20 74,35 77,90 Área mista com comercial e administrativa 60

27 73,57 73,77 65,70 71,30 75,80 Área mista com comercial e administrativa 60

28 61,34 61,11 54,20 58,30 64,66 Área mista predominantemente residencial 55

29 69,01 68,58 62,70 66,80 71,71 Área mista com comercial e administrativa 60

30 71,01 71,14 63,30 69,10 73,90 Área mista com comercial e administrativa 60

31 74,03 73,85 66,39 71,70 76,80 Área mista com comercial e administrativa 60

32 62,27 61,84 57,05 60,00 64,43 Área mista com comercial e administrativa 60

33 72,26 72,28 65,40 69,80 75,01 Área mista com comercial e administrativa 60

34 64,81 65,16 57,30 62,60 68,51 Área mista com comercial e administrativa 60

35 67,34 67,63 61,09 65,00 70,81 Área de Escolas 50

LAeq (Leq Acumulado) L Estatístico

Níveis de ruído em dB(A)
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Os histogramas do LAeq sobreposto aos registros pontuais, elaborados para cada ponto de medição 
separadamente, são apresentados nas figuras 7.2.1.2-2 a 7.2.1.2-36. 

 

FIGURA 7.2.1.2-2 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 01 

 

 

FIGURA 7.2.1.2-3 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 02 
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FIGURA 7.2.1.2-4 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 03 

 

 

FIGURA 7.2.1.2-5 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 04 
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FIGURA 7.2.1.2-6 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 05 

 

 

FIGURA 7.2.1.2-7 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 06 
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FIGURA 7.2.1.2-8 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 07 

 

 

FIGURA 7.2.1.2-9 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 08 
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FIGURA 7.2.1.2-10 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 09 

 

 

FIGURA 7.2.1.2-11 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 10 
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FIGURA 7.2.1.2-12 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 11 

 

 

FIGURA 7.2.1.2-13 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 12 
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FIGURA 7.2.1.2-14 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 13 

 

 

FIGURA 7.2.1.2-15 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 14 
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FIGURA 7.2.1.2-16 - SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 15 

 

 

FIGURA 7.2.1.2-17 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 16 
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FIGURA 7.2.1.2-18 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 17 

 

 

FIGURA 7.2.1.2-19 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 18 
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FIGURA 7.2.1.2-20 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 19 

 

 

FIGURA 7.2.1.2-21 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 20 
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FIGURA 7.2.1.2-22 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 21 

 

 

FIGURA 7.2.1.2-23 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 22 
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FIGURA 7.2.1.2-24 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 23 

 

 

FIGURA 7.2.1.2-25 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 24 
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FIGURA 7.2.1.2-26 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 25 

 

 

FIGURA 7.2.1.2-27 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 26 
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FIGURA 7.2.1.2-28 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 27 

 

 

FIGURA 7.2.1.2-29 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 28 
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FIGURA 7.2.1.2-30 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 29 

 

 

FIGURA 7.2.1.2-31 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 30 
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FIGURA 7.2.1.2-32 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 31 

 

 

FIGURA 7.2.1.2-33 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 32 
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FIGURA 7.2.1.2-34 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 33 

 

 

FIGURA 7.2.1.2-35 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 34 
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FIGURA 7.2.1.2-36 – SÉRIE TEMPORAL DO PONTO 35 

 

c)  Conclusão do Diagnóstico 
Os níveis de ruído monitorizados nos trinta e cinco pontos supra mencionados estiveram acima dos limites 
passíveis de serem aplicados a cada local.  Comumente, medições dos ruídos ambiental nas áreas 
urbanizadas do município de São Paulo não atendem aos limites da norma NBR 10.151. Avalia-se que há 
uma tendência gradual de melhoria nessas condições devido a melhorias na qualidade da frota circulante 
de veículos, melhorias na qualidade da pavimentação urbana e maior nível de instrução da população. 

 

7.2.1.3 Vibração 

Este item apresenta os procedimentos adotados nas medições dos níveis de vibração realizados no 
entorno do traçado do monotrilho, bem como os resultados obtidos e considerações sobre os mesmos 
frente aos limites estabelecidos. 

Na falta de uma norma brasileira para tratar deste assunto, foram considerados os limites adotados pela 
CETESB. A título de comparação são apresentados, também, parâmetros estabelecidos em algumas 
normas estrangeiras. 

As medições realizadas têm a finalidade de verificar os níveis de vibração no trecho mencionado, em 
situação anterior à implantação deste empreendimento. 

Sabe-se que vibrações geradas pelo tráfego num sistema viário, dependendo da sua intensidade, podem 
provocar incômodos à população lindeira, acarretando prejuízos ao seu bem estar. Portanto, é necessário 
que os mesmos sejam conhecidos. 
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a) Limites de Vibração 
No Brasil, não há padrões ambientais nacionais que regulamentem quais sejam os níveis de vibrações 
aceitáveis à população e ao meio ambiente. Igualmente, não há normas técnicas brasileiras que definam 
os materiais e métodos que deverão ser usados na determinação dos níveis de vibrações. 

Por outro lado, as vibrações são um aspecto ambiental relevante ao meio ambiente e à população, de 
forma que sua avaliação, principalmente no meio urbano, é pertinente no âmbito do processo de 
licenciamento ambiental de novos equipamentos de infraestrutura de transporte. 

Na ausência de limites nacionais para vibrações, a CETESB os estabeleceu através da Decisão de 
Diretoria no 215/2007/E, datada 07/11/2007, sendo tais limites apresentados no Quadro 7.2.1.3-1. 

QUADRO 7.2.1.3-1 - LIMITES DE VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO DE PARTÍCULA – PICO (MILÍMETROS POR SEGUNDO) 

Tipos de áreas 
Diurno 

(7h às 20h) 
(mm/s) 

Noturno 
(20h à 7h) 

(mm/s) 
Áreas de hospitais, casas de saúde, creches e escolas 0,3 0,3 

Área predominantemente residencial 0,3 0,3 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 0,4 0,3 

Área predominantemente industrial 0,5 0,5 
Notas: 

1. Estes valores não se aplicam às avaliações de vibração de partícula gerada pela atividade de desmonte de rocha mediante 
utilização de explosivos (fogo primário). 

2. Os limites são valores de referência para a avaliação do incômodo. Caso os valores medidos, após a adoção de medidas de 
controle, forem superiores a estes, mas o incômodo cessar, não há a necessidade da continuidade das ações de controle. 

 

Por sua vez, a literatura especializada informa que a unidade usual de medição e estabelecimento de 
limites para vibrações é o ppv – peak particle velocity, ou velocidade de pico da partícula (vpp). Para que 
se possam avaliar as magnitudes usuais de vpp, constam do Quadro 7.2.1.3-2 os valores típicos e suas 
respectivas atividades. 

QUADRO 7.2.1.3-2 - VALORES TÍPICOS DE VELOCIDADE DE PICO DA PARTÍCULA - VPP (MILÍMETROS POR SEGUNDO) 

Atividade VPP 

Saltar Até 250 
Bater um prego com martelo Até 100 

Movimento de porta deslizante  Até 10 
Porta batendo Até 30 

 Fonte: National Roads Authority of Ireland. 
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Atividades que usualmente proporcionam vibrações incômodas à população do entorno são: 

 Desmonte de rocha com explosivos 
 Amontoamento de rochas, entulho, etc. 
 Demolições 
 Tráfego rodoviário e ferroviário. 

Quanto a normatização internacional, a Norma alemã DIN4150 estabelece limites que protegem as 
edificações contra eventuais danos devido às vibrações como sendo 8 mm/s à frequência de 50 Hz e 10 
mm/s à frequência de 100 Hz, ou acima. Na Irlanda, após minucioso estudo sobre regulamentações 
internacionais, se estabeleceram seguintes critérios que constam do Quadro 7.2.1.3-3. 

 

QUADRO 7.2.1.3-3 – LIMITES DE VIBRAÇÃO PARA PROPRIEDADES NO ENTORNO VIAS DE TRÁFEGO, EM VPP (MM/S) 

Freqüência < 10 Hz 10 Hz < Freqüência < 50 Hz 50 Hz < Freqüência 

8 12,5 20 
Fonte: National Roads Authority of Ireland. 
 

Deste breve apanhado da bibliografia internacional de pode depreender que: 

 Limites para intensidade das vibrações são usualmente referidos em vpp (mm/s); 
 Limites para as intensidades das vibrações são usualmente estabelecidos diferenciadamente para 

faixas de frequência das mesmas, em (Hz); e 
 Limites para intensidade das vibrações são da ordem de unidades a dezenas, em vpp (mm/s) 

Do exposto, verifica-se que os limites adotados pela CETESB são mais restritivos que os europeus em 
mais de dez vezes. 

b) Metodologia 
A metodologia adotada para a obtenção dos níveis de vibração em cada local compreendeu os seguintes 
procedimentos: 

 Datas das medições: 27/09, 28/09 e 01/10, 2012; 
 Foram realizadas medições em 35 locais distintos ao longo do trecho. Os pontos são os mesmos 

onde foram realizadas as medições dos níveis de ruído, de forma que, para a caracterização do 
entorno, valem os mesmos registros fotográficos apresentados na Figura 7.2.1.2-1 (Volume de 
Anexos). 

 Para realizar as medições, o sensor do aparelho foi instalado sobre superfície metálica, sendo esta 
posicionada sobre o solo principal. 

 Os níveis de vibração foram obtidos se empregando os recursos expressos no Anexo da Decisão 
de Diretoria no 215/2007/E; 

o Medidor de nível de vibração instantâneo, marca Teknikao, modelo Sistema de Análise de 
Vibrações SDAV-4, calibrado pelo fabricante. 

 A duração de cada medição foi de 5 minutos; 
 Foram tomados os valores de pico em todos os pontos de amostragem; 
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 As medições ocorreram no período diurno, em dia de semana, horário comercial; 
 O aparelho foi ajustado para enfocar frequências até 2 kHz. Este limite de espectro abrange as 

frequências mais prováveis de ocorrer em ambientes externos urbanos. 
  
c) Resultados do Campo 

Antecedendo aos resultados do campo, o Quadro 7.2.1.3-4 apresenta um resumo dos pontos de 

amostragem dos níveis de vibração. 

QUADRO 7.2.1.3-4 - RESUMO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM DOS NÍVEIS DE VIBRAÇÃO 

 

*Coordenadas UTM em WGS84 
 

 

 

PONTOS ENDEREÇO Data Hora ZONA COORDENADA E COORDENADA S

1 Rua Francisco Nóbrega Barbosa, 110 27/09/2012 08:34 23K 323638 m E 7381374 m S

2 Humberto de Almeida, 48 27/09/2012 09:31 23K 322174 m E 7380958 m S

3 Rua Bonifácio de Montiferrati 27/09/2012 10:10 23K 321784 m E 7380772 m S

4 Rua Carmer Escabia Motta Coelho 27/09/2012 10:49 23K 321469 m E 7380592 m S

5 Rua Audálio Gonçalves dos Santos, 158 27/09/2012 11:21 23K 320898 m E 7380791 m S

6 Rua Comendador Antunes dos Santos, 1431 27/09/2012 12:05 23K 320517 m E 7381074 m S

7 Rua Pierre Legros, 4 27/09/2012 13:45 23K 320213 m E 7380340 m S

8 Rua Reinaldo Pereira, 25 27/09/2012 14:13 23K 320277 m E 7380233 m S

9 Rua Conde de Proença, 28 27/09/2012 14:56 23K 320479 m E 7379916 m S

10 Estrada do Guavirutuba, 600 27/09/2012 15:42 23K 320065 m E 7379514 m S

11 Estrada M Boi Mirim com Terminal Jardim Angela 27/09/2012 16:50 23K 319095 m E 7378952 m S

12 Estrada M Boi Mirim 28/09/2012 08:24 23K 319368 m E 7379262 m S

13 Rua Miguel Dionísio Valle, 96 28/09/2012 09:08 23K 318693 m E 7378378 m S

14 Rua Abílio César, 197 28/09/2012 09:33 23K 318825 m E 7380071 m S

15 Rua Henrique Samedrim 28/09/2012 10:24 23K 318987 m E 7380488 m S

16 Av. Comendador Sant´anna, 97 28/09/2012 10:59 23K 319152 m E 7380887 m S

17 Av. Ellis Maas com Luiz Fonseca Falvão, 18 28/09/2012 11:32 23K 319695 m E 7382183 m S

18 Estrada Itapecerica, 3295 28/09/2012 13:19 23K 320308 m E 7382755 m S

19 Av. Carlos Lacerda, 3093 28/09/2012 13:53 23K 318904 m E 7382519 m S

20 Rua Professor Orestes Rosólia, 100 28/09/2012 14:21 23K 318626 m E 7383651 m S

21 Av. Carlos Lacerda, 653 28/09/2012 14:50 23K 318465 m E 7384766 m S

22 Estrada do Campo Limpo, 3650 28/09/2012 15:24 23K 319398 m E 7385584 m S

23 Estrada do Campo Limpo, 5227 01/10/2012 10:11 23K 320558 m E 7386513 m S

24 Rua Estrada dos Mirandas, 40 01/10/2012 10:34 23K 320861 m E 7387266 m S

25 Rua Pinto Serva, 67 01/10/2012 11:09 23K 321398 m E 7387946 m S

26 Av. Professor Francisco Morato, 5311 01/10/2012 11:47 23K 322101 m E 7388773 m S

27 Av. Professor Francisco Morato, 4293 01/10/2012 12:11 23K 322729 m E 7389553 m S

28 Rua Canio Rizzo, 100 01/10/2012 12:42 23K 323413 m E 7390142 m S

29 Rua Funchal, 281 01/10/2012 14:36 23K 327631 m E 7389749 m S

30 Cruzamento Berrini com rua Surubim 01/10/2012 15:24 23K 327387 m E 7388873 m S

31 Rua Hilário Furlan, 107 01/10/2012 16:32 23K 327115 m E 7388355 m S

32 Av. Dr. Cruchi Zaidan 01/10/2012 16:02 23K 326920 m E 7387459 m S

33 Av. Cruchi Zaidan, 1170 01/10/2012 17:15 23K 326579 m E 7386412 m S

34 Rua Manoelito Ornellas, 303 01/10/2012 18:58 23K 325429 m E 7385348 m S

35 Rua Laguna, 575 01/10/2012 19:28 23K 324982 m E 7384661 m S
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 1 estiveram acima do limite passível de ser aplicado ao local. 

Ponto 1 

vpp Limite Residencial 

mm/s 

0,314 0,3 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-1, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 1. 

 

FIGURA 7.2.1.3-1 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 1 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 2 estiveram acima do limite passível de ser aplicado ao local. 

Ponto 2 

vpp Limite Comercial 

mm/s 

0,420 0,4 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-2, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 2. 

 

FIGURA 7.2.1.3-2 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 2 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 3 estiveram abaixo do limite passível de ser aplicado ao local. 

Ponto 3 

vpp Limite Residencial 

mm/s 

0,293 0,3 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-3, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 3. 

 

FIGURA 7.2.1.3-3 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 3 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 4 estiveram acima do limite passível de ser aplicado ao local. 

Ponto 4 

vpp Limite Residencial 

mm/s 

0,377 0,3 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-4, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 4. 

 

FIGURA 7.2.1.3-4 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 4 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 5 estiveram abaixo do limite passível de ser aplicado ao local. 

Ponto 5 

Vpp Limite Residencial 

mm/s 

0,263 0,3 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-5, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 5. 

 

FIGURA 7.2.1.3-5 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 5 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 6 estiveram acima do limite passível de ser aplicado ao local. 

Ponto 6 

Vpp Limite Comercial 

mm/s 

0,459 0,4 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-6, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 6. 

 

FIGURA 7.2.1.3-6 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 6 



 

Código 
RT-070.00-RA3/001 

Rev. 
A 

DOCUMENTO TÉCNICO Emissão 
20/12/2012 

Folha 
450 de 1210  

 
Emitente Resp. Técnico – Emitente 

20/12/2012 

Verificação / São Paulo Transporte S.A  
 

 

Os níveis de vibração monitorados no Ponto 7 estiveram acima do limite passível de ser aplicado ao local. 

Ponto 7 

Vpp Limite Residencial 

mm/s 

0,338 0,3 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-7, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 7. 

 

FIGURA 7.2.1.3-7 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 7 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 8 estiveram acima do limite passível de ser aplicado ao local. 

Ponto 8 

Vpp Limite Residencial 

mm/s 

0,362 0,3 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-8, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 8. 

 

FIGURA 7.2.1.3-8 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 8 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 9 estiveram abaixo do limite passível de ser aplicado ao local. 

Ponto 9 

Vpp Limite Residencial 

mm/s 

0,233 0,3 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-9, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 9. 

 

FIGURA 7.2.1.3-9 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 9 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 10 estiveram acima do limite passível de ser aplicado ao local. 

Ponto 10 

Vpp Limite Residencial 

mm/s 

0,561 0,3 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-10, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
10. 

 

FIGURA 7.2.1.3-10 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 10 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 11 estiveram abaixo do limite passível de ser aplicado ao 
local. 

Ponto 11 

Vpp Limite Comercial 

mm/s 

0,325 0,4 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-11, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
11. 

 

FIGURA 7.2.1.3-11 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 11 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 12 estiveram abaixo do limite passível de ser aplicado ao 
local. 

Ponto 12 

Vpp Limite Residencial 

mm/s 

0,281 0,3 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-12, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
12. 

 

FIGURA 7.2.1.3-12 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 12 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 13 estiveram abaixo do limite passível de ser aplicado ao 
local. 

Ponto 13 

Vpp Limite Residencial 

mm/s 

0,238 0,3 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-13, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
13. 

 

FIGURA 7.2.1.3-13 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 13 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 14 estiveram abaixo do limite passível de ser aplicado ao 
local. 

Ponto 14 

Vpp Limite Residencial 

mm/s 

0,298 0,3 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-14, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
14. 

 

FIGURA 7.2.1.3-14 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 14 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 15 estiveram abaixo do limite passível de ser aplicado ao 
local. 

Ponto 15 

Vpp Limite Residencial 

mm/s 

0,239 0,3 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-15, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
15. 

 

FIGURA 7.2.1.3-15 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 15 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 16 estiveram abaixo do limite passível de ser aplicado ao 
local. 

Ponto 16 

Vpp Limite Comercial 

mm/s 

0,297 0,4 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-16, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
16. 

 

FIGURA 7.2.1.3-16 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 16 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 17 estiveram acima do limite passível de ser aplicado ao local. 

Ponto 17 

Vpp Limite Comercial 

mm/s 

0,431 0,4 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-17, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
17. 

 

FIGURA 7.2.1.3-17 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 17 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 18 estiveram abaixo do limite passível de ser aplicado ao 
local. 

Ponto 18 

Vpp Limite Comercial 

mm/s 

0,238 0,4 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-18, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
18. 

 

FIGURA 7.2.1.3-18 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 18 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 19 estiveram acima do limite passível de ser aplicado ao local. 

Ponto 19 

Vpp Limite Residencial 

mm/s 

0,315 0,3 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-19, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
19. 

 

FIGURA 7.2.1.3-19 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 19 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 20 estiveram abaixo do limite passível de ser aplicado ao 
local. 

Ponto 20 

Vpp Limite Comercial 

mm/s 

0,393 0,4 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-20, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
20. 

 

FIGURA 7.2.1.3-20 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 20 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 21 estiveram abaixo do limite passível de ser aplicado ao 
local. 

 

Ponto 21 

Vpp Limite Residencial 

mm/s 

0,200 0,3 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-21, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
21. 

 

FIGURA 7.2.1.3-21 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 21 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 22 estiveram abaixo do limite passível de ser aplicado ao 
local. 

Ponto 22 

Vpp Limite Comercial 

mm/s 

0,261 0,4 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-22, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
22. 

 

FIGURA 7.2.1.3-22 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 22 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 23 estiveram abaixo do limite passível de ser aplicado ao 
local. 

Ponto 23 

Vpp Limite Residencial 

mm/s 

0,281 0,3 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-23, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
23 

 

FIGURA 7.2.1.3-23 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 23 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 24 estiveram abaixo do limite passível de ser aplicado ao 
local. 

Ponto 24 

Vpp Limite Residencial 

mm/s 

0,192 0,3 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-24, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
24. 

 

FIGURA 7.2.1.3-24 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 24 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 25 estiveram abaixo do limite passível de ser aplicado ao 
local. 

Ponto 25 

Vpp Limite Comercial 

mm/s 

0,159 0,4 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-25, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
25. 

 

FIGURA 7.2.1.3-25 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 25 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 26 estiveram acima do limite passível de ser aplicado ao local. 

Ponto 26 

Vpp Limite Comercial 

mm/s 

0,428 0,4 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-26, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
26. 

 

FIGURA 7.2.1.3-26 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 26 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 27 estiveram acima do limite passível de ser aplicado ao local. 

Ponto 27 

Vpp Limite Comercial 

mm/s 

0,556 0,4 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-27, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
27. 

 

FIGURA 7.2.1.3-27 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 27 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 28 estiveram abaixo do limite passível de ser aplicado ao 
local. 

Ponto 28 

Vpp Limite Residencial 

mm/s 

0,209 0,3 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-28, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
28. 

 

FIGURA 7.2.1.3-28 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 28 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 29 estiveram acima do limite passível de ser aplicado ao local. 

Ponto 29 

Vpp Limite Comercial 

mm/s 

0,414 0,4 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-29, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
29. 

 

FIGURA 7.2.1.3-29 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 29 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 30 estiveram abaixo do limite passível de ser aplicado ao 
local. 

Ponto 30 

Vpp Limite Comercial 

mm/s 

0,144 0,4 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-30, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
30. 

 

FIGURA 7.2.1.3-30 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 30 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 31 estiveram abaixo do limite passível de ser aplicado ao 
local. 

Ponto 31 

Vpp Limite Comercial 

mm/s 

0,296 0,4 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-31, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
31. 

 

FIGURA 7.2.1.3-31 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 31 

 



 

Código 
RT-070.00-RA3/001 

Rev. 
A 

DOCUMENTO TÉCNICO Emissão 
20/12/2012 

Folha 
475 de 1210  

 
Emitente Resp. Técnico – Emitente 

20/12/2012 

Verificação / São Paulo Transporte S.A  
 

 

Os níveis de vibração monitorados no Ponto 32 estiveram abaixo do limite passível de ser aplicado ao 
local. 

Ponto 32 

Vpp Limite Comercial 

mm/s 

0,207 0,4 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-32, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
32. 

 

FIGURA 7.2.1.3-32 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 32 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 33 estiveram acima do limite passível de ser aplicado ao local. 

Ponto 33 

Vpp Limite Comercial 

mm/s 

0,552 0,4 
 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-33, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
33. 

 

FIGURA 7.2.1.3-33 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 33 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 34 estiveram abaixo do limite passível de ser aplicado ao 
local. 

Ponto 34 

Vpp Limite Comercial 

mm/s 

0,356 0,4 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-34, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
34. 

 

FIGURA 7.2.1.3-34 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 34 
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Os níveis de vibração monitorados no Ponto 35 estiveram abaixo do limite passível de ser aplicado ao 
local. 

Ponto 35 

Vpp Limite Residencial 

mm/s 

0,212 0,3 

 

A seguir é apresentada a Figura 7.2.1.3-35, que contém o gráfico das medições de vibração para o Ponto 
35. 

 

FIGURA 7.2.1.3-35 – GRÁFICO TEMPORAL DAS VIBRAÇÕES NO PONTO 35 
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d) Conclusão do Diagnóstico sobre Vibração 
Os níveis de vibração monitorados nos trinta e cinco pontos supramencionados estiveram ora acima, ora 
abaixo dos limites passíveis de serem aplicados ao local, estabelecidos pela CETESB. Por outro lado, caso 
os limites europeus descritos fossem aplicáveis ao Estado de São Paulo, os valores medidos estariam em 
conformidade com a legislação.  

De todo modo, avalia-se que há uma tendência gradual de redução dos níveis das vibrações devido às 
melhorias na qualidade da frota circulante de veículos, melhorias na qualidade da pavimentação. 

7.2.1.4 Recursos Hídricos Superficiais 

a) Considerações Gerais 

Ao longo dos cinco trechos propostos para o Sistema Monotrilho em estudo, serão atravessados diversos 
cursos de água, divisores de águas e em alguns trechos, o traçado do monotrilho seguirá paralelamente a 
cursos de água, sendo que alguns deles já se encontram canalizados parcialmente, sendo que boa parte 
está sob o canteiro central do sistema viário. No entanto, a característica comum aos cursos da água, 
considerando ao menos as porções incluídas na AID do empreendimento, é a ocupação praticamente 
integral de suas APPs, poluição por lançamento de efluentes domésticos e industriais, e resíduos sólidos. A 
seguir, será feita uma breve descrição do trajeto, subdividindo-o em 5 trechos: i) Vila Sônia - Campo Limpo 
- Capão Redondo; ii) Capão Redondo - Terminal Jardim Angela; iii) Terminal Jardim Angela - Piraporinha; 
iv) Piraporinha - Santo Amaro, e v) Santo Amaro - Vila Olímpia. A descrição será ilustrada com figuras 
obtidas a partir da sobreposição do traçado, posição das estações (retângulo vermelho hachurado), Área 
Diretamente Afetada (sombreado amarelo), projetos para o sistema viário (cinza claro) e os cursos e 
massas de água (azul e azul sombreado, respectivamente), sobre imagem de satélite do Google Earth 
(Escala 1:5000). 

i. Vila Sônia - Campo Limpo - Capão Redondo 

Este trecho, de aproximadamente 10,57 km, inicia-se próximo ao local onde está situado atualmente o 
Pátio de manobras da Linha 4 - Amarela do Metrô, seguindo relativamente paralelo à margem direita do 
Córrego Pirajussara por aproximadamente 7,4 km, distanciando-se do mesmo por até 400 metros. Em 
função disso, diversos afluentes do Córrego Pirajussara são atravessados. No geral, considerando os 
cursos de água ainda visíveis, ou seja, que não estão canalizados sob a mancha urbana, a maioria está 
bastante poluída, exceto o Córrego Ibiraporã. 

Neste trecho inicial até o Piscinão Eliseu de Almeida, o traçado atravessa algumas drenagens: Córrego 
Charque Grande, Ibiraporã37 e Córrego Pires, conforme é possível observar através das figuras 7.2.1.4-1 a 
7.2.1.4-3, respectivamente. Na Figura 7.2.1.4-3 é possível visualizar o Piscinão Eliseu de Almeida, situado 
no trecho onde os Córregos Poá e Pires afluem no Córrego Pirajussara. O traçado chega a se sobrepor ao 
Córrego Pirajussara no trecho junto ao Piscinão Eliseu de Almeida e ao Supermercado Extra Taboão, 
altura da divisa dos municípios de São Paulo e Taboão da Serra. Nesse trecho, o Córrego Pirajussara 
encontra-se canalizado sob o canteiro central do sistema viário formado pela Av. Jorge Amado/ Rua José 

                                                      

37 Este córrego foi recentemente despoluído (2010) pelas ações do Programa Córrego Limpo (SABESP). 
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Félix e Rua Alves dos Santos (Figura 7.2.1.4-4). Conforme pode ser visto através dessa figura, no local 
onde funciona o estacionamento do Extra e junto ao Córrego Pirajussara, haverá uma estação. 

 
Fonte: Google Earth. 

 
Fonte: Google Earth. 

FIGURA 7.2.1.4-1 - TRAVESSIA DO CÓRREGO CHARQUE 

GRANDE 
FIGURA 7.2.1.4-2 - TRAVESSIA DO CÓRREGO 

IBIRAPORÃ 

 
Fonte: Google Earth. 

 
Fonte: Google Earth. 

FIGURA 7.2.1.4-3 - TRAVESSIA DO CÓRREGO PIRES E 

PISCINÃO ELISEU DE ALMEIDA 
FIGURA 7.2.1.4-4 - CÓRREGO PIRAJUSSARA JUNTO AO 

HIPERMERCADO EXTRA TABOÃO 

 

Junto ao Piscinão Sharp, o traçado atravessa o Córrego dos Mirandas, afluente do Córrego Pirajussara. 
Próximo a esse trecho, o traçado passa próximo à nascente de um pequeno afluente do Córrego 
Pirajussara sem denominação, conforme pode ser visto através da Figura 7.2.1.4-5. Também é possível 
visualizar, nessa mesma figura, a projeção de uma estação que será executada em frente ao Piscinão 
mencionado. 
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Um pouco adiante, junto ao Centro Comercial Campo Limpo, o traçado cruza o Córrego Olaria, mais um 
afluente do Córrego Pirajussara pela margem direita (Figura 7.2.1.4-6). Em seguida, junto ao Terminal de 
Ônibus do Campo Limpo, o traçado cruza o Córrego Diniz, outro afluente do Córrego Pirajussara pela 
margem direita (Figura 7.2.1.4-7). Junto ao CÉU Campo Limpo, o traçado cruza um curso de água sem 
denominação. Para efeito do presente estudo, este curso de água será denominado de "Afluente 1 do 
Córrego Pirajussara". Esta travessia é apresentada na Figura 7.2.1.4-8. 

 
Fonte: Google Earth. 

 
Fonte: Google Earth. 

FIGURA 7.2.1.4-5 - TRAVESSIA DO CÓRREGO DOS 

MIRANDAS E PISCINÃO SHARP 
FIGURA 7.2.1.4-6 - TRAVESSIA DO CÓRREGO OLARIA 

 
Fonte: Google Earth. 

 
Fonte: Google Earth. 

FIGURA 7.2.1.4-7 - TRAVESSIA DO CÓRREGO DINIZ 
FIGURA 7.2.1.4-8 - TRAVESSIA DO AFLUENTE 1 DO 

CÓRREGO PIRAJUSSARA 

 

Posteriormente, o traçado proposto segue relativamente paralelo ao Córrego do Engenho (afluente do 
Córrego Pirajussara pela margem direita) por mais 1,5 km, cruzando 3 afluentes deste curso de água. O 
primeiro e o terceiro, sem denominação, serão denominados de "Afluente 1 do Córrego do Engenho" 
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(Figura 7.2.1.4-9) e "Afluente 2 do Córrego do Engenho", atravessado duas vezes pelo traçado do 
monotrilho (figuras 7.2.1.4-11 e 12). O segundo (Córrego das Virtudes, Figura 7.2.1.4-10) encontra-se sob 
a mancha urbana do Jardim Rosana. O Afluente 1 do Córrego do Engenho está sob o Jardim Leônidas 
Moreira e, por fim, o Afluente 2 do Córrego do Engenho localiza-se sob o Bairro Jd. Vale das Virtudes, e 
passa sob uma garagem de ônibus. Destaca-se que nas figuras 7.2.1.4-11 e 12 a extensão da ADA, é 
maior em função da intenção de utilizar tais áreas como Pátios de apoio ao Sistema Monotrilho. 

Por fim, esse trecho do traçado se encerra sobre divisores de água locais, no Parque Vera Cruz.  

 
Fonte: Google Earth. 

 
Fonte: Google Earth. 

FIGURA 7.2.1.4-9 - TRAVESSIA DO AFLUENTE 1 DO 

CÓRREGO DO ENGENHO 
FIGURA 7.2.1.4-10 - TRAVESSIA DO CÓRREGO DAS 

VIRTUDES 

 
Fonte: Google Earth. 

 
Fonte: Google Earth. 

FIGURA 7.2.1.4-11 - PRIMEIRA TRAVESSIA DO 

AFLUENTE 2 DO CÓRREGO DO ENGENHO 
FIGURA 7.2.1.4-12 - SEGUNDA TRAVESSIA DO 

AFLUENTE 2 DO CÓRREGO DO ENGENHO 
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ii. Capão Redondo - Terminal Jardim Ângela 

Este trecho, de aproximadamente 6,52 km de extensão, inicia-se próximo à Estação de Metrô Capão 
Redondo, da Linha 5 - Lilás, e termina no Futuro Terminal Intermodal a ser implantado no Jardim Ângela, 
relativamente próximo ao Hospital M'Boi Mirim. No trecho inicial, o traçado margeia o córrego Ribeirão do 
Morro do "S" (Figura 7.2.1.4-13), até o Parque Santo Dias (Figura 7.2.1.4-16), cruzando um afluente 
paralelo à Rua Francisco da Cruz Mellão (Figura 7.2.1.4-14), denominado daqui em diante de Afluente 2 
do Ribeirão do Morro do "S", passando junto ao Terminal Capelinha (Figura 7.2.1.4-15). 

 
Fonte: Google Earth. 

 
Fonte: Google Earth. 

FIGURA 7.2.1.4-13 - RIBEIRÃO DO MORRO DO "S", 
PRÓXIMO À ESTAÇÃO CAPÃO REDONDO (LINHA 5 - 

LILÁS - METRÔ) 

FIGURA 7.2.1.4-14 - TRAVESSIA DO AFLUENTE 2 DO 

RIBEIRÃO DO MORRO DO "S" 

 
Fonte: Google Earth. 

 
Fonte: Google Earth. 

FIGURA 7.2.1.4-15 - RIBEIRÃO DO MORRO DO "S", 
PRÓXIMO À ESTAÇÃO CAPÃO REDONDO (LINHA 5 - 

LILÁS - METRÔ) 

FIGURA 7.2.1.4-16 - TRAVESSIA DO RIBEIRÃO DO 

MORRO DO "S" 

 

Daí em diante, o percurso segue margeando o Córrego do Capão Redondo até a sua nascente. A Figura 
7.2.1.4-17 mostra local onde há projeto de prolongamento da Av. Carlos Caldeira Filho, com consequente 
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canalização de um trecho do Córrego do Capão Redondo. Neste local está prevista uma Estação do 
monotrilho proposto. Ambos os córregos (Ribeirão do Morro do "S" e Córrego do Capão Redondo) 
encontram-se bastante poluídos, tanto pela elevada carga de efluentes (sobretudo domésticos) como pelo 
grande acúmulo de resíduos sólidos urbanos, em função da carência de redes de coleta de esgotos e da 
ocupação irregular dos terrenos da região. 

A Figura 7.2.1.4-18, por sua vez, mostra o local onde um pequeno curso de água (sem denominação) aflui 
ao Córrego do Capão Redondo, chamado a partir de agora de "Afluente 1 do Córrego do Capão Redondo". 
No entanto, esse curso de água encontra-se sob a mancha urbana do Capão Redondo. 

 
Fonte: Google Earth. 

 
Fonte: Google Earth. 

FIGURA 7.2.1.4-17 - CÓRREGO DO CAPÃO REDONDO 

FIGURA 7.2.1.4-18 - CÓRREGO DO CAPÃO REDONDO E 

PEQUENO AFLUENTE SEM DOMINAÇÃO PELA MARGEM 

DIREITA (AFLUENTE 1 DO CÓRREGO DO CAPÃO 

REDONDO) 

 

A Figura 7.2.1.4-19 apresenta a afluência de outro curso de água sem denominação ao córrego do Capão 
Redondo, chamado a partir de agora de "Afluente 2 do Córrego do Capão Redondo". Neste trecho, o 
projeto de prolongamento da Av. Carlos Caldeira Filho segue na direção do vale desse afluente, e o 
traçado do monotrilho segue acompanhando o Córrego do Capão Redondo (Figura 7.2.1.4-20) até a sua 
nascente (Figura 7.2.1.4-21). 
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Fonte: Google Earth. 

 
Fonte: Google Earth. 

FIGURA 7.2.1.4-19 - CÓRREGO DO CAPÃO REDONDO E 

PEQUENO AFLUENTE SEM DOMINAÇÃO PELA MARGEM 

DIREITA (AFLUENTE 2 DO CÓRREGO DO CAPÃO 

REDONDO) 

FIGURA 7.2.1.4-20 - CÓRREGO DO CAPÃO REDONDO E 

PEQUENO AFLUENTE SEM DOMINAÇÃO PELA MARGEM 

DIREITA (AFLUENTE 3 DO CÓRREGO DO CAPÃO 

REDONDO) 

 

Por fim, o último curso de água atravessado por este trecho (Córrego Itupu - Figura 7.2.1.4-22) encontra-
se sob a mancha urbana do Jardim Nakamura, sendo visível apenas mais à jusante, em área não ocupada. 

 
Fonte: Google Earth. 

 
Fonte: Google Earth. 

FIGURA 7.2.1.4-21 - NASCENTE DO CÓRREGO DO 

CAPÃO REDONDO 
FIGURA 7.2.1.4-22 - TRAVESSIA DO CÓRREGO ITUPU 

 

iii. Terminal Jardim Ângela - Piraporinha 
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No ponto inicial deste trecho, de aproximadamente 6,26 km, está prevista a construção do Terminal 
Intermodal Jardim Ângela, no divisor de águas de três bacias hidrográficas (Ribeirão do Morro do "S", 
Córrego Jaraú Córrego Piraporinha). Com base nas cartas da EMPLASA, na região do terminal em 
questão há quatro nascentes. Entretanto, apenas uma delas está em região não urbanizada e com 
cobertura vegetal, pertencente à Bacia do Córrego Piraporinha. As demais estão sob a mancha urbana. 

O traçado desse trecho do Sistema Monotrilho cruza o Córrego Guavirutuba, próximo à Rua Conde de 
Proença e a Estrada Guavirutuba (Jardim Dionísio II), conforme pode ser observado através da Figura 
7.2.1.4-23. No local onde o eixo cruza o Córrego Guavirutuba, será construída uma estação. 

Posteriormente, na Vila Remo, há uma pequena nascente intermitente de afluente sem denominação do 
Córrego dos Freitas que é, por sua vez, afluente do Ribeirão do Morro do "S", com aproximadamente 80 m 
de extensão, denominada a partir de agora de "Afluente 1 do Córrego dos Freitas" (Figura 7.2.1.4-24). 
Após 1,6 km, o traçado cruza o Córrego Piraporinha, em trecho onde esse córrego se encontra sob a 
mancha urbana (Jardim Mazza I), a menos de 100 metros do Córrego Ponte Baixa (Figura 7.2.1.4-25). 
Neste trecho, há um projeto de sistema viário ligando a Estr. do M'Boi Mirim à Av. Guido Caloi, englobando 
também a canalização do Córrego Ponte Baixa. Adiante, no encontro da Av. Inácio Dias da Silva com a 
Estr. do M'Boi Mirim, o traçado cruza um afluente sem denominação do Córrego Ponte Baixa, a partir de 
agora denominado de "Afluente 1 do Córrego Ponte Baixa", que está situado sob a  mancha urbana (Jd. 
Nossa Senhora da Aparecida), conforme pode ser visto também através da Figura 7.2.1.4-26. Nesse local 
está prevista a implantação de um reservatório de amortecimento de cheias (piscinão) de pequeno porte 
(16.500 m3)38. Ao final do traçado, também próximo desse local, o Córrego Jd. Letícia aflui, pela margem 
esquerda, no Córrego Ponte Baixa (Figura 7.2.1.4-27). 

 
Fonte: Google Earth. 

 
Fonte: Google Earth. 

FIGURA 7.2.1.4-23 - TRAVESSIA DO CÓRREGO 

GUAVIRUTUBA 
FIGURA 7.2.1.4-24 - TRAVESSIA SOBRE AFLUENTE 1 

DO CÓRREGO DOS FREITAS 

                                                      

38 Tanto este piscinão como o sistema viário mencionado e a canalização do Córrego Ponte Baixa fazem parte de um mesmo projeto 
da Prefeitura do Município de São Paulo. Inclui-se nesse projeto, também, a canalização do Córrego Jardim Letícia. 
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Fonte: Google Earth. 

 
Fonte: Google Earth. 

FIGURA 7.2.1.4-25 - TRAVESSIA SOBRE CÓRREGO 

PIRAPORINHA 
FIGURA 7.2.1.4-26 - TRAVESSIA SOBRE AFLUENTE 1 

DO CÓRREGO PONTE BAIXA 

 

iv. Piraporinha - Santo Amaro 

Com aproximadamente 6,57 km, este trecho cruza drenagens em diferentes situações. O traçado segue 
junto ao Córrego Ponte Baixa e, na altura do Terminal de Ônibus Guarapiranga, o Córrego Itapoquera 
(Figura 7.2.1.4-27), aflui no Córrego Ponte Baixa por sua margem direita. 

Posteriormente, segue junto ao Córrego Ponte Baixa até a foz deste no Canal do Guarapiranga (Figura 
7.2.1.4-28), cruzando esse canal e, posteriormente, o Canal do Rio Jurubatuba (Figura 7.2.1.4-29), onde 
haverá Estação de integração com estação CPTM e Parada de ônibus Vitor Manzini. 

Após pouco mais de 800 m da travessia sobre o Canal do Rio Jurubatuba, o traçado cruza o Córrego Poli 
(Figura 7.2.1.4-30), atualmente canalizado sob o Bairro de Santo Amaro, sendo esse o último curso de 
água atravessado pelo trecho Piraporinha – Santo Amaro.. 
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Fonte: Google Earth. 

 
Fonte: Google Earth. 

FIGURA 7.2.1.4-27 - CÓRREGO PTE. BAIXA E 

CÓRREGO ITAPOQUERA 
FIGURA 7.2.1.4-28 - TRAVESSIA DO CANAL DO 

GUARAPIRANGA 

 
Fonte: Google Earth. 

 
Fonte: Google Earth. 

FIGURA 7.2.1.4-29 - TRAVESSIA DO CANAL DO RIO 

JURUBATUBA 
FIGURA 7.2.1.4-30 - TRAVESSIA DO CÓRREGO POLI 

 

v. Santo Amaro - Vila Olímpia 

Este trecho, com cerca de 7,19 km de extensão, segue relativamente paralelo ao Rio Pinheiros, a uma 
distância média de 500 metros desse curso de água. Por esta razão, o traçado do trecho em tela atravessa 
alguns afluentes do Rio Pinheiros, como o Córrego Santo Amaro39, Córrego Maria Joaquina, Córrego 
Cordeiro, Córrego Água Espraiada e Córrego Traição (Figuras 7.2.1.4-31 a 7.2.1.4-35, respectivamente), 
além de seguir sobre o Dreno do Brooklin (Figuras 7.2.1.4-33 a 7.2.1.4-35), que recebe as águas dos 
córregos Cordeiro, Água Espraiada e Traição, conforme descrito no Item 7.1.1.5. 

                                                      

39 Também chamado de Córrego D. Bosco, foi despoluído em Julho de 2010 pelo Programa Córrego Limpo da SABESP. 
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O traçado se encerra a pouco menos de 100 metros da Av. Juscelino Kubitschek. Sob essa avenida, está 
canalizado o Córrego Sapateiro (Figura 7.2.1.4-36), não havendo, portanto, travessia desse córrego. 

 
Fonte: Google Earth. 

 
Fonte: Google Earth. 

FIGURA 7.2.1.4-31 - TRAVESSIA DO CÓRREGO SANTO 

AMARO 
FIGURA 7.2.1.4-32 - TRAVESSIA DO CÓRREGO MARIA 

JOAQUINA 

 
Fonte: Google Earth. 

 
Fonte: Google Earth. 

FIGURA 7.2.1.4-33 - CÓRREGO CORDEIRO NO PONTO 

DE AFLUÊNCIA NO DRENO DO BROOKLIN 
FIGURA 7.2.1.4-34 - CÓRREGO ÁGUA ESPRAIADA 
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Fonte: Google Earth. 

 
Fonte: Google Earth. 

FIGURA 7.2.1.4-35 - TRAVESSIA DO CÓRREGO 

TRAIÇÃO 
FIGURA 7.2.1.4-36 - FIM DO TRAÇADO PRÓXIMO AO 

CÓRREGO SAPATEIRO 

 

b) Enquadramento dos Cursos de Água 

O enquadramento dos corpos de água estabelece os níveis de qualidade a serem mantidos ou alcançados, 
para atender às necessidades dos usos existentes ou previstos para as suas águas. Assim, o 
enquadramento deve ser baseado não no seu estado atual, mas sim na meta a qual se pretende atingir. 

No nível federal, a partir de 2005, a regulamentação da classificação das águas em todo o Território 
Nacional passou a ser estabelecida pela Resolução CONAMA nº 357, de 17/03/2005. Esta resolução 
dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 
como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

No Estado de São Paulo, esses padrões foram estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 8.468, de 08/09/76, 
que aprova o regulamento da Lei nº 997, de 31/05/76, a qual dispõe sobre a prevenção e o controle da 
poluição do meio ambiente. Essa Lei dispõe, no seu art. 7o, a classificação das águas interiores situadas no 
território do Estado, segundo os usos preponderantes da mesma. 

O Decreto Estadual nº 10.755, de 22/11/77, que dispõe sobre o enquadramento dos corpos de água 
receptores do território do Estado de São Paulo, estabelece os seguintes enquadramentos para os cursos 
de água presentes na AII, e consequentemente na AID: 

 Corpos de água pertencentes à Classe 1: Represa Guarapiranga e todos os seus afluentes com 
exceção do Rio Embu Mirim e seus afluentes até a barragem no Município de São Paulo; 

 Corpos de água pertencentes à Classe 4: Canal do Rio Pinheiros e todos os seus afluentes, no 
Município de São Paulo. 

Desta forma, a maioria dos cursos de água classificam-se na Classe 4, , exceto o Córrego Itupu e o 
Córrego Guavirutuba, que se enquadram na Classe 1, já que são afluentes da Represa Guarapiranga. 
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De acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005, as águas de Classe 1 são destinadas: 

 Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado;  
 À proteção das comunidades aquáticas; 
 À recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho; 
 À irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo 

e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e 
 À proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

De acordo com a mesma resolução, as águas de Classe 4 são destinadas: 

 À navegação; e 
 À harmonia paisagística e aos usos menos exigentes. 

c) Qualidade das Águas 

Conforme já mencionado, com exceção do rio Pinheiros, todos os cursos de água presentes na AID são de 
pequeno porte e nenhum deles é objeto de monitoramento de qualidade de água. 

Embora sem dados analíticos, nas inspeções realizadas na área de estudo foi possível verificar que a 
maioria desses cursos de água encontram-se bastante poluídos pelo lançamento de esgotos domésticos 
sem tratamento e despejo de lixo. Exceção pode ser feita para os córregos Ibiraporã e Santo Amaro, 
recentemente despoluídos no âmbito do Programa Córrego Limpo, da SABESP. 

A represa do Guarapiranga e o rio Pinheiros são os corpos de água receptores das contribuições destas 
sub-bacias e fazem parte da rede de monitoramento de águas superficiais da CETESB. Assim, 
apresentam-se a seguir, informações sobre a qualidade das águas desses dois corpos de água, cujos 
pontos de monitoramento inicialmente levantados como de interesse constam do Quadro 7.2.1.4-1. 
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QUADRO 7.2.1.4-1 - LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA NA REGIÃO DA AII 

# Corpo 
Hídrico 

Código 
CETESB Tipo Local 

1 Reservatório do 
Guarapiranga GUAR 00051 Balneabilidade de Rios e 

Reservatórios Praia do Bairro do Crispim 
2 Reservatório do 

Guarapiranga GUAR 00100 Rede Básica Meio do Braço do Rio Parelheiros, Bairro do 
Baln. São José 

3 Reservatório do 
Guarapiranga GUAR 00301 Balneabilidade de Rios e 

Reservatórios Praia Miami Paulista (Aracati) 
4 Reservatório do 

Guarapiranga GUAR 00401 Balneabilidade de Rios e 
Reservatórios Marina Guaraci 

5 Reservatório do 
Guarapiranga GUAR 00452 Balneabilidade de Rios e 

Reservatórios Prainha do Jardim Represa/Hidroavião 
6 Reservatório do 

Guarapiranga GUAR 00602 Balneabilidade de Rios e 
Reservatórios 

Praia do Restaurante 
Interlagos/Guarujapiranga 

7 Reservatório do 
Guarapiranga GUAR 00702 Balneabilidade de Rios e 

Reservatórios Marina Guarapiranga/Praia do Sol 
8 Reservatório do 

Guarapiranga GUAR 00900 Rede de Sedimentos 
Corpo Central, a 2 km da Barragem. À 
Jusante dos braços dos Rios M'boi Mirim, 
Parelheiros, Embu-Guaçu e Itupu 

9 Reservatório do 
Guarapiranga GUAR 00900 Rede Básica Captação da SABESP, junto à casa de 

bombas 
10 Reservatório do 

Guarapiranga GUAR 00900 Monitoramento 
Automático 

Captação da SABESP, junto à Casa de 
Bombas no Bairro Capela do Socorro 

11 Rio Pinheiros PINH 04100 Rede Básica Usina Elevatória de Pedreira, no canteiro 
central 

12 
Rio Pinheiros PINH 04105 Monitoramento 

Automático 

Rio Pinheiros, próximo à Usina Elevatória de 
Pedreira, na margem oposta do escritório da 
EMAE 

13 Rio Pinheiros PINH 04250 Rede Básica Ponte do Socorro 
14 Rio Pinheiros PINH 04500 Rede Básica Ponte Ari Torres (Av. dos Bandeirantes) 
15 Rio Pinheiros PINH 04900 Rede Básica Próximo à foz no Rio Tietê, na Estrutura de 

Retiro 
16 Rio Pinheiros PINH 04900 Monitoramento 

Automático 
Próximo à foz no Rio Tietê, na Estrutura de 
Retiro 

Fonte: CETESB, 2012. 

 
Entretanto, muitos desses pontos de monitoramento estão localizados fora da AII. Portanto, os dados 
considerados no presente relatório serão os dos pontos PINH 04250, PINH 04500 e GUAR 09000 
(considerando também o monitoramento de sedimentos desse último ponto). 

A Figura 7.2.1.4-37 apresenta a localização dos pontos listados no Quadro 7.2.1.4-1, com destaque para 
os pontos listados no parágrafo anterior. 
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i. IQA - Índice de Qualidade das Águas 

A CETESB, desde 1974, vem utilizando o IQA – Índice de Qualidade das Águas, que incorpora nove 
parâmetros40 que indicam o lançamento de efluentes sanitários para o corpo de água, fornecendo uma 
visão geral sobre as condições de qualidade das águas superficiais. A qualidade da água bruta classifica-
se de acordo com as faixas de valores do índice, conforme indicado no Quadro 7.2.1.4-2. O Quadro 

7.2.1.4-3, por sua vez, apresenta o IQA para os pontos selecionados, ao longo do ano de 2011: 

QUADRO 7.2.1.4-2 - QUALIDADE DAS ÁGUAS SEGUNDO IQA 

Qualidade Ótima Boa Regular Ruim Péssima 

IQA 80 a 100 52 a 79 37 a 51 20 a 36 0 a 19 
Fonte: CETESB (2012). 
 

QUADRO 7.2.1.4-3 - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS - IQA (2011) 

Ponto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

PINH 04250 49  15  15  16  20  16  22 
PINH 05000 20  15  21  15  14  13  16 
GUAR 09000 73  68  81    87  79  77 

Fonte: CETESB (2012). 
 

Com base nos dados apresentados no Quadro 7.2.1.4-3, é possível inferir que, dos 3 pontos considerados, 
apenas o GUAR 09000, localizado na Represa Guarapiranga, apresentou valores satisfatórios em todas as 
medições, tendo sido registrado o pior índice em março. Os pontos PINH 04250 e PINH 04500, ambos 
situados no Rio Pinheiros, apresentaram índices insatisfatórios, sendo o melhor resultado obtido no mês de 
Janeiro, no ponto de monitoramento da Ponte do Socorro (49 - Regular). 

ii. IAP - Índice de Qualidade de Água para fins de Abastecimento Público 

Nos locais que possuem captações de água para abastecimento humano a CETESB procede ao cálculo do 
IAP. O cálculo do IAP ocorre somente em quatro meses (dos seis em que os mananciais são monitorados 
durante o ano), oportunidade em que todas as variáveis que compõem esse índice são analisadas. As 
amostragens ocorrem igualmente nos períodos mais secos (maio a agosto) e nos mais chuvosos 
(novembro a fevereiro). A CETESB (2012) salienta que, a partir de 2011 o cálculo passou a ser feito 
somente se todas as variáveis apresentarem dados analíticos. 

Considerando os pontos de relevância para o presente estudo, apenas no ponto GUAR 09000 são 
realizadas as medições do IAP. 

O Quadro 7.2.1.4-4 apresenta os resultados obtidos, cuja escala de classificação é a mesma utilizada para 
o IQA, apresentada no Quadro 7.2.1.4-2. 

                                                      

40 Os parâmetros considerados são: Temperatura, pH, Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio, Coliformes 
Termotolerantes, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Sólidos Totais e Turbidez (CETESB, 2012). 
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QUADRO 7.2.1.4-4 - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO - IAP (2011) 

Ponto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

GUAR 09000 35    64      55  52 
Fonte: CETESB (2012). 
 

Os resultados do Quadro 7.2.1.4-4 permitem concluir que a situação do Reservatório Guarapiranga, no 
ponto considerado, foi classificada como boa, em termos médios no ano de 2011,  sendo que em janeiro 
obteve a classificação "ruim". 

Esta piora na qualidade das águas desse manancial no período chuvoso (janeiro) encontra-se, 
provavelmente, associado ao aumento do Potencial de Formação de Trihalometanos, variável que tem um 
peso significativo no cálculo do IAP e possui correlação com a ocorrência de chuvas, que carreiam material 
orgânico dissolvido, responsável pela formação desses compostos halogenados. 

Considerando que cerca de 4 milhões de pessoas são abastecidas com a água desse manancial, infere-se 
que a situação assume contornos delicados, considerando a sua importância no contexto da RMSP. 

iii. IET - Índice de Estado Trófico 

O Índice do Estado Trófico classifica os corpos de água em diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a 
qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento 
excessivo das algas e cianobactérias. Para o cálculo do IET, consideram-se as variáveis: Clorofila “a” e/ou 
Fósforo Total. No Ponto GUAR 09000 o cálculo do IET foi realizado considerando as duas variáveis e os 
resultados obtidos encontram-se no Quadro 7.2.1.4-5, a seguir. 

QUADRO 7.2.1.4-5 - ÍNDICE DE ESTADO TRÓFICO - IET (2011) 

Ponto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

GUAR 09000 61    59  58    57  59 
Legenda: Azul: ultraoligotrófico; verde: oligotrófico; amarelo: mesotrófico; laranja: eutrófico; vermelho: supereutrófico e lilás: 
hipereutrófico. 
Fonte: CETESB (2012). 
 

Com base no quadro apresentado, é possível concluir que o Reservatório Guarapiranga, nesse ponto, se 
comportou como um ambiente mesotrófico (média 2011).Contudo, em janeiro, o reservatório apresentou, 
nesse ponto, condições eutróficas, associado à maior ocorrência de chuva que carreia nutrientes ao 
reservatório. 

iv. IVA - Índice de Qualidade de Água para Proteção da Vida Aquática 

O IVA é utilizado para avaliar a qualidade das águas para a proteção da vida aquática, incluindo no seu 
cálculo as variáveis essenciais para os organismos que vivem no meio aquático: oxigênio dissolvido, pH, 
toxicidade (efeito observado nos organismos por meio de ensaio ecotoxicológico com Ceriodaphnia dubia); 
substâncias tóxicas e grau de trofia. Segundo a CETESB (2012), o IVA pode ser calculado em todos os 
pontos da Rede Básica, exceto para os corpos hídricos de Classe 4 onde não há previsão de proteção à 
vida aquática. 
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A seguir, o Quadro 7.2.1.4-6 apresenta os valores calculados para esse índice no Reservatório de 
Guarapiranga, no ponto de monitoramento considerado no presente estudo.. 

QUADRO 7.2.1.4-6 - ÍNDICE DE QUALIDADE DE ÁGUA PARA PROTEÇÃO DA VIDA AQUÁTICA 

Ponto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 

GUAR 09000 4,2    3,2  3,2    3,2  3,5 
Legenda:Azul: ótima; verde: boa; Amarelo: regular; vermelho: ruim e lilás: péssima. 
Fonte: CETESB (2012). 
 

Observa-se que nesse ponto o IVA apresentou uma média anual regular, ainda que, na maior parte dos 
meses para os quais esse índice foi calculado, a classificação foi ótima. 

v. Qualidade dos Sedimentos 

A qualidade do sedimento é avaliada por meio do Critério de Qualidade do Sedimento que contempla a 
classificação para diferentes linhas de evidência, em cada um dos pontos de coleta. Os diagnósticos: 
químico, componente biótico (comunidade bentônica), potencial mutagênico e variáveis microbiológicas 
são apresentados em cinco classes de qualidade. As concentrações de fósforo total têm três 
classificações. Com relação ao seu potencial de ecotoxicidade, os sedimentos são avaliados em quatro 
classes de qualidade de acordo com os tipos e intensidades de efeitos observados nos ensaios com 
Hyalella azteca. Os resultados do teste de toxicidade aguda com Vibrio fischeri (Sistema Microtox®), 
realizado na água intersticial, também são apresentados em quatro classes de intensidade. O Quadro 

7.2.1.4.6 mostra essa classificação. 

QUADRO 7.2.1.4-6 – CLASSIFICAÇÃO CRITÉRIO DE QUALIDADE DO SEDIMENTO 

QUALIDADE Ótima Boa Regular Ruim Péssima 

Química      
ICB      

Ecotoxicidade  N.A.    
AMES      

Deformidade  N.A.    
Microtox N.T. N.A. Moderada Tóxia Muito tóxica 

Coliformes até 103 >103 até 
104 >104 até 105 >105 até 106 >106  

Clostridium  + ++ +++ 
Clostridium 
(NMP/100g) 

(<105) (≤105<106) (≤106<107) (≥107) 

PT (mg/kg)  <750  >750 até 
1.500 > 1.500 

N.A. = Não aplicável; N.T.=Não-tóxica. 
Fonte: CETESB, 2012. 

 

Sob o ponto de vista da qualidade química o sedimento da Represa de Guarapiranga no ponto considerado 
foi classificado como péssimo, considerando que a concentração de cobre total foi superior ao PEL 
(Probable Effect Level) que é o limiar acima do qual é frequente a ocorrência de efeitos adversos à biota. 
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Também foi classificado como de qualidade péssima em face aos resultados do teste de toxicidade aguda 
com Vibrio fischeri (Sistema Microtox®), realizado na água intersticial, e da concentração de fósforo total. 

A qualidade microbiológica, por sua vez, foi classificada como ótima considerando o número mais provável 
de coliformes termotolerantes (NMP/100g), e como ruim a partir do número mais provável de clostridium 
perfringens (NMP/100g).  

d) Cursos de Água Presentes na AID e ADA 

A seguir, as fotografias apresentam alguns dos cursos de água e Piscinões presentes na AID e ADA, com 
destaque para os cursos de água que serão atravessados pelo empreendimento, que serão apresentados 
seguindo a ordem de descrição adotada no item "Considerações Gerais" deste item, ou seja: partindo da 
Vila Sônia e chegando à Vila Olímpia. 

  
Foto 7.2.1.4-1 - Córrego Charque Grande, vista para 
jusante, a partir Av. Prof. Francisco Morato. 

Foto 7.2.1.4-2 - Córrego Ibiraporã, despoluído 
recentemente pelo Programa Córrego Limpo da 
SABESP. 

  
Foto 7.2.1.4-3 - Córrego Pires, próximo ao piscinão Eliseu 
de Almeida (vista para montante). 

Foto 7.2.1.4-4 - Piscinão Eliseu de Almeida, no Córrego 
Pirajussara, junto à Av. Prof. Francisco Morato. 
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Foto 7.2.1.4-5 - Pequeno afluente do Córrego 
Pirajussara, próximo ao Extra de Taboão da Serra. 

Foto 7.2.1.4-6 - Córrego Pirajussara, no final da Estrada 
do Campo Limpo, vista para montante. 

  
Foto 7.2.1.4-7 - Córrego dos Mirandas, vista para 
montante. 

Foto 7.2.1.4-8 - Piscinão Sharp, junto ao Córrego 
Pirajussara, vista da Estrada do Campo Limpo. 

  
Foto 7.2.1.4-9 - Córrego Olaria, vista para montante da 
Estrada de Campo Limpo. 

Foto 7.2.1.4-10 - Córrego Diniz, vista jusante da Estrada 
de Campo Limpo. 



 

Código 
RT-070.00-RA3/001 

Rev. 
A 

DOCUMENTO TÉCNICO Emissão 
20/12/2012 

Folha 
499 de 1210  

 
Emitente Resp. Técnico – Emitente 

20/12/2012 

Verificação / São Paulo Transporte S.A  
 

 

  
Foto 7.2.1.4-11 - Afluente 1 do Córrego Pirajussara (da 
margem direita), ao lado do CEU Campo Limpo. 

Foto 7.2.1.4-12 - Córrego do Engenho, vista para jusante. 

  
Foto 7.2.1.4-13 - Afluente 2 do Córrego do Engenho, 
imediatamente à jusante da travessia na Av. Carlos 
Lacerda. 

Foto 7.2.1.4-14 - Afluente 2 do Córrego do Engenho, à 
montante da travessia na Av. Carlos Lacerda e da 
Garagem de Ônibus da empresa São Luís. 

  
Foto 7.2.1.4-15 - Afluente 2 do Córrego do Engenho, 
canalizado sob garagem de ônibus da Empresa São Luís. 

Foto 7.2.1.4-16 - Ribeirão do Morro do "S", em frente  à 
estação Metro Capão Redondo, Estrada de Itapecerica 
(vista para jusante). 
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Foto 7.2.1.4-17 - Córrego do Capão Redondo, vista para 
jusante, a partir da Av. Ellis Maas. 

Foto 7.2.1.4-18 - Córrego do Capão Redondo, vista para 
montante, a partir da Av. Prof. Dr. Telêmaco Hipólito de 
Macedo Van Langendon. 

  
Foto 7.2.1.4-19 - Córrego do Capão Redondo, vista para 
montante, a partir da R. Dezenove, no Jardim São José. 

Foto 7.2.1.4-20 - Córrego do Capão Redondo, vista para 
montante, a partir da R. Eunice Bechara de Oliveira, na 
Vila Fazzeoni. 

  
Foto 7.2.1.4-21 - Afluente 2 do Córrego do Capão 
Redondo, no Jardim Fraternidade (vista para montante). 

Foto 7.2.1.4-22 - Idem foto anterior. 



 

Código 
RT-070.00-RA3/001 

Rev. 
A 

DOCUMENTO TÉCNICO Emissão 
20/12/2012 

Folha 
501 de 1210  

 
Emitente Resp. Técnico – Emitente 

20/12/2012 

Verificação / São Paulo Transporte S.A  
 

 

  
Foto 7.2.1.4-23 - Córrego do Capão Redondo, vista para 
montante, a partir da Rua Gagliano Neto, Jd. Soraia (vista 
para montante). 

Foto 7.2.1.4-24 - Afluente 3 do Córrego do Capão 
Redondo (vista para jusante), na Rua Campos Borges, 
altura do no 126 (Jd. S. Bento Novo). 

  
Foto 7.2.1.4-25 - Afluente 3 do Córrego do Capão 
Redondo (vista para montante), na Rua Campos Borges, 
altura do no 126 (Jd. S. Bento Novo). 

Foto 7.2.1.4-26 - Córrego do Capão Redondo próximo à 
sua nascente, na Av. Abílio César, sem número. 

  
Foto 7.2.1.4-27 - Vista do Córrego Itupu, para jusante (Jd. 
Nakamura). 

Foto 7.2.1.4-28 - Trecho de cabeceira do córrego Itupu, 
vista a partir da Estrada do M’ Boi Mirim. 
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Foto 7.2.1.4-29 - Vista geral da Bacia do córrego Itupu, a 
partir do local onde será construído o Terminal Intermodal 
Jardim Ângela. 

Foto 7.2.1.13-30 - Vista do Córrego Itupu, vista para 
montante (Jd. Nakamura). 

  
Foto 7.2.1.13-31- Ponto de Afloramento de água potável 
utilizado pelos moradores, junto à Rua Miguel Dionísio 
Valle, Jardim Nakamura. 

Foto 7.2.1.4-32 - Trecho de cabeceira do córrego 
Guavirutuba, poluído por esgoto doméstico e lixo. 

  
Foto 7.2.1.13-33 - Trecho do córrego Guavirutuba 
canalizado, próximo ao local de passagem do traçado do 
Monotrilho. 

Foto 7.2.1.4-34 - Córrego dos Freitas, no Cruzamento 
com a Rua Comendador Antunes dos Santos, a cerca de 
250 metros do traçado do Sistema Monotrilho. 
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Foto 7.2.1.4-35 - Córrego Ponte Baixa, vista p/ montante 
a partir da rua Frederico Grotte. Muito poluído por esgoto 
e lixo. 

Foto 7.2.1.4-36 - Córrego Ponte Baixa na rua Leonilda 
Kimori. O Monotrilho terá parte do seu traçado ao longo 
desta via. 

 
Fonte: Subprefeitura do M'Boi Mirim. 

 
Fonte: Subprefeitura do M'Boi Mirim. 

Foto 7.2.1.4-37 - Córrego do Jardim Letícia com 
ocupação irregular das margens e águas poluídas por lixo 
e esgoto. 

Foto 7.2.1.4-38 - Córrego do Jardim Letícia em outro 
ponto. 

  
Foto 7.2.1.4-39 - Córrego Ponte Baixa a 60 m a jusante 
da afluência do Córrego Itapoquera. Vista a partir da R. 
Antonio Aranha (Jd. Sta. Josefina). 

Foto 7.2.1.4-40 - Córrego Ponte Baixa, no ponto 
imediatamente à montante de sua foz no Canal do 
Guarapiranga. 
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Foto 7.2.1.4-41 - Vista do Canal do Guarapiranga, a partir 
da Ponte do Socorro. A Ponte do Sistema Monotrilho 
passará a cerca de 350 m ao norte. 

Foto 7.2.1.4-42 - Vista do Canal do rio Jurubatuba, a 
partir da Ponte Santo Dias da Silva. A Ponte do Sistema 
Monotrilho passará a cerca de 150 m ao norte, na altura 
da Estação Socorro (CPTM), em segundo plano. 

  
Foto 7.2.1.4-43 - Vista do Córrego Santo Amaro (vista 
para montante), no ponto de travessia com a rua José 
Abrantes. 

Foto 7.2.1.4-44 - Vista do Córrego Santo Amaro (vista 
para jusante), no ponto de travessia com a rua José 
Abrantes. 

  
Foto 7.2.1.4-45 - Av. Prof. Alceu Maynard Araújo (vista 
sentido Marginal Pinheiros). O Córrego Maria Joaquina 
encontra-se canalizado sob este viário. 

Foto 7.2.1.4-46 - Av. Prof. Vicente Rao. Sob este viário, 
está canalizado o Córrego Cordeiro. 
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Foto 7.2.1.4-47 - Córrego Cordeiro sob a Av. Prof. 
Vicente Rao. 

Foto 7.2.1.4-48 - Dreno do Brooklin, na Av. Dr. Chucri 
Zaidan, altura do no 300. 

  
Foto 7.2.1.4-49 - Dreno do Brooklin, na altura do encontro 
com o Córrego Água Espraiada. 

Foto 7.2.1.4-50 - Córrego Água Espraiada, vista para 
jusante. 

  
Foto 7.2.1.4-51 - Córrego Água Espraiada, Vista para 
montante. 

Foto 7.2.1.4-52 - Dreno do Brooklin, na Av. Eng. Luís 
Carlos Berrini, altura do no 1750. 
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Foto 7.2.1.4-53 - Leito do Córrego Traição sob viaduto da 
Av Dos Bandeirantes. 

Foto 7.2.1.4-54 - Cruzamento da Av. dos Bandeirantes 
com a Av. Eng. Luís Carlos Berrini. Sob a primeira 
avenida, encontra-se canalizado o Córrego do Sapateiro. 

  
Foto 7.2.1.4-55 - Av. Juscelino Kubitschek, sentido Marg. 
Pinheiros. O córrego do Sapateiro está totalmente 
canalizado, e parte do seu percurso encontra-se sob este 
viário 

Foto 7.2.1.4-56 - Foz do Córrego Sapateiro, na margem 
direita do Rio Pinheiros. 

 

e) Aspectos Hidrológicos 

Os cursos de água situados na AII do empreendimento são de pequeno porte e não dispõem de estações 
fluviométricas41, fato que dificulta a determinação quantitativa das vazões do escoamento superficial. 

Para a caracterização do escoamento superficial dos cursos de água, foi utilizado o modelo desenvolvido 
no Estudo de Regionalização Hidrológica no Estado de São Paulo (CTH/DAEE), o qual permite estimar a 
disponibilidade hídrica das bacias hidrográficas do território paulista. Esse estudo propõe uma metodologia 

                                                      

41 O Córrego Pirajussara contava com uma estação fluviométrica que operou somente entre os anos de 1972 e 1976 (Código 3E-105). 
Entretanto, como os dados se referem a uma época cuja realidade desta sub-bacia era totalmente diferente, não há como utilizar os 
mesmos dados para o presente estudo. 
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que permite a determinação de vazões médias e mínimas, volumes de regularização intra-anual e curvas 
de permanência, a partir da área de drenagem e da localização da bacia hidrográfica. 

Com base nessa metodologia, foram estimadas a vazão média de longo período (Qm) e a vazão mínima de 
7 dias consecutivos, com recorrência de 10 anos (Q7,10). Entretanto, cabe comentar que todos esses cursos 
de água encontram-se totalmente descaracterizados dos seus processos naturais de escoamento 
superficial em função do intenso processo de urbanização com a consequente impermeabilização do solo, 
redução da recarga do lençol freático e lançamento de esgotos. 

Com relação ao rio Pinheiros, cabe comentar que as suas vazões são totalmente influenciadas pela 
operação do sistema Tietê-Billings, implantada no início do século passado. O Rio Pinheiros, também 
denominado de canal Pinheiros, fica a jusante das barragens das represas Billings e do Guarapiranga, 
assim, as suas vazões dependem das descargas dessas barragens, das contribuições dos afluentes 
diretos e, também, da reversão de suas vazões para controle de cheias, por ocasião da ocorrência de 
chuvas intensas na região, quando as águas desse rio são bombeadas para a represa Billings através da 
Estação Elevatória de Pedreira. Desta forma, tanto o Canal do Rio Jurubatuba como o Canal do 
Guarapiranga possuem regimes de vazão influenciados por essa dinâmica, não justificando, portanto o 
cálculo dos parâmetros hidrológicos através do modelo proposto. 

Vale também comentar que todos os cursos de água que integram a AII do empreendimento, devido ao 
elevado grau de impermeabilização de suas sub-bacias, apresentam coeficientes de escoamento 
superficial (run off) bastante elevados, que aliados às altas declividades nos seus trechos superiores, 
resultam em vazões de cheias com picos acentuados por ocasião de chuvas intensas. Este fenômeno se 
torna grave nas situações em que existem ocupações irregulares nos seus trechos médio e inferior (de 
baixa declividade), onde muitas vezes o leito do rio encontra-se obstruído pelo lançamento de lixo e 
entulho, resultando no seu extravasamento e inundações nessas áreas. 

O Quadro 7.2.1.4-7 apresenta os dados calculados, considerando as travessias existentes ao longo do 
traçado do corredor com área de drenagem igual ou superior a 20 ha42, com exceção das travessias dos 
Canais do Guarapiranga e do Rio Jurubatuba, por motivos descritos no parágrafo anterior.  

                                                      

42 Estabeleceu-se este limite inferior pois, no contexto do empreendimento em questão, bacias com área de contribuição inferior a 20 
ha resultam em vazões muito pouco significativas. 
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QUADRO 7.2.1.4-7  – ASPECTOS HIDROLÓGICOS PRINCIPAIS DOS CURSOS DE ÁGUA DA AID/ADA 

Trav. 
Curso 

de Água 

Coordenadas 

UTM (23 k) 
Área de 

Contribuição 

(ha) 

Q7,10 

(m
3
.s

-1
) 

Qm 

(m
3
.s

-1
) 

X Y 

1 Córrego Charque Grande 322.609 7.389.549 170,227 0,004 0,017 
2 Córrego Ibiraporã 322.034 7.388.721 47,972 0,001 0,005 
3 Córrego Pires 321.507 7.388.248 268,719 0,006 0,027 
4 Córrego Pirajussara 321.296 7.388.177 91,010 0,002 0,009 
5 Córrego dos Mirandas 320.858 7.387.331 221,186 0,005 0,022 
6 Córrego Olaria 320.085 7.386.390 248,825 0,005 0,025 
7 Córrego Diniz 319.491 7.385.684 37,538 0,001 0,004 
8 Afluente 1 do Córrego Pirajussara 318.579 7.384.853 3.087,074 0,064 0,305 
9 Afluente 2 do Córrego do Engenho 318.588 7.383.185 70,633 0,001 0,007 

10 Ribeirão do Morro do "S" 319.716 7.382.487 928,995 0,019 0,089 
11 Córrego do Capão Redondo 319.153 7.381.497 307,784 0,006 0,030 
12 Córrego Guavirutuba 320.420 7.379.729 60,017 0,001 0,006 
13 Córrego Piraporinha 321.181 7.380.677 36,219 0,001 0,003 
14 Córrego Ponte Baixa 324.175 7.381.888 641,484 0,013 0,061 
15 Córrego Poli 325.758 7.382.437 44,614 0,001 0,004 
16 Córrego Santo Amaro 324.918 7.383.519 102,568 0,002 0,010 
17 Córrego Maria Joaquina 325.021 7.384.979 383,682 0,008 0,037 
18 Córrego Cordeiro 326.728 7.386.730 1.658,441 0,032 0,152 
19 Córrego Água Espraiada 326.980 7.387.534 1.193,566 0,023 0,110 
20 Córrego Traição 327.465 7.389.397 1.210,908 0,024 0,117 
21 Dreno do Brooklin* 327.452 7.389.226 4.203,877 0,082 0,393 

* Canal artificial. 
 

A seguir, a Figura 7.2.1.4-38 apresenta a localização das travessias listadas na no Quadro 7.2.1.4-7. 

  



Represa
Guarapiranga

Represa
Billings

Córrego 
do E ngenho

Córrego da 

C achoeira

Ca
na

l do 

Gu

arap ira
ng

a

Có
rre

go 
Ita

po
qu

era

Rio 
Embu-Mirim

Córreg o Olaria

Córrego Traição

Córr
eg

o d
o Cap

ão 
Re

do
n d

o 
(o u Á

gua 

do
s B

ran
co

s)

Córrego Gua v irutuba

Dr
en

o d
o 

Br
oo

kli
n

Córrego 

Ponte Ba ixa

Córrego Água Espraiada

Có
rrego 

do
s F rei

ta
s

Córrego 

Ca rap

icu
iba

Córrego Joaquim 

C achoeir a

Canal do Rio 
Jurubatuba

Rib
eirã

o do 

Morro 
do "S "

Có
rrego 

Arariba

Córrego 

P edr
eiras

Córrego 
Poá

Córrego 

Comercial

Córrego das 
Virtudes

Córrego 

Pir

aju

ssa ra

Córrego 

I ndependência

Córrego do 

Jabaquara

Rio Pinheiros

Córrego Pira porinha

Córrego 
Mad a lena

Córrego 
Diniz

Córrego 

Pira cuama

Córrego 

Santo Ama ro

Afluente 1 d o 

Córrego P iraj u ssar
a

Córrego P ires

Córrego 
Uberaba

Córrego 
Rebouças

Córrego 
Cordeiro

Córrego 

Poli

Córrego 

Charque Grande

Afluente 2 do 

Córrego do Engenho

Córrego Maria Jo a quina

Córrego 
Jd. Letícia

Córreg o Itupu

Córrego 

Ibiraporã

Córre go Sapateiro

Córrego dos 

Mirandas

750

750

750

750

750

750

75
0

7
50

750

750

750

750

750

750

750

875

750

750

750

750

75
0

750

750

750

750

750

750

750

750
750

750

750

75
0

87 5

75
0

750

750
75

0

750

750

75 0

7502

3
4

5

6

7

8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

1

315.000

315.000

320.000

320.000

325.000

325.000

330.000

330.000

7.3
80

.00
0

7.3
80

.00
0

7.3
85

.00
0

7.3
85

.00
0

7.3
90

.00
0

7.3
90

.00
0

Localização no Estado de SP

Projeção UTM
SIRGAS 2000 - Fuso 23 Sul

Título
Localização das Travessias de Cursos de Água

Data
Out/2012

Escala
1:55.000

Revisão
0

Documento nº Folha nº

E I A  -  S I S T E M A  M O N O T R I L H O

1/1
Fonte:   EMPLASA.

Figura 7.2.1.4-38

Localização Regional
Travessias
Traçado do Monotrilho
Drenagens
Massas de Água
AII - Meios Físico e Biótico

Curvas de Nível
Mestras
Intermediárias 2 0 21 km



 

Código 
RT-070.00-RA3/001 

Rev. 
A 

DOCUMENTO TÉCNICO Emissão 
20/12/2012 

Folha 
510 de 1210  

 
Emitente Resp. Técnico – Emitente 

20/12/2012 

Verificação / São Paulo Transporte S.A  
 

 

7.2.1.5 Áreas Potencialmente Contaminadas 

Apesar de o empreendimento em questão se caracterizar basicamente como uma intervenção linear na 
mancha urbana, localizando-se, em grande parte, no canteiro central de sistemas viários existentes, haverá 
a necessidade de execução de viários de apoio ao sistema monotrilho em alguns trechos, bem como da 
implantação de estações, implicando em desapropriações de lotes de diferentes tipologias. Portanto, é 
necessário identificar as áreas contaminadas, com base nos registros oficiais existentes e também aquelas 
que apresentam potencial de contaminação decorrente das atividades desenvolvidas no lote, permitindo a 
identificação de eventuais passivos ambientais decorrentes de áreas contaminadas, e ajudando a prever 
locais que possuem potencial de contaminação. 

Uma área potencialmente contaminada pode ser definida como uma área, local ou terreno onde há 
suspeitas, indícios ou características inerentes à própria natureza da atividade desenvolvida no terreno em 
questão que aponte para a possibilidade de existência de poluição ou contaminação causada pela 
introdução de quaisquer substâncias ou resíduos que nela tenham sido depositados, acumulados, 
armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo natural. Nessas áreas, 
os poluentes ou contaminantes podem concentrar-se em subsuperfície nos diferentes compartimentos do 
ambiente, como por exemplo, no solo, nos sedimentos, nas rochas, nos materiais utilizados para aterrar os 
terrenos, nas águas subterrâneas ou, de uma forma geral, nas zonas não saturada e saturada, além de 
poderem concentrar-se nas paredes, nos pisos e nas estruturas de construções. 

Para a avaliação da existência de áreas potencialmente contaminadas na área de influência do 
empreendimento, foi feito um levantamento de campo ao longo da AID para a identificação de atividades 
que armazenam ou utilizam produtos considerados perigosos e que, portanto, oferecem riscos de 
contaminação do solo e do lençol freático. Além disto, foram feitas consultas ao cadastro de áreas 
contaminadas da CETESB (Cadastro de Áreas Contaminadas e Reabilitadas no Estado de São Paulo - 
11/2011) e, também, ao cadastro da Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP (Relatório de Áreas 
Contaminadas no Município de São Paulo - 07/2012). No levantamento de campo realizado, foram 
consideradas com potencial de contaminação as seguintes atividades: oficinas mecânicas, ferros velhos, 
garagens, postos de combustível, indústrias químicas e metalúrgicas e estabelecimentos comerciais que 
armazenam/manuseiam produtos químicos. Alguns estabelecimentos que atualmente encontram-se sem 
atividade ou vazios, mas que anteriormente eram ocupadas por algumas das atividades mencionadas, 
também foram incluídos no levantamento. 

As definições das classificações das áreas levantadas pela CETESB e pela PMSP estão descritas a seguir 
e são baseadas na Lei Estadual nº 13.577, de 8 de julho de 2009, que dispõe sobre diretrizes e 
procedimentos para a proteção da qualidade do solo, e na Decisão de Diretoria nº 103/2007/C/E, de 22 de 
junho de 2007 da CETESB: 

 Área Contaminada: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que contenha 
quantidades ou concentrações de matéria em condições que causem ou possam causar danos à 
saúde humana, ao meio ambiente ou a outro bem a proteger; 

 Área Contaminada sob Investigação: área contaminada na qual estão sendo realizados 
procedimentos para determinar a extensão da contaminação e os receptores afetados; 

 Área em processo de monitoramento para reabilitação: área, terreno, local, instalação, 
edificação ou benfeitoria, na qual foram implantadas medidas de intervenção e atingidas as metas 
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de remediação definidas para a área, ou na qual os resultados da avaliação de risco indicaram que 
não existe a necessidade da implantação de nenhum tipo de intervenção para que a área seja 
considerada apta para o uso declarado, estando em curso o monitoramento para encerramento; e 

 Área reabilitada para o uso declarado: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria, 
que após a realização do monitoramento para encerramento, for considerada apta para o uso 
declarado. 

O Quadro 7.2.1.5-1 apresenta o total de estabelecimentos identificados no "Cadastro de Áreas 
Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo" (CETESB), apresentando as informações 
relevantes extraídas das fichas cadastrais, além da distância mínima do lote em relação à ADA. 

No Quadro 7.2.1.5-1, é possível verificar que das 42 áreas inseridas na AID, 29 são postos de 
combustível, 12 são estabelecimentos industriais e há apenas 1 estabelecimento comercial. Dessas 42 
áreas, 13 possuem sobreposição com a ADA, sendo 8 postos de combustível, 4 estabelecimentos 
industriais e 1 estabelecimento comercial. Dentre os estabelecimentos que possuem interseção com a 
ADA, 8 estão classificados como "Área contaminada" (4 postos de combustível, 3 estabelecimentos 
industriais e 1 estabelecimento comercial); 1 está classificado como "Área contaminada sob 

investigação" (posto de combustível), e outros 4 estão classificados como "Área em processo de 

monitoramento para reabilitação" (3 postos de combustível e 1 estabelecimento industrial). 

Outras 13 áreas estão localizadas até um raio de 50 metros no entorno da ADA, sendo 11 postos de 
combustível e 2 estabelecimentos industriais. Dessas 13 áreas, 6 estão classificadas como "Área 

Contaminada" (5 postos de combustível e 1 estabelecimento industrial), 2 estão classificadas como "Área 

contaminada sob investigação" (2 postos de combustível), 4 estão classificadas como "Área em 

processo de monitoramento para reabilitação" (3 postos de combustível e 1 estabelecimento industrial) 
e 1 foi classificada como "Área reabilitada para uso declarado" (posto de combustível). 

  



QUADRO 7.2 .1.5-1 - RELAÇÃO DE ÁREAS LEVANTADAS NO CADASTRO DA CETESB INSERIDAS NA AID (PARCIAL OU INTEGRALMENTE) 

No 
Classe da 

Atividade1 
Nome do estabelecimento Endereço do estabelecimento Classificação2 

Meios Impactados 

Área 
(m2) 

Página5 
Distância6 

(m) 
Solo 

superficial 
Subsolo 

Águas 
superficiais 

Águas 
subterrâneas 

Ar 

D3 F4 D F D F D F D F 

C1 PC Auto Posto Arinella Ltda Estrada do Campo Limpo, 3735 AC 
       

x 
  

741 2586 6 

C2 PC Auto Posto Arizona Ltda Av. Eng Luis Carlos Berrini, 1585 ACSI 
  

x 
   

x 
   

968 2587 12 

C3 PC Auto Posto Brasilina Ltda Av. Professor Francisco Morato, 4040 ACSI 
  

x x 
  

x x 
  

418 2631 0 

C4 PC Auto Posto Campo Limpo Ltda Estrada do Campo Limpo, 4526 AC 
      

x 
   

861 2643 4 

C5 PC Auto Posto Caviunas Ltda Av. João Dias, 1951 AC 
  

x 
   

x x 
  

957 2657 289 

C6 PC Auto Posto Cristal LTDA Av. Professor Francisco Morato, 3677 AC 
  

x x 
  

x x 
  

693 2682 151 

C7 PC Auto Posto Dart LTDA Avenida Guarapiranga, 271 AMR 
      

x 
   

580 2686 2 

C8 PC Auto Posto Duque Berrini LTDA Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1264 ACSI 
    

x x x x 
  

1.284 2705 13 

C9 PC Auto Posto Jaguar LTDA Av. Guarapiranga, 540 AMR 
  

x 
   

x 
   

3.122 2807 5 

C10 PC Auto Posto Jurubatuba LTDA Av. Vitor Manzini, 419 ACSI 
  

x 
   

x 
   

576 2831 66 

C11 PC Auto Posto Oásis LTDA Rua João Alfredo, 619 AC 
      

x x 
  

311 2931 254 

C12 PC Auto Posto Paciência LTDA Av. Washington Luiz, 56 ARD 
      

x 
   

736 2936 280 

C13 PC Auto Posto Piracuama LTDA Largo do Campo Limpo, 3244 AMR 
  

x 
   

x 
   

854 2961 0 

C14 PC Auto Posto São Felipe LTDA Av. Professor Francisco Morato, 4944 AMR 
      

x 
   

1.123 3015 0 

C15 PC Auto Posto Vibe LTDA Av. Morumbi, 7685 AMR 
      

x x 
  

547 3075 118 

C16 PC B G Sul Petróleo LTDA Av. Professor Francisco Morato, 5051 AC 
  

x 
   

x 
   

3.308 3102 21 

C17 IND Bicicletas Monark S/A Rua Eng. Mesquita Sampaio, 782 AC x 
     

x 
   

80.490 3114 32 

C18 PC Bope Comércio de Combustíveis LTDA Av. Professor Francisco Morato, 4498 AC 
  

x x 
  

x x 
  

1.688 3117 0 

C19 COM 
Brenntag Química Brasil LTDA 
(Atual Pátio de Veículos Removidos CET) 

Rua Ptolomeu, 715 ACSI x 
 

x 
   

x x 
  

9.421 3123 161 

C20 IND Brookfield Empreendimentos Imobiliários LTDA* Av. Morumbi, 7748 AC 
  

x 
   

x x 
  

1.989 3126 161 

C21 PC Cantábria Empreendimentos Imobiliários LTDA* Rua Verbo Divino c/ Av. Nações Unidas AMR 
  

x 
   

x 
   

6.746 3132 259 

C22 PC City Santo Amaro Posto de Serviços LTDA Av. de Pinedo, 57 ACSI x 
     

x 
   

314 3199 65 

C23 COM Diaspron do Brasil S/A (Atualmente é um conjunto de edifícios) Rua Laguna, 563 AC 
  

x x 
  

x x 
  

18.904 3247 0 

C24 PC Dutrão Auto Posto LTDA Av. das Nações Unidas, 12071 AC 
  

x 
   

x 
   

2.196 3256 294 

C25 PC Funchal Auto Posto LTDA R. Funchal, 554 AC 
  

x 
   

x 
   

567 3304 9 

C26 PC Posto de Serviços Paz LTDA R. Eng. Mesquita Sampaio, 825 AC 
      

x 
   

2.011 3586 161 

C27 IND Helfont Produtos Elétricos Ltda Av. Professor Francisco Morato, 4240 AC x 
 

x 
   

x x 
  

5.107 3338 0 

C28 IND Mac Cyrela Mafra Empreendimentos Imobiliários Ltda* Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 1500 AMR 
      

x 
   

71.605 3387 172 

C29 IND Mahle Metal Leve LTDA Rua Brasílio Luz, 535 AC x 
 

x 
   

x x x 
 

55.002 3391 0 

C30 PC Portal do Campo Limpo Auto Posto Estrada do Campo Limpo, 5035 AC x 
     

x 
   

357 3466 0 

C31 PC Posto Capão Redondo LTDA Av. Comendador Sant'anna, 940 AMR 
      

x 
   

687 3495 24 

C32 PC Posto de Serviços Guararapes LTDA Av. Eng. Luís Carlos Berrini,725 AC 
  

x x 
  

x x 
  

537 3551 9 

C33 PC Helbor Empreendimentos LTDA Rua da Paz, 2150 ARD x 
 

x 
   

x 
   

6.515 3337 21 

C34 PC Posto de Serviços Umarizal LTDA Estr. do Campo Limpo, 5746 AC x 
 

x x 
  

x x 
  

1.030 3612 0 

C35 IND Proquímio Produtos Químicos Opoterápicos LTDA (Atual Fiat Sinal Veículos) Av. Professor Francisco Morato, 5943 AMR x 
     

x 
   

5.722 3666 23 

C36 PC Rio Vouga Posto de Serviços LTDA Av. Prof. Francisco Morato, 4600 AC x 
     

x 
   

1.677 3685 0 

C37 IND Robert Bosch LTDA R. Dr. Rubens Gomes Bueno, 478 AC x 
     

x x 
  

48.249 3688 241 

C38 IND Rochaverá Desenvolvimento Imobiliário LTDA Av. das nações unidas, 14171 AMR x 
 

x 
   

x 
   

39.234 3689 0 

C39 IND Rosset Artes Gráficas e Editora LTDA* Rua Luiz Spherafico Junior, 755 AC 
      

x 
   

6.195 3692 293 

C40 IND Timken do Brasil Comércio e Indústria LTDA Rua Eng. Mesquita sampaio, 714 AC 
  

x 
   

x x 
  

17.781 3766 0 

C41 IND Wtorre Alfa Empreendimentos Imobiliários LTDA* Av. das Nações Unidas, 14261 AC 
  

x 
   

x 
   

22.869 3812 60 

C42 PC Companhia Brasileira de Distribuição - Extra - Taboão R. João Batista de Oliveira, 47 AMR 
  

x 
   

x 
   

10.621 3981 0 

Notas explicativas: 
1
 PC – Posto de Combustível; IND - Indústria; COM - Comércio. 

* Reutilização da área contaminada. 
2 AC - Área Contaminada; ACSI - Área Contaminada sob investigação; AMR - Área em processo de monitoramento para reabilitação; ARD - Área reabilitada para o uso declarado. 
3
 Dentro da propriedade. 

4
 Fora da propriedade. 

5 
Página de registro no "Cadastro de Áreas Contaminadas e Reabilitadas do Estado de São Paulo" (CETESB). 

6
 Distância mínima em relação à ADA. 

Fonte: CETESB, 2011. 
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Cabe fazer um esclarecimento em relação a 3 estabelecimentos constantes do cadastro da CETESB 
inseridos na AID. Nesse cadastro o endereço na Av. Prof. Francisco Morato, 593 está vinculado à empresa 
Proquímio Produtos Opoterápicos Ltda. Entretanto, no levantamento de campo foi verificado que este 
terreno, atualmente, está ocupado pela concessionária de automóveis – FIAT SINAL, cuja existência (de 
acordo com informações da empresa) precede em vários anos a data da elaboração do relatório pela 
CETESB. Assim, esta área foi desconsiderada. A Figura 7.2.1.5-1 apresenta a localização da referida 
área, em imagem aérea, em relação à ADA (sombreada) do empreendimento. 

 
Fonte:Google Earth. 

FIGURA 7.2.1.5-1 - CONCESSIONÁRIA FIAT SINAL 

Já o endereço na R. da Laguna, 563 está vinculado à empresa Diaspron do Brasil S/A, mas atualmente há 
um conjunto de edifícios no local, como pode ser constatado através da Figura 7.2.1.5-2. 

Por fim, o endereço da R. Pitolomeu, 715 consta, no cadastro da CETESB, como sendo da Brenntag 
Química Brasil LTDA. Entretanto, no local, atualmente funciona um Pátio de Veículos Removidos da CET - 
Companhia de Engenharia de Tráfego. O local em questão é apresentado na Figura 7.2.1.5-3. 

Por sua vez, o Quadro 7.2.1.5-2 apresenta o total de estabelecimentos identificados no "Relatório de Áreas 
Contaminadas no Município de São Paulo" (DECONT/PMSP), apresentando as informações relevantes 
extraídas das fichas cadastrais desse relatório, que diferem um pouco das informações disponizilizadas 
pela CETESB. Também é apresentada, na última coluna, a distância mínima do lote em relação à ADA. 
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Fonte:Google Earth. 

FIGURA 7.2.1.5-2 - CONJUNTO DE EDIFÍCIOS (ANTIGA DIASPRON DO BRASIL S/A) 

 
Fonte:Google Earth. 

FIGURA 7.2.1.5-3 - ATUAL PÁTIO DE VEÍCULOS DA CET (ANTIGA DA BRENNTAG QUÍMICA BRASIL LTDA) 

  



QUADRO 7.2.1.5-2 - RELAÇÃO DE ÁREAS LEVANTADAS NO CADASTRO DA PMSP INSERIDAS NA AID  (PARCIAL OU INTEGRALMENTE)  

No Endereço do estabelecimento Distrito Classificação1 
Restrição Consta do Cadastro da CETESB? 

(Dez/2011) 
Área 
(m2) 

Página2 
Distância3 

(m) ÁguasSubterrâneas Solo Plantio e Consumo de Alimentos 

P1 R. Dr Luiz Migliano, s/n. Vila Sônia ACSI x 

 

 não 16.245 4 64 

P2 
Av. Guarapiranga, 291 

Capela do 
Socorro ARD x 

 

 não 1.640 5 10 

P3 
R. Augusto Ferreira de Morais, 282 

Capela do 
Socorro ACSI 

  

 não 965 5 4 

P4 R. Acédio José Fontanete, 507 Jardim São Luís ACSI x 

 

 não 20.507 24 65 

P5 R. Comendador Antunes dos Santos, 1.600 Jardim Ângela ACSI 

  

 não 34.727 24 0 

P6 Av. Morumbi, 7.426 Itaim Bibi ACSI 

  

 não 1.674 37 105 

P7 R. Vicentina Gomes, 99 Campo Grande AC x 

 

 não 7.387 40 100 

P8 R. Henri Dunant, 873 Santo Amaro ACSI x 

 

 não 870 44 265 

P9 R. Henri Dunant, 1383 Santo Amaro AC 

  

 não 20.182 44 0 

P10 R. Dr. José Áureo Bustamante, 301 Santo Amaro AC x 

 

x não 30.610 44 290 

P11 R. Dr. Rubens Gomes Bueno, 478 Santo Amaro AC x x  sim (C37) 48.249 45 241 

P12 R. Luiz Seráphico Júnior, 755 e R. Bragança Santo Amaro AC x x  sim (C39) 6.195 45 293 

P13 Av.das Nações Unidas, 14.171 Santo Amaro AMR x x  sim (C38) 39.234 45 0 

P14 R. Engenheiro Mesquita Sampaio, 782 Santo Amaro AC x 

 

 sim (C17) 80.490 45 32 

P15 R. da Paz, 2.150 Santo Amaro ACSI x 

 

 sim (C33) 6.515 46 21 

P16 R. Vigario Taques Bitencourt, 27 Santo Amaro ARD x 

 

 não 3.045 46 175 

P17 Av. Vitor Manzini, 390, 410, 420 e 490 Santo Amaro ACSI x 

 

 não 3.542 46 0 

P18 R. Laguna, 563 X R. Carreiro de Pedra Santo Amaro ACSI x x  sim (C23) 18.904 47 0 

P19 R. Brasilio Luz, 535 Santo Amaro ACSI x x  sim (C29) 55.002 47 0 

Notas explicativas: 
1 

AC - Área Contaminada; ACSI - Área Contaminada sob investigação; AMR - Área em processo de monitoramento para reabilitação; ARD - Área reabilitada para o uso declarado. 
2 

Página de registro no "Relatório de Áreas Contaminadas no Município de São Paulo" (DECONT/PMSP). 
3
 Distância mínima em relação à ADA. 

Fonte: DECONT/PMSP, 2012. 
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Como pode ser visto no Quadro 7.2.1.5-2, não são apresentados os tipos de atividades desenvolvidas nos 
estabelecimentos identificados, em função da ausência dessa informação no relatório do DECONT/PMSP. 
Também é possível observar que das 19 áreas inseridas (parcial ou integralmente na AID), 7 também 
estão identificadas no Cadastro da CETESB, sendo 5 estabelecimentos industriais, 1 estabelecimento 
comercial e 1 posto de combustível. Portanto a análise será feita considerando apenas os 12 pontos 
restantes, considerando que os demais já foram anteriormente abordados. 

Desses 12 pontos, 3 se localizam parcialmente na ADA, sendo 2 classificados como "Área contaminada" 
e 1 classificado como "Área contaminada sob investigação". Dentre as 9 áreas restantes, 2 estão 
classificadas como "Área contaminada", 5 estão classificadas como "Área contaminada sob 

investigação" e as 2 restantes como "Área reabilitada para uso declarado". 

Portanto, considerando apenas os lotes que possuem interseção com a ADA, existem, considerando os 2 
cadastros (CETESB e DECONT/PMSP) 10 áreas classificadas como "Área contaminada", 2 classificadas 
como "Área contaminada sob investigação" e outras 4 estão classificadas como "Área em processo de 

monitoramento para reabilitação". Portanto, de todas as áreas cadastradas, estas são as que demandam 
maior atenção. 

No entanto, dado o comportamento dinâmico e relativamente imprevisível das plumas de contaminação, as 
áreas do entorno imediato também requerem atenção especial. Além disso, é importante considerar 
também que muitas áreas não cadastradas fatalmente podem apresentar algum tipo de problema relativo à 
contaminação (solo, subsolo etc), já que o número de áreas contaminadas cadastradas pela CETESB tem 
crescido regularmente, conforme pode ser visto através da Figura 7.2.1.5-4 a seguir. 

 
Fonte:CETESB, 2011. 

FIGURA 7.2.1.5-4 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ÁREAS CADASTRADAS - CETESB 
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Além disso, das 4.131 áreas cadastradas, 32% (1.329) se localizam na cidade de São Paulo, sendo pouco 
mais de 82% (1.093) de postos de combustível. Portanto, é razoável esperar que, considerando os lotes 
parcial ou integralmente inseridos na ADA, possam ser encontradas novas áreas contaminadas. 

Neste sentido, o Quadro 7.2.1.5-3 a seguir apresenta quantificação das áreas parcial ou integralmente 
inseridas na ADA que apresentam potencial de contaminação em função das atividades nelas 
desenvolvidas, inclusive as áreas levantadas nos cadastros da CETESB e DECONT/PMSP apresentados 
anteriormente. 

QUADRO 7.2.1.5-3 - ÁREAS POTENCIALMENTE CONTAMINADAS INSERIDAS (INTEGRAL OU PARCIALMENTE) NA ADA 

Tipo do Estabelecimento Qtde 

Comércio/Serviços/Misto 

Depósito de Sucata/Ferro Velho 5 

Serviços Automotivos (Mecânica/Auto-elétrico/Funilaria/Casa de Baterias) 39 

Lava-Rápido 1 

Posto de Combustível 13 

Comércio de Produtos Químicos 2 

Hipermercado 1 

Comércio/Serviços diversos 6 

Garagem (Automóveis) 1 

Garagem (Ônibus) 4 

Indústria 

Ind. Química (Produtos de Limpeza) 1 

Ind. Metalúrgica (Rolamentos, perfis de aço, automação industrial etc) 1 

Outros 

Condomínio residencial Vertical 3 

Sem Atividade/Vazio Urbano 6 

TOTAL 83 

Fonte: Equipe UMAH (Levantamentos de campo realizados em Outubro/2012). 
 

A maioria das áreas situadas (total ou parcialmente) na ADA que apresenta potencial de contaminação 
corresponde a estabelecimentos de prestação de serviços automotivos (39), seguidos pelos postos de 
combustível (13). Depósitos de sucata/materiais de reciclagem e ferros velhos totalizam 6 
estabelecimentos, e garagens de ônibus totalizam 4, sendo uma de propriedade da SPTrans. Os 2 lotes 
industriais apresentados no quadro em questão estão cadastrados nos levantamentos da CETESB e/ou 
DECONT/PMSP.  

A Figura 7.2.1.5-5, que consta do volume de anexos, apresenta a localização das áreas levantadas nos 
cadastros da CETESB e do DECONT/PMSP, assim como as áreas que apresentam potencial de 
contaminação em função das atividades aí desenvolvidas. 
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7.2.2 Meio Biótico 

7.2.2.1 Vegetação 

A seguir é feita uma caracterização sucinta da vegetação na AID, visto que essa vegetação não difere da 
situação já explicitada na descrição da vegetação da AII. 

Baseado no mapeamento da Emplasa (2005), na Área de Influência Direta existe dezoito fragmentos de 
vegetação, totalizando uma área de aproximadamente 62,28 ha apresentados no Quadro 7.2.2.1-1 a 
seguir. A despeito da classificação da Emplasa estes fragmentos são considerados em estágio inicial-
médio de regeneração. 

QUADRO 7.2.2.1-1 – VEGETAÇÃO EXISTENTE NA AID 

Vegetação Fragmentos Área (ha) 

Mata 4 22,21  

Capoeira 14 40,07  

Total 18 62,28  

Fonte: Uso do Solo da RMSP (Emplasa, 2005) 

 

Apenas 1,7 % da área da AID é coberta por vegetação natural. O único fragmento de mata localiza-se em 
terreno próximo ao Hospital Municipal Dr. Moisés Deutsch (Hospital do M’Boi Mirim). O maior fragmento de 
toda a AID encontra-se também na mesma região; trata-se de um fragmento de Floresta secundária 
(capoeira) com 40,07 ha. 

Na AID também são encontradas espécies utilizadas na arborização urbana, introduzidas em praças, 
calçadas e jardins, de origem nativa ou exótica.  

É comum encontrar nas praças e calçadas, quando arborizadas: sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides), 
espatódea (Spathodea campanulata), ipê-amarelo (Tabebuia chrysotricha), ipê-roxo (Tabebuia 
impetiginosa), pata-de-vaca (Bauhinia variegata), ligustro (Ligustrum lucidum), quaresmeira (Tibouchina 
granulosa), figueira (Ficus benjamina) e aroeirinha (Schinus terebinthifolius). 

Também podem ser observadas espécies invasoras como o ipê-de-jardim (Tecoma stans) e leucena 
(Leucena leucocephala), principalmente em frestas no concreto e margens dos córregos. 
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Fonte: Emplasa, 2005. 

FIGURA 7.2.2.1-1 - REMANESCENTES DE VEGETAÇÃO NATURAL NA AID 

 

7.2.2.2 Parques urbanos na Área de Influência Direta do Empreendimento  

Os parques urbanos auxiliam na busca da sustentabilidade, mas que, entretanto, devem estar integrados a 
outras ações e atividades do planejamento ambiental. Além de avaliar se os mesmos veem sendo bem 
aproveitados pelas políticas urbanas no Brasil. 
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As áreas protegidas têm sido estratégias importantes para a conservação da biodiversidade. No ambiente 
urbano as áreas verdes são constituídas por áreas de Parques Urbanos, consideradas áreas de Recreação 
e pelas Áreas de Preservação Permanentes previstas pelo código florestal brasileiro.  

Na política de conservação da biodiversidade tem se considerado que esses tipos de áreas protegidas 
poderiam formar mosaicos ao longo do território, nos chamados Corredores Ecológicos, trazendo 
benefícios, não somente para a biodiversidade, mas também para a conservação do solo e dos recursos 
hídricos, além dos benefícios intangíveis como aqueles associados à contemplação da paisagem, entre 
outros. 

Parque dos Eucaliptos AID 

O parque dos Eucaliptos foi criado a partir de uma antiga chácara, depois preservado como área verde do 
condomínio “Morumbi Life” justaposto ao parque. Apresenta área total de 15.447 m². A inserção desse 
Parque na AID pode ser visualizada na Figura 7.2.2.2-1. 

 
Fonte: Atlas Ambiental de São Paulo, SMVA, 2012 (Consulta) 

FIGURA 7.2.2.2-1 - PARQUE DOS EUCALIPTOS 
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A vegetação é composta basicamente de um eucaliptal (daí seu nome) com sub-bosque de mata em 
regeneração, com espécies arbóreas nativas e exóticas plantadas, além de áreas ajardinadas. Destacam-
se espécies nativas como cedro-rosa (Cedrela fissilis), juçara (Euterpe edulis), pau-brasil (Caesalpinia 
echinata), sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides), embaúba (Cecropia sp.), fumo-bravo (Solanum 
granuloso-leprosum), e introduzidas: cafeeiro (Coffea arábica), bananeira (Musa paradisiaca) tipuana 
(Tipuana tipu), ciprestes (Cupressus spp.) e palmeira-australiana (Archontophoenix cunninghamiana). 

Parque Santo Dias 

O Parque Municipal Santo Dias foi  inaugurado em 1992; apresenta uma área e 134.000 m², que pertencia 
a antiga fazenda preservada pelo UNASP. A Figura 7.2.2.2-2 mostra a porção desse Parque inserida na 
AID. 

 
Fonte: Atlas Ambiental de São Paulo, SMVA, 2012 (Consulta) 

FIGURA 7.2.2.2-2 - PARQUE SANTO DIAS 
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É um dos parques municipais com características naturais mais preservadas. Abriga remanescente da 
Mata Atlântica com destaque para a palmeira Lytocaryum hoehnei, endêmica dos arredores de São Paulo.  
Foi realizado um estudo florístico de Garcia (1995), onde foram identificadas 154 espécies botânicas. 
Podem ser citados com exemplos as espécies araucaria (Araucaria angustifolia), canjerana (Cabralea 
canjerana), caingá-branco (Calyptranthes grandifolia), canela-vassoura (Cinnamomum stenophyllum), 
camboatá (Cupania oblongifolia), maria-mole (Guapira opposita), embiú (Guatteria australis), caroba 
(Jacaranda puberula), canela (Ocotea odorifera), aroerinha (Schinus terebinthifolius), sapopema (Sloanea 
monosperma) e peito-de-pombo (Tapirira guianensis). 

Parque Horto do Ipê 

Atualmente o parque em questão encontra-se em período de obras, conforme informações obtidas no site 
da Agenda 2012 – Programa de Metas da cidade de São Paulo onde o mesmo informa a previsão de 
entrega do parque para dezembro de 2012. Sua localização na AID consta da Figura 7.2.2.2-3. 

 
Fonte: Atlas Ambiental de São Paulo, SMVA, 2012 (Consulta) 

FIGURA 7.2.2.2-3 - PARQUE HORTO DO IPÊ 
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Parque do Povo 

O Parque do Povo foi inaugurado no dia 28 de setembro de 2008, inicialmente oferece três quadras 
poliesportivas, pistas de ciclismo, caminhada, corrida, trilhas além de aparelhos de ginástica. A Figura 

7.2.2.2-4 mostra a porção desse Parque inserida na AID. 

Apresenta grandes áreas gramadas e preservadas, por conta de algumas ocupações irregulares que 
exploraram comercialmente a área do parque, a vegetação rasteira foi dizimada e apenas 10% das 
grandes árvores que compunham a vegetação natural ainda permanecem no local.  

Árvores grandes e exóticas, como o eucalipto, acabaram permanecendo, pois antigamente as mesmas 
eram usadas para delimitar alguns espaços dentro do parque. 

 Na área onde se pode visualizar o playgroud estão dispostas algumas plantas ornamentais, coleções de 
trepadeiras, que acabam por atrair pássaros e borboletas compondo um cenário lúdico, assim como  o 
campo de futebol que está envolvido por algumas mirtáceas e árvores frutíferas brasileiras. 

O parque é formado por 7 trilhas que apresentam algumas espécies de samambaias(Pteridófitas) e 
bromélias distribuídas pela área, assim como algumas árvores frutíferas como jabuticaba, goiaba, araçá e 
pitanga que foram plantadas no início do ano em uma das trilhas espalhadas pelo parque.  

Além de apresentar uma floração intensa como lírios amarelos, azaleias, em associação com arbustos e 
palmeiras o parque apresenta uma proposta que visa algumas escolas para que as mesmas possam 
utilizar deste rico material vegetal para as aulas biologia e meio ambiente, propiciando o contato direto dos 
alunos com a natureza e também servindo como fonte de conhecimento para aqueles que passearem pelo 
parque, apenas pela beleza paisagística das plantas, que, florescerão em épocas diferentes para que o 
parque esteja sempre repleto de flores. 
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Fonte: Atlas Ambiental de São Paulo, SMVA, 2012 (Consulta) 

FIGURA 7.2.2.2-4 PARQUE DO POVO 

7.2.2.3 Avifauna 

O levantamento da avifauna foi realizado através de observações visuais e auditivas por meio de 
transectos aleatórios realizados nas áreas verdes pré-estabelecidas, procurando-se registrar o maior 
número de espécies possível. Os transectos foram realizados nas primeiras horas do dia e início da tarde, 
nos dias 9 e 13 de novembro de 2012.  
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As observações foram realizadas com auxílio de binóculo Praktica Falcon 8x30 e um gravador Tascam DR-
40 para registrar as vocalizações, para posterior identificação e/ou realização de playback. A identificação 
das aves foi feita com auxilio de literatura específica (DEVELEY & ENDRIGO, 2004; SIGRIST, 2009). 

A amostragem da avifauna associada aos ambientes da ADA e AID do Monotrilho foi realizada em áreas 
verdes remanescentes (Figura 7.2.2.3-1).  

 

FIGURA 7.2.2.3-1 - LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM. 
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A seguir encontra-se a descrição ambiental preliminar de cada uma dessas áreas, bem como seu endereço 
e coordenadas geográficas, que são sumarizadas no Quadro 7.2.2.3-1. Aspectos dessas áreas podem ser 
visualizados nas figuras 7.2.2.3-2 e 7.2.2.3-3. 

QUADRO 7.2.2.3-1 -  ÁREAS VERDES (AV) AMOSTRADAS, COORDENADAS GEOGRÁFICAS E ENDEREÇO (UTM ZONA 

23K). 

Ponto Latitude Longitude Endereço 

AV01 S 7388951 E 322021 Rua Santa Crescência, 323 - Vila Sônia 

AV02 S 7387312 E 321014 Estrada dos Mirandas, 223 – Jardim Maria Duarte 

AV03 S 7381867 E 319205 Rua Arroio das Caneleiras, próximo ao nº 600 - Capão 
Redondo AV04 S 7383180 E 320057 Rua Humberto Scigliano - Campo Limpo 

AV05 S 7378617 E 319174 Estrada do M'boi Mirim - Jardim Ângela 

AV06 S 7380679 E 320186 Rua Vicente Carducho, Vila Remo 

AV07 S 7380783 E 321164  Rua Cristalina, Jardim São Luís 

AV08 S 7381736 E 322457  Rua Nova Tuparuquera, Jardim São Luís 

AV09 S 7381449 E 323120  Estr. M’ Boi Mirim, Jardim São Luís 

AV10 S 7381638 E 323979 Avenida Guarapiranga, Jardim São Luís 

AV11 S 7382836 E 325630 Rua Humboldt, 29 - Santo Amaro 

AV12 S 7386160 E 326319 Rua Antônio de Oliveira - Santo Amaro 

AV13 S 7388440 E 327183 Praça General Gentil Falcão – Itaim Bibi 

AV14 S 7389245 E 327544 Rua Ulisséia - Itaim Bibi 

 

AV01: Área utilizada para eventos, composta por variados tipos vegetacionais e ambientais, sendo que 
grande parte das plantas e árvores do local são exóticas, como o Flamboyant (Delonix regia) a Sibipiruna 
(Caesalpinia peltophoroides) e o Chichá (Sterculia chicha) e as nativas são aparentemente cultivadas. 
Ocorrem no local construções, áreas abertas, campos, trilhas florestadas e um lago artificial.  

AV02: Fragmento de mata linear com aproximadamente 250 metros de largura, margeando o Córrego dos 
Mirandas. Mata degradada, com poucas e pequenas árvores nativas e presença de plantas exóticas como 
bananeira (Musa spp.), cipreste (Cupressus spp.) e bambu (Phyllostachys sp.). Ao lado da mata ocorre 
ainda um cinturão de eucalipto (Eucalyptus spp.). O córrego se encontra em elevado grau de degradação, 
com presença de grande quantidade de lixo. 

AV03: Parque urbano com fragmentos de mata nativa resultantes do processo de sucessão secundária, 
alternados com manchas de vegetação com variados graus de antropização, desde áreas com presença 
de lianas e árvores características como a Embaúba (Cecropia sp.) e Pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha) 
até áreas com plantas exóticas e construções. Nos pontos mais preservados as árvores alcançam em torno 
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de 10 a 12 metros. Ocorrem epífitas nos troncos de espécies como o Pinheiro-do-Paraná (Araucaria 
angustifolia), Passuaré (Sclerolobium denudatum) e Samambaiaçu (Dicksonia sellowiana), entre outros. 

AV04: Área antropizada, onde está em andamento a construção de um conjunto residencial. Ocorrem 
árvores nativas com cerca de 10 metros de altura, como o Pinheiro-do-Paraná (Araucaria angustifolia), 
Passuaré (Sclerolobium denudatum), palmeiras e Samambaiaçu (Dicksonia sellowiana). Verifica-se, ainda, 
árvores e outras plantas cultivadas, como jabuticabeiras (Myrciaria cauliflora), eucaliptos (Eucalyptus spp.), 
bananeira (Musa spp.), pinheiros (Pinus spp.) e clareiras abertas. Presença de epífitas nas árvores nativas 
de maior porte. Verifica-se, ainda, presença de lixo no solo. 

AV05: Área em elevado grau de antropização e degradação, sendo um campo de gramíneas exóticas e 
nativas, com fragmentos de mata de árvores exóticas, como o pinheiro (Pinus spp.) e eucalipto (Eucalyptus 
spp.). Presença de gado. 

AV06: Área com elevado grau de antropização, sendo composta por um campo de gramíneas e 
herbáceas, margeado em um dos lados por árvores exóticas e nativas, e no outro lado pelo Córrego dos 
Freitas, que se encontra bastante degradado. 

AV07: Área intensamente urbanizada próxima a conjunto habitacional. Próximo ao referido conjunto 
habitacional verifica-se a existência de via arborizada.  

AV08: Terreno onde ocorrem pequenos fragmentos de vegetação nativa em estágios inicial/médios de 
sucessão secundária. Esses fragmentos encontram-se circundados por áreas de campo antrópico. O 
entorno dessa área verde caracteriza-se pela densa urbanização. 

AV09: Área de terreno particular com vegetação de porte arbóreo, porém sem formar fragmentos. Verifica-
se a ocorrência de espécies exóticas, como pinheiros e eucaliptos, assim como espécies nativas. Parte da 
área encontra-se desprovida de cobertura vegetal, ocorrendo algumas construções abandonadas. 

AV10: Área particular existente entre a Avenida Guarapiranga e a avenida Guido Caloi. Trata-se de área 
intensamente antropizada, com vegetação incipiente, predominando áreas de solo exposto ou de campo 
antrópico. Verifica-se a ocorrência de vegetação de porte arbóreo, plantada em fileiras, composta por 
espécies exóticas. 

AV11: Área urbanizada com árvores circundando prédios e construções, situada nas proximidades da 
UNISA – Universidade Santo Amaro. Vegetação composta principalmente por árvores exóticas como 
Eucaliptos (Eucalyptus sp.), Flamboyant (Delonix regia) e Leucena (Leucaena leucocephala). Devido ao 
constante movimento de pessoas e carros na região, verifica-se elevado grau de antropização. 

AV12: Antigo campo aberto, atualmente ocupado por um stand de vendas de um complexo de prédios a 
ser construído na área (Parque da Cidade). Caracteriza-se pelo elevado grau de antropização. Restam na 
área poucas árvores exóticas, como o Eucalipto (Eucalyptus spp.). 

AV13: Praça com árvores e arbustos (exóticos e nativos) isolados. Verifica-se a ocorrência de espécies 
como a Figueira (Ficus sp.),  a Magnólia (Magnolia grandiflora) e a Paineira (Chorisia speciosa). Ocorre 
inteso movimento de pessoas e veículos. 
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AV14: Área onde ocorre a construção de um prédio.  A área verde do local restringe-se às margens do 
empreendimento, onde são características árvores exóticas de porte médio, como a Sibipiruna (Caesalpinia 
peltophoroides) e Figueiras (Ficus sp.). A área sofre intenso ruído proveniente da obra e das avenidas ao 
redor. Em um dos lados da área existe um canteiro urbano, onde ocorrem árvores cultivadas, como a 
paineira (Chorisia speciosa) e em outro lado existe a Praça Procópio Ferreira, onde ocorrem árvores 
isoladas de maior porte. 

 

FIGURA 7.2.2.3-2 - DIFERENTES AMBIENTES AMOSTRADOS NAS ÁREAS DE ESTUDO: (A) ÁREA PRESERVADA NO 

PARQUE SANTO DIAS – AV03; (B-C) MATA DE EUCALIPTOS, BANANEIRAS E BAMBUZAIS AO REDOR DO CÓRREGO 

DOS MIRANDAS NA AV02; (D-F) CAMPOS, TRILHAS FLORESTADAS E LAGO NA AV01. 
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FIGURA 7.2.2.3-3 - DIFERENTES AMBIENTES AMOSTRADOS NAS ÁREAS DE ESTUDO: (A-B) ÁREA DE MATA COM 

GRANDES ÁRVORES E SAMAMBAIAÇU NA AV04; (C-E) ÁREAS COM MAIORES NÍVEL DE ALTERAÇÃO ANTRÓPICA, 
COMO PRAÇAS URBANAS E PLANTIOS EM OBRAS, NAS AV12, AV13 E AV14.  

 

Baseando-se em Willis (1979), as espécies foram agrupadas em 8 guildas tróficas: frugívoras, onívoras, 
insetívoras, nectarívoras, granívoras, detritívoras, piscívoras e carnívoras. Para a classificação das 
espécies de acordo com o grau de dependência de ambiente florestal foram utilizadas as categorias 
propostas por Silva (1995): dependentes, semidependentes e independentes; e para a classificação das 



 

Código 
RT-070.00-RA3/001 

Rev. 
A 

DOCUMENTO TÉCNICO Emissão 
20/12/2012 

Folha 
530 de 1210  

 
Emitente Resp. Técnico – Emitente 

20/12/2012 

Verificação / São Paulo Transporte S.A  
 

 

espécies em níveis de sensibilidade a alterações do habitat foram utilizadas as categorias propostas por 
Stotz (1996). Para identificação dos casos de endemismo, foram utilizadas as classificações de Bencke et 
al. (2006). O status de conservação seguiu a lista de Fauna Ameaçada de Extinção no Estado de São 
Paulo (SÃO PAULO, 2009). A taxonomia e nomenclatura seguiram o Comitê Brasileiro de Registros 
Ornitológicos (CBRO, 2011). 

Resultados e Discussão 

Durante o período de amostragem foi registrado um total de 54 espécies, divididas em 11 ordens e 28 
famílias. Dessas espécies 21 pertencem a táxons de não-Passeriformes e 33 pertencem a Passeriformes. 
A família mais representativa foi Tyrannidae com oito espécies, seguida de Columbidae e Thraupidae com 
quatro espécies cada. 

Duas espécies registradas são endêmicas da Mata Atlântica (Figura 7.2.2.3-4 C e D): Ramphastos 
dicolorus, espécie florestal frugívora encontrada principalmente na copa das árvores (SICK, 1997); e 
Cranioleuca pallida, espécie também comum nas copas de árvores, notável pelo seu comportamento 
inquieto quando procura insetos entre folhas e ramos (SICK, 1997). Nenhuma das espécies registradas 
encontra-se na lista nacional ou estadual de espécies ameaçadas de extinção. 

No Quadro 7.2.2.3-2 são apresentadas as espécies de aves registradas durante os estudos de campo 
realizada na ADA e AID do Monotrilho. 

QUADRO 7.2.2.3-3 - ESPÉCIES REGISTRADAS EM CADA ÁREA, CLASSIFICADAS DE ACORDO COM DEPENDÊNCIA DE 

AMBIENTE FLORESTAL: (I) INDEPENDENTE, (S) SEMIDEPENDENTE, (D) DEPENDENTE; SENSIBILIDADE ÀS 

ALTERAÇÕES NO HABITAT: (B) BAIXA, (M) MÉDIA, (A) ALTA; DIETA: (C) CARNÍVORO, (D) DETRITÍVORO, (F) 
FRUGÍVORO, (G) GRANÍVORO, (I) INSETÍVORO, (N) NECTARÍVORO, (O) ONÍVORO, (P) PISCÍVORO; E ENDEMISMO: 

(MA) MATA ATLÂNTICA. 

Espécies  Nomes populares 

Características Pontos  de Registro (AV) 

Dep.
1
 Sens.

2
 Dieta

3
 End.

4
 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 

Ardeidae                               

Ardea alba garça-branca-grande I B P             X         

Butorides striata socozinho I B P   X                   

Cathartidae                               

Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta I B D   X   X X     X X X   

Accipitridae                               

Rupornis magnirostris gavião-carijó I B C   X X                 

Falconidae                               

Caracara plancus caracará I B C               X X     

Milvago chimachima carrapateiro I B C           X           

Charadriidae                               

Vanellus chilensis quero-quero I B I   X         X X       

Columbidae                               

Columba livia pombo-doméstico I B O   X X     X X X X X   
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Espécies  Nomes populares 

Características Pontos  de Registro (AV) 

Dep.
1
 Sens.

2
 Dieta

3
 End.

4
 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 

Columbina talpacoti rolinha-roxa I B G   X     X   X X X X X 

Patagioenas picazuro pombão S M F   X   X     X         

Zenaida auriculata pomba-de-bando I B G   X   X               

Psittacidae                               

Amazona aestiva papagaio-verdadeiro D M F       X               

Aratinga leucophthalma periquitão-maracanã S B F   X                   

Brotogeris tirica periquito-rico D B F   X X   X     X   X   

Cuculidae                               

Piaya  cayana alma-de-gato S B I   X   X               

Apodidae                               

Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal S B I   X X X X             

Trochilidae                               

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura I B N       X               

Ramphastidae                               

Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde D M F MA     X               

Ramphastos toco tucanuçu S M F     X                 

Picidae                               

Celeus flavescens 
pica-pau-de-cabeça-
amarela D M I   X   X       X       

Colaptes campestris pica-pau-do-campo I B I   X                   

Thamnophilidae                               
Thamnophilus 
caerulescens choca-da-mata D B I   X                   

Furnariidae                               

Cranioleuca pallida arredio-pálido D M I MA     X               

Furnarius rufus joão-de-barro I B I   X         X         

Synallaxis spixi joão-teneném D B I       X               

Rhynchocyclidae                               

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio S B I             X         

Tyrannidae                               
Camptostoma 
obselutum risadinha I B O   X     X             

Empidonomus varius peitica S B O   X     X             

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro I B I   X                   

Megarynchus pitangua neinei S B O   X     X             

Pitangus sulphuratus bem-te-vi I B O   X X X X   X X   X X 

Serpophaga subcristata alegrinho S B I       X               
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Espécies  Nomes populares 

Características Pontos  de Registro (AV) 

Dep.
1
 Sens.

2
 Dieta

3
 End.

4
 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 

Tyrannus 
melancholicus suiriri I B I   X X X X X     X     

Tyrannus savana tesourinha I B I           X X X       

Vireonidae                               

Cyclarhis gujanensis pitiguari S B O   X   X               

Vireo olivaceus juruviara D B O       X X             

Hirundinidae                               
Pygochelidon 
cyanoleuca 

andorinha-pequena-de-
casa I B I   X X       X X   X   

Troglodytidae                               

Troglodytes musculus corruíra I B I   X X   X   X X       

Turdidae                               

Turdus amaurochalinus sabiá-poca S B O   X                   

Turdus leucomelas sabiá-barranco S B O   X X X X   X X       

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira I B O   X X X X   X X X X X 

Mimidae                               

Mimus saturninus sabiá-do-campo I B O   X           X       

Coerebidae                               

Coereba flaveola cambacica S B N       X X     X       

Thraupidae                               

Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto D B O       X               

Tangara palmarum sanhaçu-do-coqueiro S B F       X               

Tangara sayaca sanhaçu-cinzento S B O   X X X X     X   X   

Thlypopsis sordida saí-canário S B O   X   X               

Emberizidae                               

Zonotrichia capensis tico-tico I B G   X                   

Parulidae                               

Basileuterus  culicivorus pula-pula D M I       X               
Geothlypis 
aequinoctialis pia-cobra I B I   X                   

Parula pitiayumi mariquita D M I       X X             

Icteridae                               

Molothrus bonariensis vira-bosta I B O   X                   

Fringillidae                               

Euphonia cyanocephala gaturamo-rei S B F         X             

Passeridae                               

Passer domesticus pardal I B O      X X     X       X 
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A espécie mais representativa foi Turdus rufiventris (7.2.2.3-4 B) ave símbolo da cidade de São Paulo, 
encontrada em praticamente todas as áreas. Uma espécie onívora que ocorre desde ambientes florestados 
a parques urbanos (SICK, 1997). 

 

FIGURA 7.2.2.3-4 - ALGUMAS ESPÉCIES REGISTRADAS NAS ÁREAS DE ESTUDO. (A-B) NINHEGOS DE COEREBA 

FLAVEOLA E DE TURDUS LEUCOMELAS, RESPECTIVAMENTE; (C) RAMPHASTOS DICOLORUS; (D) CRANIOLEUCA 

PALLIDA; (E) TURDUS RUFIVENTRIS; (F) TYRANNUS SAVANA. FOTOS POR: (A-C) LEANDRO MORAES; (D) GABRIEL 

MELLO; (E) MÁRIO CANDEIAS;(F) ALEXANDRE GUALHANONE. 

 

A maior parte das espécies registradas é insetívora (35%, n=19) seguida pelos onívoros (30%, n=16) 
(Figura 7.2.2.3-5). Esse resultado foi encontrado também por Matarazzo-Neuberger (1995); Villanueva & 
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Silva (1996); D’Angelo Neto et al.(1998); Franchin & Marçal Júnior (2004); Franchin  et al. (2004); 
Rodrigues et al. (2005) e Scherer et al. (2005), provavelmente em função da abundância desses recursos 
alimentares ao longo do ano. 

 

FIGURA 7.2.2.3-5 - CLASSIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES QUANTO A GUILDA TRÓFICA, SEGUNDO WILLIS (1979). 

 

Houve um predomínio de espécies de baixa sensibilidade à alterações no habitat (85%, n=46), com apenas 
oito espécies de média sensibilidade e nenhuma espécie de alta sensibilidade (Figura 7.2.2.3-6). Quanto a 
dependência de ambiente florestal, das espécies registradas 46 são independentes de ambiente florestal, 
17 são semidependentes e 11 são dependentes florestais (Figura 7.2.2.3-7). Estas classificações utilizadas 
seguem o preceito de que quanto maior o nível de sensibilidade das espécies e a dependência de 
ambientes florestados, maior a probabilidade de seu desaparecimento em paisagens alteradas (ROMA, 
2006), portanto em áreas antropizadas como as amostradas o padrão da avifauna encontrado condiz com 
aquele esperado com base na literatura. 

 

FIGURA 7.2.2.3-6 - CLASSIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES QUANTO A SENSIBILIDADE ÀS ALTERAÇÕES DO HABITAT, 
SEGUNDO STOTZ (1996). 
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FIGURA 7.2.2.3-7 - CLASSIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES QUANTO A DEPENDÊNCIA DE AMBIENTE FLORESTAL, SEGUNDO 

SILVA ET AL. (1995). 

 

A área que apresentou maior diversidade de espécies foi a AV3 que se trata de um parque urbano (Parque 
Santo Dias), e é a área onde foram encontradas as duas espécies endêmicas de Mata Atlântica citadas 
acima. As áreas amostradas possuem ambientes bem diversificados, desde áreas mais florestadas com 
sub-bosque até campos abertos. 

Através da análise dos resultados percebe-se que é possível garantir biodiversidade em ambientes 
marcados pela presença humana, além do que essas áreas funcionam como um refúgio para a fauna em 
uma matriz antropizada. As aves utilizam efetivamente as áreas verdes, através da obtenção de recursos 
alimentares, de ambiente para descanso e para reprodução. 

É importante, ainda, ressaltar o registro de algumas espécies de aves que, embora comuns, realizam 
movimentos migratórios entre regiões da América do Sul. Essas espécies chegam à região sudeste e sul 
do país entre agosto e setembro, se reproduzem e até março quando migram em direção a floresta 
amazônica, em busca da maior disponibilidade de recursos. Essas espécies são: Tyrannus savana (Figura 

7.2.2.3-4 F), T. melancholicus, Empidonomus varius, Megarhyncus pitangua, Chaetura meridionalis e Vireo 
olivaceus. Os movimentos migratórios dessas espécies são dificilmente notados em alguns casos, pois 
alguns indivíduos dessas espécies se mantêm sedentários (WILLIS, 1979; NUNES & TOMAS, 2004).       

Apesar das AVs abrigarem uma significativa biodiversidade e constituírem um importante refúgio para a 
avifauna em uma matriz antropizada, as características biológicas e ecológicas das espécies registradas, 
que apresentam em sua maioria hábitos generalistas e/ou oportunistas, com hábito alimentar 
predominantemente insetívoro e onívoro, baixa sensibilidade a alterações antrópicas, e independência de 
ambientes florestados considera-se que o empreendimento proposto não irá causar impactos significativos 
e de alta relevância para a avifauna local.  
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7.2.2.4 Fauna Sinantrópica 

A caracterização da fauna sinantrópica na ADA e AID do Monotrilho adotou como premissa as definições 
preconizadas nos incisos IV e V, do artigo 2º, da Instrução Normativa IBAMA nº 146/2006, quais sejam: 

 IV - fauna sinantrópica: populações animais de espécies silvestres nativas ou exóticas, que utilizam 
recursos de áreas antrópicas, de forma transitória em seu deslocamento, como via de passagem 
ou local de descanso; ou permanente, utilizando-as como área de vida; e 

 V - fauna sinantrópica nociva: fauna sinantrópica que interage de forma negativa com a população 
humana, causando-lhe transtornos significativos de ordem econômica ou ambiental, ou que 
represente riscos à saúde pública. 

Cabe ressaltar que o presente estudo foi focado no levantamento de dados secundários de fauna 
sinantrópica nociva, disponíveis nos órgãos de controle, uma vez que o objeto de licenciamento ambiental 
caracteriza-se principalmente por vias elevadas, e que não são previstas intervenções como canalizações 
ou retificações de corpos d’água. Tais características resultam em uma menor influência direta com a fauna 
sinantrópica. 

Para o levantamento dos dados de fauna sinantrópica nociva foram desenvolvidas as seguintes atividades 
de trabalho: 

 Levantamento de dados secundários 

Para esse levantamento foram realizadas pesquisas em publicações e relatórios, disponíveis em 
bibliotecas digitais, sobre o registro de ocorrência, acidentes e óbitos associados com fauna sinantrópica 
nociva nas áreas de estudo do empreendimento. 

Como não foi identificado um banco de dados sistematizado e integrado para os registros de ocorrência de 
fauna sinantrópica, dos órgãos que regulamentam esse tema, foram consultados registros sobre acidentes 
com animais peçonhentos no Estado de São Paulo e no município de São Paulo, bem como também 
dados sobre intoxicação humana decorrente de animais peçonhentos e de mortalidade da população do 
município de São Paulo. 

 Tratamento de Dados 

De modo a obter informações específicas sobre a ocorrência de fauna sinantrópica nociva nas áreas de 
estudo do empreendimento, especificamente nas áreas das Subprefeituras com influência direta do 
empreendimento, foi realizado o cruzamento de dados de mortalidade registrados no Sistema de 
Informações sobre Mortalidade – SIM do município de São Paulo, com causas que podem estar 
associadas ao contato com a fauna sinantrópica nociva. 

Os registros do SIM são classificados de acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças 
e Problemas Relacionados com a Saúde, também conhecida como CID, estabelecida pela Organização 
Mundial da Saúde. A CID-10, desenvolvida em 1992 para o registro de estatísticas de mortalidade, é a 
base de classificação do SIM. 
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Desse modo foi realizada uma análise comparativa de quais causas de mortalidade estabelecidas na CID-
10 podem estar associadas ao contato com a fauna sinantrópica nociva. 

 Análise dos Dados 

As informações obtidas nas demais atividades descritas foram tratadas, analisadas e integradas, 
resultando nas informações apresentadas neste diagnóstico. 

Muitas são as espécies de animais sinantrópicos que ocorrem na cidade de São Paulo e que 
provavelmente também ocorrem ou podem ocorrer na AID e ADA do Corredor Radial Leste. Entre as 
espécies sinantrópicas são listadas pela Prefeitura de São Paulo, como relevantes para a cidade: lacraias, 
escorpiões, aranhas, abelhas, formigas, pulgas, moscas, mosquitos, baratas pombos, ratos e morcegos.  

Dentre essas espécies apresentamos uma breve descrição das características principais daquelas que 
podem representar maior incomodo ou risco à saúde no contexto da AID e ADA do Corredor Radial Leste. 

Roedores 

Algumas espécies de roedores são extremamente comuns em ambientes urbanos, em razão da 
capacidade de se adaptar às cidades onde encontram os recursos necessários à sua sobrevivência, ou 
seja, alimento, locais para abrigo e reprodução. Encontram seu alimento, principalmente, no lixo produzido 
pelo homem, enquanto estruturas e construções produzidas pelo homem são utilizadas como abrigo e 
locais para reprodução. 

Em áreas urbanizadas como a ADA e AII do Monotrilho são encontradas três espécies de ratos principais, 
Rattus norvegicus, Rattus rattus e Mus musculus, descritas abaixo: 

 Rattus norvegigus – A ratazana se adapta muito bem em ambientes urbanos, onde há 
abundância de alimentos, como o lixo orgânico produzido pelo homem. É considerada a espécie de 
roedor mais favorecida pelo ambiente urbano degradado por ocupações clandestinas, locais 
carentes de infra-estrutura básica de habitação e saneamento. Essa espécie de roedor é 
responsável por surtos leptospirose, e contaminação de alimentos por meio de seus escrementos. 

 Rattus rattus – Essa espécie é vulgarmente conhecida como rato-preto ou rato-de-forro. Costuma 
locais altos como sótãos, forros e armazéns. É uma espécie cada vez mais presente na cidade de 
São Paulo. Em razão de sua capacidade de escalar superfícies verticais e do grande equilíbrio tem 
se dado muito bem em ambientes urbanos. 

 Mus musculus – Conhecido pelo nome vulgar “camundongo”, é o que apresenta menor porte 
entre as espécies citadas. É a espécie que mais se associa a ambientes domiciliares, fazendo seus 
ninhos dentro de residências. Por sua característica morfológica e hábitos domiciliares, essa 
espécie  não causa a mesma repulsa que os demais roedores, apesar dos riscos que 
potencialmente pode trazer à saúde humana. 
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Morcegos 

Esse grupo de mamíferos é o mais diverso em ambientes urbanos como o da ADA e AID do Monotrilho, 
ocorrendo, principalmente, espécies insetívoras, mas também frugívoras, nectarívoras e, em certos locais, 
hematófagas. A alimentação dos morcegos varia conforme a espécie.  

Muitas vezes os morcegos insetívoros se utilizam de edificações (ex. forros e rachaduras) em áreas 
urbanas como abrigo. Os morcegos nectarívoros e frugívoros também se aproveitam de construções para 
se abrigar, principalmente em locais amplos e pouco freqüentados. Os frugívoros também se abrigam em 
árvores de parques e vias públicas. 

O principal problema de saúde pública, que envolve os morcegos, está relacionado à transmissão da raiva 
a animais domésticos e ao homem em decorrência do ataque de espécies hematófagas como Desmodus 
rotundus, principal transmissor desta enfermidade. 

Escorpiões 

Entre as espécies de escorpião destacam-se Tityus bahiensis (escorpião marrom) e Tityus serrulatus 
(escorpião amarelo). São animais terrestres, de atividade noturna, buscando abrigo durante o dia em locais 
com terra, sombreados e úmidos, como por exemplo, sob pedras, em meio a resíduos de construção, e em 
frestas existentes em construções. O alimento dos escorpiões é farto em ambientes urbanos, reunindo 
outros insetos como baratas, cupins, aranhas, etc.  

Todas as espécies de escorpião podem inocular veneno. A gravidade do envenenamento varia em função 
do local da picada e a sensibilidade da vítima. 

Aranhas 

As aranhas são animais predadores que se alimentam principalmente de insetos. No município de São 
Paulo merecem destaque, por sua importância médica, Loxosceles spp. (aranha marrom) e Phoneutria 
spp. (armadeira), embora ocorram varias outras espécies como as aranhas de grama e a caranguejeira. 

As aranhas marrons não são agressivas, vivem sob cascas de árvores, folhas secas de palmeiras e nas 
residências. Abrigam-se em pilhas de tijolos, telhas e entulhos em geral, adaptam-se facilmente ao 
ambiente interno domiciliar, alojando-se atrás de móveis, quadros, rodapés soltos, cantos de parede e 
outros locais que não são limpos com frequência. As armadeiras, por outro lado, são agressivas. 

As aranhas são animais peçonhentos. A gravidade das picadas de aranha varia em razão do local da 
picada e da sensibilidade da pessoa vitimada, necessitando auxílio médico. 

Baratas 

Outra espécie de animal sinantrópico bastante conhecido em ambientes urbanos é a barata. Em áreas 
urbanas, como a da ADA e AID do Monotrilho, as espécies de baratas mais comuns são a barata de esgoto 
(Periplaneta americana) e a barata-francezinha (Blatella germanica). 

Encontram farta oferta de alimento em áreas urbanas. Sua dieta é bastante variada, incluindo, 
principalmente, alimentos ricos em amido, açúcar e gordura. Utilizam também como alimento, da celulose 
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como papéis, ou, ainda, de excrementos, resíduos de lixo ou esgoto. Por regurgitar um parte do alimento 
parcialmente digerido e depositar fezes ao mesmo tempo em que se alimentam, podem ser um importante 
vetor de contaminação de alimentos. 

Como o próprio nome diz, a barata de esgoto habita, principalmente, locais com muita gordura e matéria 
orgânica, como galerias de esgoto e bueiros. A barata francezinha, por sua vez, prefere áreas domiciliares 
como armários, gavetas, rodapés, etc., passando cerca de 75% do seu tempo abrigadas próximos aos 
alimentos. 

As baratas domésticas são consideradas vetores mecânicos, sendo responsáveis pela transmissão de 
várias doenças, principalmente gastroenterites, levando vários agentes patogênicos pelos locais por onde 
passam, incluindo os alimentos dos quais as pessoas se utilizam. 

Moscas 

Mesmo em áreas urbanas existe uma grande diversidade de espécies de moscas. Uma das espécies mais 
comuns em áreas urbanas, como a ADA e AID do Monotrilho é a mosca doméstica (Musca domestica). 

Alimentam-se de resíduos orgânicos, produtos animais e vegetais em decomposição além de açúcar. 
Durante a alimentação e nos demais locais onde pousam podem depositar suas fezes e saliva. Embora 
não piquem nem transmitam doenças diretamente, as moscas domésticas tem importância como vetores 
mecânicos. Podem veicular agentes patogênicos em seu corpo após pousarem em superfícies 
contaminadas e, posteriormente, pousarem nos alimentos. Entre outras doenças que podem veicular estão 
os distúrbios gastrointestinais. 

Mosquitos/Pernilongos 

Na área urbana como a ADA e AID do Monotrilho dois gêneros de mosquitos, o Aedes e o Culex, merecem 
maior atenção. Os mosquitos nutrem-se de seiva de plantas e apenas as fêmeas picam, devido à 
necessidade de sangue para a maturação dos seus ovos. Enquanto Culex pica à noite Aedes apresenta 
hábito diurno. 

A presença de água é fundamental para a existência de mosquitos porque é o meio pelo onde se 
desenvolvem suas larvas, possibilitando ao mosquito completar o seu ciclo de vida. Enquanto as fêmeas 
do gênero Culex quase sempre colocam seus ovos em águas poluídas, as do gênero Aedes aegypti 
colocam seus ovos na parede dos recipientes com água limpa, próximo à linha d'água.  

Além da disponibilidade de água, outro fator decisivo para a proliferação desses mosquitos é a temperatura 
que, ao redor de 25ºC, favorece o desenvolvimento mais rápido e o aumento do número de descendentes, 
o que faz do período mais quente do ano o mais problemático, não apenas pela temperatura, mas pela 
maior precipitação. 

O mosquito Culex pode causar incômodo à população, principalmente durante a noite, porém, ao contrário 
de Aedes não transmite doenças. O Aedes, por outro lado, é um importante vetor de doenças, sendo 
transmissor dos vírus do Dengue e da Febre Amarela. 
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Para a caracterização dos aspectos locais da fauna sinantrópica do presente diagnóstico ambiental, foram 
consideradas as áreas de abrangência das Subprefeituras sob influência direta do empreendimento: 
Pinheiros, Butantã, Campo Limpo, Santo Amaro e Capela do Socorro. 

Os problemas relacionados à fauna sinantrópica vão desde o incomodo provocado por algumas espécies 
até a transmissão de doenças graves. Estas espécies podem gerar graves problemas de saúde pública 
influenciando, inclusive, nas estatísticas de mortalidade da população.  

Para cada uma das Subprefeituras onde o Monotrilho irá passar, foi realizada uma análise dos registros de 
causa de mortalidade do SIM, que pode estar associada ao contato com a fauna sinantrópica nociva. Nos 
quadros 7.2.2.4-1 a 7.2.2.4-5 são apresentados os registros para as Subprefeituras de Pinheiros, Butantã, 
Campo Limpo, Santo Amaro e Capela do Socorro, respectivamente. 

QUADRO 7.2.2.4-1 - ÓBITOS RESIDENTES E OCORRIDOS NA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS, MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO, RELACIONADO COM CAUSAS ASSOCIADAS AO CONTATO COM FAUNA SINANTRÓPICA. 

CÓD DESCRIÇÃO 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAIS 

A20 Peste Bubônica 0 0 0 0 0 0 
A27 Leptospirose 0 0 0 0 0 0 
A70 Infecções Causadas por Clamidia psitacci 1 0 0 0 0 0 0 
A75 Tifo Exantemático 0 0 0 0 0 0 
A82 Raiva 0 0 0 0 0 0 
A90 Dengue (dengue clássico) 0 0 0 0 0 0 
A91 Febre hemorrágica devido ao vírus do dengue 0 0 0 0 0 0 
A95 Febre amarela 0 0 0 0 0 0 

B33 Outras doenças por vírus não classificada em outra parte 
2 0 0 0 0 0 0 

B39 Histoplasmose 0 0 0 0 0 0 
B45 Criptococose 0 0 0 0 0 0 

W57 Mordeduras e picadas de inseto e de outros artrópodes, 
não-venenosos 0 0 0 0 0 0 

W59 Mordedura ou esmagamento provocado por outros 
répteis 0 0 0 0 0 0 

X20 Contato com serpentes e lagartos venenosos 0 0 0 0 0 0 
X21 Contato com aranhas venenosas 0 0 0 0 0 0 
X22 Contato com escorpiões 0 0 0 0 0 0 
X23 Contato c/abelhas vespas e vespões 0 0 0 0 0 0 
X24 Contato com centopéias e miriápodes venenosas 0 0 0 0 0 0 
X25 Contato com outros artrópodes venenosos 0 0 0 0 0 0 
X27 Contato com outros animais venenosos especificados 0 0 0 0 0 0 
TOTAIS 0 0 0 0 0 0 

 Fonte: SIM (2012) 
 Notas: 
 1) Os quantitativos da classe A70 refletem o total de infecções causadas por Clamidia psitacci, sendo que a Ornitose associada 
 aos pombos representa somente uma porção dessa classe. 
 2) Os quantitativos da classe B33 refletem o total da classe, sendo que as causas por hantavírus representam somente uma 
 porção dessa classe. 
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QUADRO 7.2.2.4-2 - ÓBITOS RESIDENTES E OCORRIDOS NA SUBPREFEITURA DO BUTANTÃ, MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO, RELACIONADO COM CAUSAS ASSOCIADAS AO CONTATO COM FAUNA SINANTRÓPICA. 

CÓD DESCRIÇÃO 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAIS 

A20 Peste Bubônica 0 0 0 0 0 0 

A27 Leptospirose 0 1 0 1 4 
6 

A70 Infecções Causadas por Clamidia psitacci 1 0 0 0 0 0 0 

A75 Tifo Exantemático 0 0 0 0 0 0 

A82 Raiva 0 0 0 0 0 0 

A90 Dengue (dengue clássico) 0 0 0 0 0 0 

A91 Febre hemorrágica devido ao vírus do dengue 0 0 0 0 0 0 

A95 Febre amarela 0 0 0 0 0 0 

B33 Outras doenças por vírus não classificada em outra parte 
2 0 0 0 0 0 0 

B39 Histoplasmose 0 0 0 0 0 0 

B45 Criptococose 0 0 1 1 0 
2 

W57 Mordeduras e picadas de inseto e de outros artrópodes, 
não-venenosos 0 0 0 0 0 0 

W59 Mordedura ou esmagamento provocado por outros 
répteis 0 0 0 0 0 0 

X20 Contato com serpentes e lagartos venenosos 0 0 0 0 0 0 

X21 Contato com aranhas venenosas 0 0 0 0 0 0 

X22 Contato com escorpiões 0 0 0 0 0 0 

X23 Contato c/abelhas vespas e vespões 0 0 0 0 0 0 

X24 Contato com centopéias e miriápodes venenosas 0 0 0 0 0 0 

X25 Contato com outros artrópodes venenosos 0 0 0 0 0 0 

X27 Contato com outros animais venenosos especificados 0 0 0 0 0 0 
TOTAIS 0 1 1 2 4 8 

 Fonte: SIM (2012)  
 Notas: 
 1) Os quantitativos da classe A70 refletem o total de infecções causadas por Clamidia psitacci, sendo que a Ornitose 
 associada aos pombos representa somente uma porção dessa classe. 
 2) Os quantitativos da classe B33 refletem o total da classe, sendo que as causas por hantavírus representam somente 
 uma porção dessa classe. 
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Quadro 7.2.2.4-3 - Óbitos residentes e ocorridos na Subprefeitura do Campo Limpo, município de 

São Paulo, relacionado com causas associadas ao contato com fauna sinantrópica. 

CÓD DESCRIÇÃO 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAIS 

A20 Peste Bubônica 0 0 0 0 0 0 

A27 Leptospirose 2 1 2 1 9 15 
A70 Infecções Causadas por Clamidia psitacci 1 0 0 0 0 0 0 

A75 Tifo Exantemático 0 0 0 0 0 0 

A82 Raiva 0 0 0 0 0 0 

A90 Dengue (dengue clássico) 0 0 0 0 0 0 

A91 Febre hemorrágica devido ao vírus do dengue 0 0 0 0 0 0 

A95 Febre amarela 0 0 0 0 0 0 

B33 Outras doenças por vírus não classificada em outra parte 
2 0 0 0 0 0 0 

B39 Histoplasmose 0 0 1 0 0 1 
B45 Criptococose 0 0 0 0 0 0 

W57 Mordeduras e picadas de inseto e de outros artrópodes, 
não-venenosos 0 0 0 0 0 0 

W59 Mordedura ou esmagamento provocado por outros 
répteis 0 0 0 0 0 0 

X20 Contato com serpentes e lagartos venenosos 0 0 0 0 0 0 

X21 Contato com aranhas venenosas 0 0 0 0 0 0 

X22 Contato com escorpiões 0 0 0 0 0 0 

X23 Contato c/abelhas vespas e vespões 0 0 0 0 0 0 

X24 Contato com centopéias e miriápodes venenosas 0 0 0 0 0 0 

X25 Contato com outros artrópodes venenosos 0 0 0 0 0 0 

X27 Contato com outros animais venenosos especificados 0 0 0 0 0 0 
TOTAIS 2 1 3 1 9 16 

 Fonte: SIM (2012)  
 Notas: 
 1) Os quantitativos da classe A70 refletem o total de infecções causadas por Clamidia psitacci, sendo que a Ornitose 
 associada aos pombos representa somente uma porção dessa classe. 
 2) Os quantitativos da classe B33 refletem o total da classe, sendo que as causas por hantavírus representam somente 
 uma porção dessa classe. 
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QUADRO 7.2.2.4-4 - ÓBITOS RESIDENTES E OCORRIDOS NA SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO, MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO, RELACIONADO COM CAUSAS ASSOCIADAS AO CONTATO COM FAUNA SINANTRÓPICA. 

CÓD DESCRIÇÃO 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAIS 

A20 Peste Bubônica 0 0 0 0 0 0 

A27 Leptospirose 1 1 1 0 1 4 
A70 Infecções Causadas por Clamidia psitacci 1 0 0 0 0 0 0 

A75 Tifo Exantemático 0 0 0 0 0 0 

A82 Raiva 0 0 0 0 0 0 

A90 Dengue (dengue clássico) 0 0 0 0 0 0 

A91 Febre hemorrágica devido ao vírus do dengue 0 0 0 0 0 0 

A95 Febre amarela 0 0 0 0 0 0 

B33 Outras doenças por vírus não classificada em outra parte 
2 1 0 0 0 0 1 

B39 Histoplasmose 0 0 0 0 0 0 

B45 Criptococose 0 0 2 0 1 3 

W57 Mordeduras e picadas de inseto e de outros artrópodes, 
não-venenosos 0 0 0 0 0 0 

W59 Mordedura ou esmagamento provocado por outros 
répteis 0 0 0 0 0 0 

X20 Contato com serpentes e lagartos venenosos 0 0 0 0 0 0 

X21 Contato com aranhas venenosas 0 0 0 0 0 0 

X22 Contato com escorpiões 0 0 0 0 0 0 

X23 Contato c/abelhas vespas e vespões 0 0 0 0 0 0 

X24 Contato com centopéias e miriápodes venenosas 0 0 0 0 0 0 

X25 Contato com outros artrópodes venenosos 0 0 0 0 0 0 

X27 Contato com outros animais venenosos especificados 0 0 0 0 0 0 
TOTAIS 2 1 3 0 2 8 

 Fonte: SIM (2012)  
 Notas: 
 1) Os quantitativos da classe A70 refletem o total de infecções causadas por Clamidia psitacci, sendo que a Ornitose 
 associada aos pombos representa somente uma porção dessa classe. 
 2) Os quantitativos da classe B33 refletem o total da classe, sendo que as causas por hantavírus representam somente uma 
porção dessa classe. 
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QUADRO 7.2.2.4-5 - ÓBITOS RESIDENTES E OCORRIDOS NA SUBPREFEITURA DE CAPELA DO SOCORRO, MUNICÍPIO 

DE SÃO PAULO, RELACIONADO COM CAUSAS ASSOCIADAS AO CONTATO COM FAUNA SINANTRÓPICA. 

CÓD DESCRIÇÃO 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAIS 

A20 Peste Bubônica 0 0 0 0 0 0 

A27 Leptospirose 1 4 2 3 6 16 
A70 Infecções Causadas por Clamidia psitacci 1 0 0 0 0 0 0 

A75 Tifo Exantemático 0 0 0 0 0 0 

A82 Raiva 0 0 0 0 0 0 

A90 Dengue (dengue clássico) 0 0 0 0 0 0 

A91 Febre hemorrágica devido ao vírus do dengue 1 0 0 0 0 1 
A95 Febre amarela 0 0 0 0 0 0 

B33 Outras doenças por vírus não classificada em outra parte 
2 0 0 0 0 0 0 

B39 Histoplasmose 0 0 0 0 0 0 

B45 Criptococose 0 0 0 2 0 2 

W57 Mordeduras e picadas de inseto e de outros artrópodes, 
não-venenosos 0 0 0 0 0 0 

W59 Mordedura ou esmagamento provocado por outros 
répteis 0 0 0 0 0 0 

X20 Contato com serpentes e lagartos venenosos 0 0 0 0 0 0 

X21 Contato com aranhas venenosas 0 0 0 0 0 0 

X22 Contato com escorpiões 0 0 0 0 0 0 

X23 Contato c/abelhas vespas e vespões 0 0 0 0 0 0 

X24 Contato com centopéias e miriápodes venenosas 0 0 0 0 0 0 

X25 Contato com outros artrópodes venenosos 0 0 0 0 0 0 

X27 Contato com outros animais venenosos especificados 0 0 0 0 0 0 
TOTAIS 2 4 2 5 6 19 

 Fonte: SIM (2012)  
 Notas: 
 1) Os quantitativos da classe A70 refletem o total de infecções causadas por Clamidia psitacci, sendo que a Ornitose 
 associada aos pombos representa somente uma porção dessa classe. 
 2) Os quantitativos da classe B33 refletem o total da classe, sendo que as causas por hantavírus representam somente uma 
 porção dessa classe. 
 

A partir dos dados apresentados verifica-se que a Subprefeitura com o maior número de registros de óbitos 
é a de Capela Socorro, seguida de Campo Limpo. Salienta-se também que na Subprefeitura de Pinheiros 
não foram identificados registros para o período compreendido entre 2011 e 2007. Na Figura 7.2.2.4-1 são 
apresentados os registros totais de cada Subprefeitura. 



 

Código 
RT-070.00-RA3/001 

Rev. 
A 

DOCUMENTO TÉCNICO Emissão 
20/12/2012 

Folha 
545 de 1210  

 
Emitente Resp. Técnico – Emitente 

20/12/2012 

Verificação / São Paulo Transporte S.A  
 

 

 

FIGURA 7.2.2.4-1 - TOTAL DE ÓBITOS RESIDENTES E OCORRENTES NAS SUBPREFEITURAS NO PERÍODO 

COMPREENDIDO ENTRE 2011 E 2007. 

 

Salienta-se também que das 20 categorias de causa de mortalidade analisadas, somente para 05 (cinco) 
foram registradas ocorrências nas Subprefeituras estudadas, com destaque para a causa A27 – 
Leptospirose, que ocorreu em 80% das Subprefeituras e representam também 80% dos registros dessa 
população amostral. Também foram constatadas ocorrências de criptococose, histoplasmose, doenças 
causadas por vírus não especificada, e febre hemorrágica causada por dengue. 

Cabe salientar que o único registro pertencente a classe “B33-Outras doenças por vírus não classificada 
em outra parte” não necessariamente está associado a fauna sinantrópica, uma vez que causas de óbito 
por hantavírus (associado aos ratos) constam como uma subdivisão dessa classe. Portanto, não é possível 
afirmar que esse registro esteja associado a hantavírus. 

A análise da Figura 7.2.2.4-1 evidencia uma forte relação entre o tipo de urbanização e o número de casos 
de morte associada à doenças transmitida por espécies sinantrópicas. Nas regiões de menor renda o 
número de casos é sensivelmente maior. 

A distribuição dos óbitos residentes e ocorrentes de acordo com as causas classificadas pela CID-10 pode 
ser observada na Figura 7.2.2.4-2. 
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Notas: A20 - Peste Bubônica;  A27 – Leptospirose;  A70 - Infecções Causadas por Clamidia psitacci 1; A75 - Tifo Exantemático;  A82 – 
Raiva; A90 - Dengue (dengue clássico); A91 - Febre hemorrágica devido ao vírus do dengue; A95 - Febre amarela; B33 - Outras 
doenças por vírus não classificada em outra parte; B39 – Histoplasmose; B45 – Criptococose; W57 - Mordeduras e picadas de inseto 
e de outros artrópodes, não-venenosos; W59 - Mordedura ou esmagamento provocado por outros répteis; X20 - Contato com 
serpentes e lagartos venenosos; X21 - Contato com aranhas venenosas; X22 - Contato com escorpiões; X23 - Contato c/abelhas 
vespas e vespões; X24 - Contato com centopéias e miriápodes venenosas; X25 - Contato com outros artrópodes venenosos; e X27 
Contato com outros animais venenosos especificados. 

FIGURA 7.2.2.4-2 - TOTAL DE ÓBITOS RESIDENTES E OCORRENTES NAS SUBPREFEITURAS NO PERÍODO 

COMPREENDIDO ENTRE 2011 E 2007, POR CAUSA DE MORTALIDADE. 

 

De acordo com os dados apresentados, as principais ocorrências de causa de mortalidade associadas à 
fauna sinantrópica, nas áreas de abrangência das Subprefeituras analisadas, estão relacionadas com 
enfermidades que podem ser causadas pelo contato com roedores. Nota-se, ainda que essas ocorrências 
são mais frequentes naquelas regiões onde o padrão de construções é mais baixo e onde há maiores 
problemas de saneamento básico. 

Apesar dos registros nos órgãos oficiais apresentarem acidentes com animais peçonhentos no município 
de São Paulo, nos registros de óbitos residentes e ocorrentes dessas Subprefeituras não foram 
constatados registros de óbitos por acidentes com animais peçonhentos. 

Desse modo, nos programas ambientais pertinentes ao tema, devem são previstas medidas preventivas 
educativas, abordando as doenças relacionadas à fauna sinantrópica (especialmente a leptospirose), 
visando a saúde e segurança dos moradores da região, assim como dos colaboradores das obras.  

Embora nos últimos anos não tenham sido registrados acidentes mais graves com animais peçonhentos 
também devem ser abordadas medidas educativas para evitar acidentes com esses animais (escorpiões, 
aranhas e cobras) Nota-se que, embora não hajam registros de óbitos nas Subprefeituras estudadas 03 
registros foram realizados no município de São Paulo no período de compreendido entre 2007 e 2011. 
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7.2.3 Meio Socioeconômico 

7.2.3.1 Sistema Viário, Transporte Coletivo, Mobilidade e Viagens 

Sistema Viário 

A hierarquização do sistema considera que as vias desempenham diversas funções na vida social e de que 
as diferenças usuais de ponto de vista na avaliação das intervenções propostas são normalmente 
relacionadas com interesses distintos nas diversas funções viárias. Dentre as funções viárias 
classicamente destacadas estão: a) deslocamento entre locais; b) circulação (de uma via a outra); c) 
acesso às edificações e d) ambiente urbano. 

Portanto, a função da hierarquização funcional viária é atribuir uma função prioritária a cada elemento do 
sistema viário, com transição gradativa entre funções, de forma a prover um sistema contínuo e 
balanceado em cada função (em especial na função deslocamento que percorre maiores distâncias). 

A transição gradativa entre funções decorre do fato de que os conflitos eliminados pela priorização de uma 
dada função (e restrição das demais) em um trecho viário podem deslocar-se para os trechos de transição 
entre vias com função prioritária distinta. A transição gradativa facilita o entendimento e a adaptação dos 
usuários à operação viária pretendida e melhora a segurança de trânsito. 

A obtenção de um sistema contínuo em cada função tem também o papel de minimizar as transições entre 
funções. Cada viagem tem, naturalmente, um ponto de origem e outro de destino onde as necessidades de 
circulação e acesso deverão ser atendidas. Entre estes pontos, entretanto, deve-se prover um sistema 
contínuo capaz de satisfazer a necessidade de deslocamento envolvida, com um grau de eficiência 
compatível. Esta característica deve permitir fazer, inclusive, com que as viagens consumam um tempo 
menor. No outro extremo, as vias locais devem povoar áreas contíguas, sem interferências intermitentes de 
vias com tráfego intimidador. 

Por fim, a obtenção de um sistema balanceado (isto é, de capacidade compatível com a demanda) é a 
condição para que a concepção da hierarquização funcional seja viável e sua operação seja adequada. 
Caso contrário, os congestionamentos decorrentes do desbalanceamento entre demanda e capacidade 
podem gerar atrasos significativos para a operação do tráfego e podem fazer com que os usuários 
procurem trajetos alternativos que realizem seus deslocamentos por outras vias e tragam para estas vias 
alternativas os conflitos entre funções que a hierarquização viária busca minimizar43. 

O órgão responsável pelos assuntos relativos ao sistema viário no município de São Paulo é a Companhia 
de Engenharia de Tráfego (CET), criada em 976. Dentre os objetivos fundamentais da CET destaca-se o 
planejamento e implantação, nas vias e logradouros do município, da operação do sistema viário, com o 
fim de assegurar maior segurança e fluidez do trânsito. A CET, na década de 90, estabeleceu a 
hierarquização viária do MSP. A rede viária básica é assim dividida: 

                                                      

43 http://sites.poli.usp.br/d/ptr2437/Cap%C3%ADtulo2a.pdf. 
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a) Rede Viária Estrutural 

Essa rede viária forma a principal estrutura viária da cidade, permitindo articulação e deslocamentos entre 
regiões extremas. Os principais acessos a outros municípios e rodovias também são feitos através da rede 
viária estrutural, que se subdivide em: 

 i. Estrutural 1: Vias com controle de acesso e fluxo ininterrupto, 2 ou mais pistas, 2 ou mais 
 faixas por sentido com separação de vias; 

 ii. Estrutural 2: Vias com fluxo interrompido, 2 ou mais pistas, 2 ou mais faixas por sentido 
 com separação de vias; e 

 iii. Estrutural 3: Vias com fluxo interrompido, 1 pista, 2 ou mais faixas por sentido sem 
 separação de vias; 

b) Rede Viária Coletora 

As vias coletoras servem de apoio à circulação das vias da rede estrutural, distribuindo os fluxos de 
veículos entre as vias das redes estrutural e local, subdividindo-se em: 

 i. Coletora 1: Vias com fluxo interrompido, 1 ou mais pistas, 2 ou mais faixas por sentido e 
 com eventual separação de vias; e 

 ii. Coletora 2: Vias com fluxo interrompido, 1 pista, 1 faixa por sentido sem separação de 
vias. 

c) Rede Viária Local 

São vias que atendem a deslocamento estritamente localizados, caracterizadas por fluxo interrompido, 1 
pista com uma ou mais faixas por sentido, com eventual separação de vias. 

d) Vias de Pedestres 

São vias exclusivas para o uso de pedestres, sendo permitida a circulação de veículos autorizados. 

Considerando-se a classificação das vias pelo conceito de função, o qual é permanente, a Rede Estrutural 
formada pelas vias estruturais I, II, II e IV estão definitivamente eleitas, sendo passíveis de revisões apenas 
se ocorrerem intervenções nas suas características físicas, que alterem o seu porte. Neste caso elas serão 
promovidas de estruturais IV para III e assim por diante. Porém, se as alterações entre as hierarquias da 
Rede Viária Coletora para a Rede Viária Estrutural somente se efetivarão se forem intervenções que 
alterem substancialmente suas funções básicas. 

Conforme já foi apresentado na Figura 3.2.2-2, o traçado do sistema monotrilho segue por vias estruturais 
2 (Av. Professor Francisco Morato, Estr. do Campo Limpo, Av. Carlos Lacerda, Av. Carlos Caldeira Filho, 
Estr. do M'Boi Mirim e Av. Guarapiranga) e 3 (Estrada Guavirituba e Av. Eng. Luís Carlos Berrini), além de 
seguir por vias secundárias (Coletoras e locais). 
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Destaca-se que o traçado atravessa, em desnível, vias estruturais nível 1 (Av. Roque Petroni Jr. e Av. dos 
Bandeirantes), e segue paralelo à Marg. Pinheiros (Via Estrutural 1), além de cortar outros viários 
estruturais níveis 2 e 3. Portanto, não haverá interferências na circulação viária de tais vias, a não ser de 
forma temporária durante a fase de implantação do empreendimento. 

Transporte Coletivo 

Na AID do empreendimento em questão, há uma complexa articulação de infraestrutura de transportes 
coletivos baseadas em modais de alta capacidade (Trens - CPTM e Metrô), média e baixa capacidade 
(Ônibus articulados, convencionais e micro-ônibus) articulada pelos locais de circulação destes transportes 
(trilhos e viários comuns, corredores de ônibus), paradas, estações e terminais. A Figura 7.2.3.1-1 
apresenta o traçado do Sistema Monotrilho em estudo e as principais infraestruturas de transportes 
coletivos existentes na região do empreendimento. 
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Pela figura apresentada, é possível notar que haverá articulação imediata com terminais da SPTrans, com 
a Linha 5 - Lilás do Metrô (Estação Capão Redondo), e com a Linha 9 - Esmeralda da CPTM (Estação 
Socorro). Posteriormente, com a construção da Estação Vila Sônia (Metrô), o Sistema Monotrilho também 
será integrado à Linha 4 - Amarela do Metrô. 

Esta articulação de infraestruturas de transportes multimodal é fundamental para garantir condições de 
acessibilidade dignas, pois promove a interação sinérgica entre esses diferentes modais. Dessa forma os 
usuários são beneficiados através da maior flexibilidade para a escolha dos meios de transportes 
utilizados, redução dos tempos de viagem e dos custos de viagem. 

Destaca-se o papel fundamental do Terminal Intermodal Jardim Ângela a ser implantado no âmbito do 
empreendimento em questão, próximo ao Hospital do M'Boi Mirim, que possibilitará a integração do 
Sistema Monotrilho às linhas de ônibus da região, sobretudo as linhas que seguem pelo Corredor da M'Boi 
Mirim até a região de Santo Amaro, propiciando melhorias significativas de acessibilidade para os 
moradores dessa região. 

Mobilidade Urbana e Viagens 

A mobilidade urbana é definida como a capacidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano 
para a realização de suas atividades cotidianas (trabalho, educação, saúde, cultura, abastecimento, 
recreação e lazer), em um período de tempo considerado ideal, de modo confortável e seguro (ao menos 
em teoria). As pessoas podem optar por diversos modos para se deslocarem: a pé, bicicleta, carro ou 
transporte coletivo (metrô, ônibus, trens), cuja escolha depende das distâncias a serem percorridas, tempo 
a ser gasto, meios de transporte disponíveis, vias de acesso, custo e qualidade do deslocamento. 

A análise da mobilidade e das viagens realizadas na AID do empreendimento a ser apresentada a seguir 
baseia-se nos dados disponíveis da pesquisa O/D do Metrô de 2007, considerando as 51 zonas O/D 
inseridas nos distritos que compõem a AID do Meio Socioeconômico. 

A Pesquisa Origem e Destino, ou simplesmente Pesquisa O/D, é realizada desde 1967 na RMSP com 
periodicidade de dez anos, e tem por objetivo levantar informações atualizadas sobre as viagens realizadas 
pela população da metrópole em dia útil típico, constituindo-se no principal instrumento de coleta de 
informações sobre viagens realizadas pela população da metrópole, servindo de base para diversos 
estudos de planejamento e transporte (Metrô, 2008). 

A Figura 7.2.3.1-2 apresenta as Zonas O/D selecionadas, com base nos critérios apresentados no 
penúltimo parágrafo. 
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Fonte: Metrô, 2007. 

FIGURA 7.2.3.1-2 - ZONAS O/D INSERIDAS NA AID 

 

O índice de Mobilidade é relação entre o número de viagens e o número de habitantes de uma 
determinada área. A seguir, a Figura 7.2.3.1-3 apresenta o índice de mobilidade nas Zonas O/D 
pertencentes à AID, onde é possível perceber que a porção a oeste do Rio Pinheiros apresenta índices de 
mobilidade gradativamente menores (para a Zona OD Cidade Universitária, por não ter população 
considerada na pesquisa, não foi calculado índice de mobilidade). 
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Fonte: Metrô, 2007. 

FIGURA 7.2.3.1-3 - ÍNDICE DE MOBILIDADE NA AID 

 

As regiões situadas nas imediações do Rio Pinheiros, sobretudo aquelas localizadas em sua porção leste 
apresentam índices de mobilidade maiores porque, além de concentrarem populações de renda per capita 
maior (Figura 7.2.3.1-4), são polos de geração de empregos (Figura 7.2.3.1-5). No entanto, observando o 
total de alunos matriculados, as maiores concentrações se encontram nas Zonas O/D situadas na região 
sudoeste da AID (Figura 7.2.3.1-6). 
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Fonte: Metrô, 2007. 

FIGURA 7.2.3.1-4 - RENDA PER CAPITA POR ZONA O/D NA AID (R$ DE OUT-2007) 
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Fonte: Metrô, 2007. 

FIGURA 7.2.3.1-5 - QUANTIDADE DE EMPREGOS POR ZONA O/D NA AID 
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Fonte: Metrô, 2007. 

FIGURA 7.2.3.1-6 - QUANTIDADE DE MATRÍCULAS POR ZONA O/D NA AID 

 

Tempo Médio das viagens 

A seguir, serão apresentadas informações a respeito do tempo médio das viagens, considerando o modo 
principal, com base nos resultados divulgados da Pesquisa O/D de 2007. A Figura 7.2.3.1-7 a seguir 
apresenta a distribuição horária das viagens, em ordem crescente por modo, para a AID, onde é possível 
perceber que os tempos de viagens pelo modo não-motorizado (a pé ou bicicleta) são menores, em função 
das pequenas distâncias percorridas quando são usados esses modos, e da menor dependência em 
relação a variáveis externas relativas ao tráfego. Por outro lado, os modos individual e coletivo são usados 
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geralmente para maiores deslocamentos. No entanto, pelo gráfico é possível perceber que os tempos 
médios de viagem através de transporte coletivo são significativamente maiores com relação ao modo 
individual. Este é um dos principais fatores que torna a opção pelo transporte individual mais interessante 
para a parcela das pessoas com condições financeiras suficientes para poder optar por este modo de 
transporte em detrimento do transporte coletivo. 

 

Fonte: Metrô, 2007. 

FIGURA 7.2.3.1-7 - DISTRIBUIÇÃO DOS TEMPOS MÉDIOS DE VIAGENS - AID 

 

A seguir, as figuras 7.2.3.1-8 e 7.2.3.1-9 apresentam a distribuição dos tempos de viagem na AID pelos 
modos: coletivo e individual, respectivamente. 

Pela Figura 7.2.3.1-8 (modo coletivo), as Zonas O/D localizadas no entorno do Rio Pinheiros, que 
coincidem com as subprefeituras de Pinheiros e Butantã, apresentam os maiores tempos de viagem. Já no 
restante da AID, a situação é bastante semelhante, com tempos de viagem próximos de uma hora, à 
exceção da Zona O/D mais ao sul (Jardim Capela - Distrito de Jd. Ângela), onde os tempos de viagem são 
relativamente elevados, muito provavelmente em função da infraestrutura deficiente em transportes 
coletivos na região, que conta apenas com ônibus que trafegam, em sua maioria, pela Estr. do M'Boi Mirim, 
conhecida por ser uma via com sérios problemas de congestionamento. 
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Fonte: Metrô, 2007. 

FIGURA 7.2.3.1-8 - TEMPO MÉDIO DAS VIAGENS - MODO COLETIVO 

 

Já com relação às viagens através do modo individual (Figura 7.2.3.1-9), a distribuição dos tempos médios 
é bastante irregular. No entanto, é possível notar Zonas O/D com tempos médios bastante elevados que se 
sobrepõem ao traçado do Sistema Monotrilho (M'Boi Mirim, Granja Julieta, Vila Miranda e Berrini). Desta 
forma, a implantação do Sistema Monotrilho poderá cooperar para a migração de pessoas do modo 
individual para o coletivo, motivadas por eventuais ganhos com relação ao tempo médio de viagem. 
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Fonte: Metrô, 2007. 

FIGURA 7.2.3.1-9 - TEMPO MÉDIO DAS VIAGENS - MODO INDIVIDUAL 

 

Viagens Atraídas e Produzidas: Modo 

O Quadro 7.2.3.1-1 a seguir apresenta a quantidade e percentuais de viagens produzidas na AID por 
modo, onde é possível verificar variações pouco significativas entre produção e atração de viagens para 
todos os modos de transporte. 

 



 

Código 
RT-070.00-RA3/001 

Rev. 
A 

DOCUMENTO TÉCNICO Emissão 
20/12/2012 

Folha 
560 de 1210  

 
Emitente Resp. Técnico – Emitente 

20/12/2012 

Verificação / São Paulo Transporte S.A  
 

 

QUADRO 7.2.3.1-1 - VIAGENS PRODUZIDAS E ATRAÍDAS NA AID POR MODO 

VIAGENS Produzidas Atraídas 

Modo Qtde. % Qtde. % 

Ônibus 1.354.154 32,26 1.356.952 32,26 
Transporte Fretado 36.920 0,88 37.278 0,89 
Transporte Escolar 169.845 4,05 169.113 4,02 
Automóvel (Motorista) 896.639 21,36 900.585 21,41 

Automóvel (Carona) 305.226 7,27 309.135 7,35 
Táxi 15.652 0,37 14.364 0,34 
Metrô 131.466 3,13 135.759 3,23 
Trem 50.867 1,21 47.465 1,13 
Moto 91.939 2,19 91.801 2,18 
Bicicleta 17.791 0,42 17.631 0,42 
A pé 1.122.297 26,73 1.120.493 26,64 
Outros 5.128 0,12 5.278 0,13 
TOTAL 4.197.924 100,00 4.205.856 100,00 
Fonte: Metrô, 2007. 

 

Além disso, o modo "ônibus" é o principal modo de transporte utilizado pelo conjunto de moradores da AID, 
seguido pelo modo "a pé", e "automóvel (motorista)". entretanto, a distribuição ao longo da AID é desigual, 
conforme é possível visualizar pelas figuras 7.2.3.1-10 a 7.2.3.1-12 a seguir, que apresentam a distribuição 
percentual destes 3 modos principais na AID por Zona O/D, considerando apenas as viagens atraídas44. 

Pela Figura 7.2.3.1-10, é possível observar que as Zonas O/D Santo Amaro, Vila Miranda e Granja Julieta 
concentram os maiores percentuais de viagens de ônibus. Já isoladamente, o Jardim Capela também 
apresenta percentual elevado para esta modalidade relativamente bem distribuída ao longo da AID. 

Já a Figura 7.2.3.1-11 permite notar uma tendência clara, onde os percentuais mais elevados relativos a 
viagens de automóvel (como motorista) aumentam para a direção nordeste, sendo semelhante à Figura 

7.2.3.1-4. Isto evidencia o fato de que a opção pelo uso do automóvel é fortemente ligada à condição 
econômica, já que esta opção se mostra, dentre outros fatores, mais rápida para percorrer médias/longas 
distâncias. 

                                                      

44
 Só foram consideradas as viagens atraídas porque os percentuais das viagens atraídas possuem diferença percentual abaixo da 

unidade para todos os percentuais. Portanto, não haveria acréscimo de informação apresentando as figuras das viagens atraídas 
pelos modos citados. 
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Fonte: Metrô, 2007. 

FIGURA 7.2.3.1-10 - VIAGENS ATRAÍDAS - ÔNIBUS (PERCENTUAL) 
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Fonte: Metrô, 2007. 

FIGURA 7.2.3.1-11 - VIAGENS ATRAÍDAS - DIRIGINDO AUTOMÓVEL (PERCENTUAL) 

 

Na Figura 7.2.3.1-12 observa-se a tendência oposta à observada na figura anterior, justamente pelos 
mesmos motivos apresentados, já que o modo "a pé" é utilizado prioritariamente pelas pessoas que não 
dispõem de condições financeiras para se locomoverem através de outros meios. 
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Fonte: Metrô, 2007. 

FIGURA 7.2.3.1-12 - VIAGENS ATRAÍDAS - A PÉ (PERCENTUAL) 

Viagens Atraídas e Produzidas: Motivo 

O Quadro 7.2.3.1-2 apresenta a quantidade e percentuais de viagens produzidas na AID por motivo, onde 
é possível verificar variações pouco significativas entre produção e atração de viagens para todos os 
motivos. 

QUADRO 7.2.3.1-2 - VIAGENS PRODUZIDAS E ATRAÍDAS NA AID POR MODO 

VIAGENS Produzidas Atraídas 

Motivo Qtde. % Qtde. % 

Trabalho 2.008.576 47,85 2.046.077 48,65 
Educação 1.285.983 30,63 1.267.375 30,13 
Compras 190.984 4,55 192.206 4,57 
Saúde 171.640 4,09 172.343 4,10 
Lazer 171.846 4,09 176.539 4,20 
Procurar emprego 15.534 0,37 17.088 0,41 
Assuntos Pessoais 353.360 8,42 334.229 7,95 
TOTAL 4.197.924 100,00 4.205.856 100 

Fonte: Metrô, 2007. 
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Por este quadro, é possível perceber que os maiores motivos das viagens são: "trabalho" e "educação" 
com quase 80% do total. Também é possível perceber que a variação entre viagens atraídas e produzidas 
é pouco significativa. 

A seguir, as figuras 7.2.3.1-13 e 7.2.3.1-14 apresentam a distribuição das viagens atraídas na AID pelos 
motivos "trabalho" e "educação", e as figuras 7.2.3.1-15 e 7.2.3.1-16, apresentam as viagens produzidas na 
AID pelos mesmos modos. 

Pelas figuras 7.2.3.1-13 e 7.2.3.1-15, as zonas O/D próximas ao Rio Pinheiros apresentam os maiores 
percentuais, com destaque para as Zonas O/D Jóquei Clube, Berrini, Vila Olímpia, Socorro e Jurubatuba. 
De forma geral, pode-se perceber uma fraca tendência de crescimento do percentual de viagens com o 
motivo "emprego" de sudoeste para nordeste, sendo que ocorre o inverso com o motivo "educação", 
conforme pode ser visto nas figuras 7.2.3.1-14 e 7.2.3.1-16. Estas diferenças são, motivadas 
principalmente pela maior presença de populações de faixa etária inferior nas Zonas O/D com maiores 
percentuais de viagens com o motivo "educação". 
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Fonte: Metrô, 2007. 

FIGURA 7.2.3.1-13 - VIAGENS ATRAÍDAS - TRABALHO (PERCENTUAL) 
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Fonte: Metrô, 2007. 

FIGURA 7.2.3.1-14 - VIAGENS ATRAÍDAS - EDUCAÇÃO (PERCENTUAL) 
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Fonte: Metrô, 2007. 

FIGURA 7.2.3.1-15 - VIAGENS PRODUZIDAS - TRABALHO (PERCENTUAL) 
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Fonte: Metrô, 2007. 

FIGURA 7.2.3.1-16 - VIAGENS PRODUZIDAS - EDUCAÇÃO (PERCENTUAL) 

 

Fluxos 

As Figuras 7.2.3.1-17 e 7.2.3.1-18 apresentadas nas páginas a seguir mostram os fluxos a partir das Zonas 
O/D da AID para os transportes individual e coletivo, respectivamente, no horário de pico da manhã. A 
Figura 7.2.3.1-17 considerou os fluxos maiores ou iguais a 300 pessoas/dia, e a Figura 7.2.3.1-18 
considerou os fluxos maiores ou iguais a 500 pessoas/dia. 
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Comparando as duas figuras é possível observar que quando são consideradas grandes distâncias, há 
maior quantidade de fluxos através do modo individual que do coletivo. Além disso, é considerável o fluxo 
de pessoas cujos destinos são as regiões mais centrais de São Paulo (Subprefeituras Sé, Vila Mariana e 
Pinheiros), em ambos os modos. 

Além disso, é bastante significativa a quantidade de viagens cujo destino se localiza na própria AID, 
considerando os modos individual e coletivo. Isto significa que o empreendimento proposto será uma opção 
bastante importante para os fluxos internos à AID, tanto pelos usuários de transportes coletivos, que terão 
uma opção mais rápida que o ônibus, como pelos usuários de transporte individual, que poderão migrar 
para o modo coletivo em função do aumento da oferta proporcionada pela construção do Sistema 
Monotrilho. 

Considerando o modo individual, os fluxos mais significativos são a partir de Taboão da Serra (Zona O/D 
Parque Pinheiros) para praticamente todas as direções, e o fluxo mais intenso ocorre entre as duas zonas 
O/D de Taboão da serra (Pq. Pinheiros e Taboão). 

Já no modo coletivo, destacam-se os fluxos bastante intensos entre a Zona O/D Taboão e as Zonas O/D 
Pirajuçara e Granja Julieta, e entre esta última e a Zona O/D Centro Empresarial, no entorno da Marg. 
Pinheiros. 
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7.2.3.2 Uso e Ocupação do Solo e Tendências 

A caracterização do Uso do Solo na AID do empreendimento foi realizada a partir da análise de dados e do 
mapeamento em uma  faixa de 300 m de cada um dos lados do eixo viário, conforme consta da Figura 
7.2.3.2-1 que integra o volume de anexos. Este mapeamento apresenta um nível de detalhe intermediário 
aos mapeamentos e definições de classes apresentados nas análises da AII e ADA, baseado na 
agregação e algumas classes e levando em conta a predominância do uso. No entanto, por tratar-se de 
tema disperso na sociedade, foi realizada uma contextualização mais ampla da AID, considerando os 
distritos do Município de São Paulo cortados pelo traçado do monotrilho e o Município de Taboão da Serra.  

Salienta-se que com 2.207 ha, a AID representa 1,44% da área total destes Distritos do município de São 
Paulo e do município de Taboão da Serra que juntos somam 20.171ha. A Figura 7.2.3.2-2 abaixo indica a 
distribuição espacial da AID entre as unidades administrativas consideradas. 

O percentual de cada distrito englobado pela AID, se mostra bastante variável compondo 
aproximadamente tres grupos: (i) Campo Limpo, Capão Redondo, Itaim Bibi , Santo Amaro e Vila Sonia, 
com mais de 15% de seus territórios inseridos na AID, (ii) Jardim Ângela, Jardim São Luis e Socorro, com 
entre 5% e 12% e, (iii) Butantã, Campo Grande, Morumbi, Pinheiros, Vila Andrade e Taboão da Serra, com 
menos de 2,5%. 

 
Observação: Os distritos de Butantã, Morumbi, Pinheiros e Vila Andrade, com menos de 1% de área 
na AID não aparecem na figura 

FIGURA 7.2.3.2-2 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA AID ENTRE AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EM QUE SE INSERE 

 

A ocupação da região de inserção da AID teve início em 1607. Nessa época, foram instalados, à beira do 
rio Pinheiros, próximo à aldeia indígena do M’Boi Mirim, que em língua indígena significa rio das cobras 
pequenas, o Engenho de Nossa Senhora da Assunção de Ibirapuera e a primeira extração de minério de 
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ferro da América do Sul. A denominação inicial da região de Santo Amaro deve-se ao casal de 
portugueses, João Paes e Suzana Rodrigues, que morava numa chácara, e doaram uma imagem do santo 
ao povoado, que foi instalada numa capela no ponto mais alto da região, conhecido como Largo da Bola, 
posteriormente Largo 13 de Maio, onde efetivamente começou o vilarejo. 

A experiência com a extração de minério de ferro durou cerca de 20 anos. Depois disso a área da antiga 
aldeia dos índios Guaianases ficou praticamente esquecida por 200 anos, servindo apenas como ponto de 
passagem para os viajantes em direção ao Embu e Itapecerica da Serra. 

Em 1829 se deu o segundo processo de ocupação do M´Boi Mirim, com a chegada de um grupo de 129 
imigrantes alemães, trazidos por D. Pedro I, para colonizar essas terras. Três anos depois a região de 
Santo Amaro, que incluía a antiga aldeia do M´Boi Mirim, foi elevada à categoria de município. Em pouco 
tempo grande parte da batata, marmelada, farinha de mandioca, milho e carne consumidos em São Paulo, 
e também a madeira, areia e pedras utilizadas nas construções eram produzidos no novo município. Foi 
isso que levou à inauguração da primeira ligação de bondes movidos a vapor entre as duas cidades, em 
1.886. 

Desde então, e até a primeira metade do século passado, esta região, com seus sítios e chácaras, 
correspondia à Vila de Santo Amaro. Após a 2ª Guerra Mundial, teve impulso o processo de 
industrialização na região, facilitado pela proximidade geográfica do Rio Jurubatuba, e pelos acessos 
através da Marginal de Pinheiros e da ferrovia ligando São Paulo a Santos. Ao final dos anos 60 e início 
dos 70, grandes empresas se instalaram ao longo do canal de Jurubatuba, chegando até as proximidades 
do Largo do Socorro, com destaque para Villares, Caloi, Monark, Caterpillar, e atraíram grande número de 
operários para seu entorno. O desenvolvimento industrial permitiu um aumento vertiginoso da população 
do bairro de Santo Amaro, descaracterizando seus limites e atraindo massas de operários do interior do 
Estado e de outras regiões, principalmente do Nordeste e da região Centro-Oeste. Vários outros bairros 
surgiram em função da atividade de Santo Amaro, ligando-se a este por relações de dependência 
estrutural. 

De modo geral, os bairros da região foram sendo formados nas décadas de 70 e 80, a partir de projetos de 
exploração imobiliária, com o loteamento de glebas, quase sempre feitos de forma clandestina. Ao longo 
das vias principais, que ligavam a região ao centro de Santo Amaro, e por onde passaram a circular as 
linhas de ônibus que atendiam a esses bairros, foram surgindo núcleos de estabelecimentos comerciais e 
de serviços, em torno dos quais surgiram novos bairros. 

Como resultado do processo de urbanização e industrialização da região, muitos sítios e chácaras foram 
transformados em loteamentos para trabalhadores, avançando além do Largo Treze de Maio, em direção 
aos mananciais. Santo Amaro transformou-se, desta forma, no centro de um grande conglomerado de 
bairros, com características de “cidades-dormitório”, que conformam, basicamente, as Subprefeituras de 
Campo Limpo, M’ Boi Mirim, parcelas de Capela do Socorro, Cidade Ademar e Parelheiros.  

Por outro lado, a partir dos anos 80, bancos importantes e sedes de grandes empresas, que já haviam se 
deslocado nos anos 60 do centro da cidade para a região da Avenida Paulista, começaram a se deslocar 
para a região sudoeste, com destaque para as Avenidas Luís Carlos Berrini e Marginal de Pinheiros, 
basicamente em função de valorizações sucessivas do metro quadrado nesse segmento. 
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O desenvolvimento da área ao longo da Avenida Luís Carlos Berrini e paralela à Av. Marginal Pinheiros 
levou, também, à valorização de porções ao Sul, e do já valorizado bairro do Morumbi, surgindo aí 
empreendimentos imobiliários que incluem edifícios residenciais de alto padrão, polo empresarial e centro 
de convenções. Ou seja, a Zona Sul do município de São Paulo, às margens do Rio Pinheiros, se 
transformou num dos novos eixo de crescimento da cidade. 

Na região Sudoeste observa-se a mesma dinâmica populacional registrada no conjunto da cidade e da 
RMSP: a desconcentração – com a saída das camadas menos privilegiadas dos anéis centrais para os 
anéis subsequentes, através do mecanismo de preços (valor dos imóveis, aluguéis, serviços, etc.) e o 
impedimento de que as migrações em direção ao município ultrapassem os anéis periféricos. 

Para a compreensão da dinâmica socioespacial, se apresenta a seguir uma breve contextualização do uso 
e ocupação do solo no Município de Taboão da Serra  e os Distritos do Município de São Paulo cortados 
pelo empreendimento. Para tanto tomou-se por base estudo realizado pela Emplasa para a delimitação das 
Unidade de Informações Territorializadas (UIT) e que levantou e sistematizou informações que possibilitam 
a análise de características urbanísticas e funcionais associadas aos padrões predominantes de uso e 
ocupação do solo, bem como das características socioeconômicas da população e dos domicílios 
existentes, em áreas intermediarias entre os distritos e os setores censitários. 

No computo geral, este estudo demonstrou que existem diferenças significativas na distribuição das 
categorias de uso do solo entre a AID e os Distritos em que a AID está inserida conforme pode ser 
observado na Figura 7.2.3.2-3 a seguir. 

 

FIGURA 7.2.3.2-3 – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NOS DISTRITOS PAULISTAS E MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA DA 
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Considerando a existência dessas diferenças socioespaciais entre o Município de Taboão da Serra e os 
distritos do Município de São Paulo onde a AID está inserida, e, sobretudo a diferença de ocupação ao 
longo do traçado do empreendimento, apresenta-se a seguir uma breve síntese das principais 
características do uso e ocupação do solo na AID (300m ao longo do traçado do monotrilho) comparando 
com os usos presentes no contexto das unidades administrativas em que se inserem.. 

Município de Taboão da Serra 

O Município de Taboão da Serra, com cerca de 20 km², está inteiramente inserido na sub bacia do Rio 
Pirajuçara, um tributário do rio Pinheiros na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Destaca-se por apresentar 
muitos problemas de regularização fundiária e de áreas com assentamentos irregulares e favelas - na 
maioria dos casos situados em áreas de várzea - cuja normalização exige licenciamento ambiental. Em 
relação ao empreendimento salienta-se que 2,27% deste território está inserido na AID que é composta por 
50.80 ha. 

Em 2007, Taboão da Serra contava com 65 favelas segundo informação da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação, que ocupavam cerca de 2% do território. Na AID são 0,70ha 
ocupados por favelas, representando 1,38% deste recorte territorial. A falta de locais para realocação da 
população que está assentada em áreas impróprias, como as Áreas de Preservação Permanente (APP’s), 
tem levado a Prefeitura a urbanizar favelas e implantar parques lineares ao longo dos córregos. A 
comparação entre a distribuição do solo no Município e na AID demonstra as diferenças socioespaciais 
existentes, pois o uso residencial e comercial - ocupando 58% do território do Município, representa a 
classe de uso em que o percentual na AID é superior ao percentual do conjunto do município se caracteriza 
pela predominância de casas uma vez que a verticalização das construções é reduzida, sendo que apenas 
16% dos domicílios são do tipo “apartamento”. O outro uso de maior representatividade na AID é 
representado pela infraestrutura urbana. (ver Quadro 7.2.3.2-1). 

QUADRO 7.2.3.2-1 – PRINCIPAIS USOS DO SOLO NO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA 

Taboão da Serra 
Município AID 
ha % ha % 

Total 2.029,90 100,00% 50,808 100,00% 
Favela 38,76 1,91% 0,70 1,38% 
Industrial 246,41 12,14% 3,86 7,59% 
Infraestrutura Urbana 83,24 4,10% 2,66 5,23% 
Residencial/Comercial 1.190,66 58,66% 37,70 74,10% 
Vazio urbano 194,53 9,58% 1,65 3,24% 
Vegetação 198,76 9,79% 4,10 8,20% 
Outros 77,54 3,82% 0,14 0,27% 
Fonte: Tabulação Ambgis dados Emplasa 

 

Município de São Paulo 

No município de São Paulo, a AID do empreendimento passa por territórios de 13 distritos - Campo Limpo, 
Capão Redondo, Campo Grande, Itaim Bibi, Jardim Ângela, Jardim São Luís, Morumbí, Santo Amaro, 
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Socorro, Vila Andrade, Vila Sônia, Pinheiros e Butantã, que fazem parte de seis subprefeituras do 
município de São Paulo - Butantã, Pinheiros, Santo Amaro, Campo Limpo, M’Boi Mirim e Capela do 
Socorro. Quase todas essas porções territoriais sofreram forte impacto, nas décadas de 1950 e 1960, do 
intenso processo de expansão industrial, com importantes alterações no padrão de localização das plantas 
mais moderna e de maior porte. Um dos aspectos de maior importância para a área em estudo foi a 
ampliação do parque industrial de Santo Amaro, que se consolidou como um dos mais importantes polos 
de emprego industrial da Região Metropolitana. A disponibilidade de áreas, as facilidades de transporte, 
particularmente com a construção do sistema de marginais do Rio Pinheiros, e a abundância de água e 
energia, contribuíram para atrair grande número de estabelecimentos industriais dos setores mais 
modernos da indústria de transformação.   

A região de inserção da AID, com uma área de 19.294,33ha no Município de São Paulo (aproximadamente 
12% do território da Capital), situa-se nas Zonas Sul e Sudoeste. Seu extremo Sul margeia a porção Oeste 
da represa de Guarapiranga, com parte de seu território correspondendo à área de preservação daquele 
manancial. Além de contar com linhas de ônibus que a ligam à região Central da Capital, atualmente está 
interligada ao sistema de metrô e trem da CPTM através das linhas Lilás e Amarela. Na sequencia 
apresenta-se uma análise das principais características do uso e ocupação do solo em cada uma dessas 
unidades. 

Distrito – Butantã 

Com 12,5 km², é composto por três Unidades de Informação Territorial, apresentando uma  distribuição 
geral dos usos do solo em que sobressai a importância de alguns grandes equipamentos urbanos como a 
Cidade Universitária - sede da Universidade de São Paulo e o Instituto Butantã.  Possui também completa 
infraestrutura de transporte, o que inclui a Linha 4 (amarela) do Metrô de São Paulo.  

Apesar da heterogeneidade socioeconômica, a região caracteriza-se pela presença de bairros-jardins, com 
ruas arborizadas. ( ver Quadro 7.2.3.2-2). 

QUADRO 7.2.3.2-2 – PRINCIPAIS USOS DO SOLO NO DISTRITO DO BUTANTÃ, 2005 

Distrito Área (ha) Área (%) 
Butantã 1.290,09 100,00% 
Água 45,14 3,50% 
Industrial 34,46 2,67% 
Infraestrutura Urbana 415,91 32,24% 
Residencial/Comercial 625,96 48,52% 
Vazio urbano 34,02 2,64% 
Vegetação 134,6 10,43% 
Fonte: Tabulação AmbGis do Uso do Solo, Emplasa 2005. 

 

A UIT 217 - Butantã, caracteriza-se pelo uso predominantemente residencial vertical de média e alta 
rendas. Com condomínios como o City Butantã e Condomínio Butantã, por exemplo, esse recorte territorial 
apresenta uso residencial com perfil de alta renda. A área conta com completa e sofisticada infraestrutura e 
ruas arborizadas. O comércio é diversificado e sofisticado, e está concentrado principalmente na Avenida 
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Vital Brasil e suas adjacências e na Rua Alvarenga. Ressalta também a presença de comércio misto em 
residências horizontais no Sul da UIT, concentrado, sobretudo, nas avenidas Eliseu de Almeida, 
Comendador Elias Assis, Francisco Morato e adjacências.  Merecem ainda destaque o Parque da 
Previdência, o Inocoop, o Museu Casa do Sertanista, e as Praças Monteiro Lobato – Casa do Bandeirante 
e Dr. Ênio Barbato. A infraestrutura social é representada por diversos equipamento de ensino e unidades 
de saúde. 

A UIT 218 - Jardim Bonfiglioli, cresceu a partir da Avenida Comendador Alberto Bonfiglioli e é considerada, 
junto com a UIT Cidade Universitária, uma das unidades mais arborizadas do Distrito Butantã. Caracteriza-
se pelo uso predominantemente residencial horizontal de alta e média rendas, com ocorrências de 
habitações verticais, como por exemplo os Jardins Rizzo e Rolinópolis e as proximidades da Avenida 
Comendador Alberto Bonfiglioli. 

Com acentuado crescimento, apresenta infraestrutura de comércio e serviços desenvolvida, onde se 
destacam hipermercados, supermercados, conservatório de música, faculdade (Faculdade Independente 
Butantã), agências bancárias, comercio e serviços locais concentrados nas Avenidas Engenheiro Heitor 
Eiras Garcia, Comendador Alberto Bonfiglioli, Corifeu de Azevedo Marques e Eliseu de Almeida. 

A UIT 219 - Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira, é o local da maioria das unidades de ensino, 
pesquisa e extensão da Universidade de São Paulo (USP), e do Instituto Butantã. Encontram-se aí também 
os órgãos centrais da USP, como o gabinete do reitor e as pró-reitorias. A Unidade como um todo é voltada 
para serviços de educação e pesquisa. Destaca-se ainda a presença de institutos especializados, museus, 
o Centro de Práticas Esportivas e Instituições associadas.  

Constituindo-se num dos pontos turísticos mais visitados de São Paulo, o Butantã mantém três museus 
(Biológico, Histórico e Microbiológico), além do Hospital Vital Brasil, uma biblioteca, um serpentário, 
unidades de produção de vacinas e biofármacos e um parque. 

A Cidade Universitária foi prevista no projeto original da USP na década de 30 e possui três ligações viárias 
com a cidade e mais algumas entradas de pedestres. O sistema de transportes no campus é mantido pela 
Prefeitura do Campus da Capital do Estado de São Paulo. As áreas verdes da Cidade Universitária 
Armando de Salles Oliveira (CUASO) totalizam, aproximadamente, 2 700 000m².  

Além das instituições mencionadas há o Centro de Saúde Samuel Pessoa, o Hospital Universitário da USP 
o Centro Incubador de Empresas Tecnológicas e a Paróquia Nossa Senhora dos Pobres. 

Distrito de Campo Grande 

Com área de 13km2, é um dos distritos que possui maior diversidade de usos do solo, destacando-se  tanto 
por apresentar o maior percentual de uso industrial, como pela menor área com vegetação. Esta 
distribuição repercute na AID, com percentuais significativos nos usos industriais e de infraestrutura 
urbana, associados ao significativo uso residencial com representatividade estatística inferior aos demais. 
(ver Quadro 7.2.3.2-3). Trata-se de porção do antigo polo industrial da Zona Sul que se manteve e agregou 
novas plantas. 
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QUADRO 7.2.3.2-3 – PRINCIPAIS USOS DO SOLO NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE E NA AID 

Campo Grande Distrito AID 
ha % ha % 

Corpo d'agua 13,59 1,05% 0,56 3,05% 
Industrial 272,55 21,07% 7,34 40,24% 
Infraestrutura Urbana 130,55 10,09% 4,64 25,45% 
Residencial/Comercial 741,41 57,31% 4,27 23,40% 
Vazio urbano 32,10 2,48% 0,00 0,00% 
Vegetação 48,45 3,74% 1,43 7,87% 
Feição rural 12,31 0,95%     
Aterro/Lixão 42,79 3,31%     
Total 1.293,76 100,00% 18,23 100,00% 
Fonte: Tabulação AmbGis do Uso do Solo, Emplasa 2005. 

 

A UIT 197 – Campo Grande, contida numa área de 2,713km², apresenta predomínio de ocupação 
horizontal residencial de renda média ao Norte, além da presença de alguns condomínios verticais e de 
novos condomínios horizontais. Em sua porção Sul, o predomínio da ocupação é horizontal com renda 
média e média baixa. Na porção Central ocorre uma mudança de uso nas imediações do Shopping 
Interlagos e Interlar, decorrente da intensa movimentação de pessoas. Além dos locais mencionados 
ocorre uma ocupação mista de comércio, serviços e residências no entorno das avenidas Interlagos, Nossa 
Senhora do Sabará e Yervant Kissajikian. Na área da Saúde, merece destaque entre os equipamentos 
presentes, o  Hospital Geral de Pedreira.  

A UIT - 198 - Vila Sabará, possui uma área de 2,351km² com ocupação residencial composta em sua 
maioria por antigos assentamentos operários, com grande número de edificações horizontais nas porções 
Norte e Nordeste. Nas proximidades das avenidas que limitam a UIT, há um predomínio de ocupação de 
uso misto com comércio e serviços convivendo com o uso residencial. Os equipamentos urbanos são de  
educação, com diversas escolas, e saúde, com o Centro de Saúde/UBS – Décio P. Pedroso. Nos 
transportes a destaca-se a CPTM – Linha 9 Esmeralda. 

A UIT 199 - Jurubatuba, com 4,8km2, tem ocupação composta por grandes áreas com antigos galpões 
industriais, sendo que muitos deles hoje abrigam novos ramos industriais - especialmente de química fina e 
onde se destacam as empresas Bio Sintética e Eurofarma, além de novas atividades como o Shopping SP 
Market e o Parque da Xuxa. A ocupação residencial é diversificada, pois o local abriga concomitantemente 
áreas residenciais de baixa renda e edificações industriais. Essa porção territorial abriga o imponente São 
Paulo Golf Club e o novo Centro Universitário Senac, com suas inúmeras áreas de interesse. Devido à 
tendência de renovação econômica associada a valorização da área, é previsível que as antigas 
ocupações passem a sofrer ,a curto prazo, um processo de gentrificação. Entre os equipamentos urbanos 
merece destaque  a CPTM - Linha 9, Esmeralda.  

A UIT 200 - Jardim Marajoara,  abriga uma população de classe média alta que ocupa principalmente o 
condomínio Jardim Marajoara, composto de amplas residências assentadas em grandes lotes e edifícios 
verticais.  O local também abriga o cemitério de Congonhas, implantado em grande área que se assemelha 
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a um parque de lazer. O restante do território é coberto por uma ocupação mais antiga, com edificações  
modestas e também abriga o cemitério de Campo Grande. No entorno das principais avenidas a ocupação 
é de uso misto com incidência de comércio e serviços convivendo com a área de residências. Entre os 
equipamentos urbanos merece destaque o 99º Distrito Policial, o Hospital e Maternidade Vida’s e os 
Cemitérios de Congonhas e de Campo Grande.  

Distrito – Campo Limpo 

O território do Distrito de Campo Limpo, nos últimos vinte anos, constitui-se em área de intenso 
crescimento populacional, caracterizada por uma ocupação irregular que não se fez acompanhar 
tempestivamente de investimentos públicos para sua urbanização. O adensamento populacional que teve 
início nas décadas de 1950 e 60 com forte fluxo de migrantes atraídos pela oferta de empregos industriais 
em área próxima, se desenvolveu coincidentemente a uma ampla oferta de loteamentos com padrão 
popular. Grande parte dos loteamentos já estava implantada no início da década de 70 e as maiores glebas 
restantes foram utilizadas para implantação de conjuntos habitacionais pelo poder público. Salienta-se que 
entre os 278 ha classificados como de uso residencial e comercial na AID neste Distrito, estão 32 
residências ocupando 190ha e; 12 áreas com favelas que ocupam  11,18ha, . 

Atualmente as poucas glebas restantes deram lugar à raras áreas verdes ou equipamentos sociais. O 
intenso adensamento ocorrido na região ocasionou gradativa degradação ambiental, com redução das 
áreas verdes e ocupação das margens de córregos e nascentes por moradias precárias ( ver Quadro 
7.2.3.2-4). 

QUADRO 7.2.3.2-4 – PRINCIPAIS USOS DO SOLO NO DISTRITO DE CAMPO LIMPO E NA AID 

Campo Limpo Distrito AID 
ha % m2 % 

Feição rural 2,45 0,20% 6,06 1,62% 
Industrial 29,98 2,38% 2,30 0,61% 
Infraestrutura Urbana 72,01 5,73% 52,71 14,06% 
Residencial/Comercial 1.046,19 83,22% 278,71 74,36% 
Vazio urbano 46,03 3,66% 5,20 1,39% 
Vegetação 60,54 4,82% 28,21 7,53% 
Outros usos     160.585,2 0,004285 
Total 1.257,20 100,00% 374,80 100,00% 
Fonte: Tabulação AmbGis do Uso do Solo, Emplasa 2005. 

 

Considerada uma das regiões da cidade de maior índice de vulnerabilidade social, vem passando por 
transformações ocasionadas por investimentos públicos em infraestrutura e que vem gerando significativa 
valorização imobiliária. Nesta situação, sobretudo nas áreas onde estão ocorrendo intervenção pública, já 
existe um consenso  sobre a necessidade de garantir áreas para assentamento da população de baixa 
renda, evitando que os efeitos da valorização imobiliária provoquem sua expulsão e deslocamento em 
direção à Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM) da Represa Guarapiranga e dos 
municípios vizinhos. A partir de 2000 começou a ser observado o aparecimento de condomínios verticais e 
horizontais de padrão médio, além de estabelecimentos educacionais de grande porte. 
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A UIT 280 – Campo Limpo  possui área de 2,7 km² com uso do solo predominantemente residencial de 
média e baixa renda, e alta densidade de ocupação em função do elevado número de casas construídas 
em lotes pequenos.  Na porção Leste observa-se ainda a presença de condomínio vertical cercado de 
vegetação e equipamentos de segurança e, ao Sul, um núcleo significativo de habitações precárias, 
inclusive favelas. Os usos comercial e de serviços de âmbito local estão presentes em toda a UIT, 
adensando-se no entorno da Estrada do Campo Limpo, principal eixo de circulação do território. O uso 
industrial é restrito, destacando-se apenas a empresa Akzo Nobel Química. 

A estrutura urbana é caracterizada por equipamentos urbanos de saúde, saneamento, sistema  viário, 
eletrificação, etc.. Destaca-se a presença da Biblioteca Municipal Helena Silveira, de dois Centros 
Desportivos Municipais (CDM’s): Sapy e Jardim Martinica e do Terminal de Ônibus Campo Limpo.  

A UIT 281 – Jardim Umarizal com área de 2,9 km², está parcialmente inserida na faixa de 300m delimitada 
ao longo do traçado do empreendimento. O uso do solo predominante é o residencial horizontal de baixa 
renda, observando-se a presença de alguns núcleos de renda média. Estabelecimentos de comércio e de 
serviços estão espalhados por todo o território. Na porção mais ao Norte e Noroeste concentram-se alguns 
condomínios verticais e horizontais com portões de segurança e, mais ao Sul e a Sudeste, predominam 
habitações precárias e alguns núcleos de moradias também precárias. 

Destacam-se alguns equipamentos urbanos como o Centro de Reabilitação da Fundação Faculdade de 
Medicina da USP, a indústria Mobilínea, o clube da rede de lojas Pernambucanas e os Centros Desportivos 
Municipais Cleuza Bueno, Parque Regina, Poringá e o CDM – Morumbi Sul. A  Linha 5 Lilás do Metrô 
(Estação Campo Limpo e Vila das Belezas) se destaca entre os equipamentos de transporte. 

A UIT 282 – Parque Arariba, com área de 3,5 km², é de ocupação antiga, apresentando uso residencial 
predominantemente horizontal destinado à população de rendas baixa e média baixa e vários núcleos de 
favelas. Apenas ao Sul ocorrem ocupações mais recentes, por condomínios verticais e horizontais, 
cercados por uma significativa quantidade de áreas verdes urbanas. Os estabelecimentos comerciais e de 
serviços de âmbito local localizam-se principalmente na porção Centro da UIT. Destacam-se a Faculdade 
Morumbi Sul e o CDM Morumbi Sul, além da Linha 5 - Lilás do Metrô. 

A UIT 283 –  Jardim Mitsutani, com área de 3,5 km², caracteriza-se por uma ocupação horizontal destinada 
à população de rendas baixa e média-baixa. Observam-se grandes concentrações de estabelecimentos 
comerciais e de serviços em suas porções Norte, Oeste e Sudoeste. A ocupação residencial mais precária 
ocorre nas porções Central e Sul e, a mais recente, na porção Leste, onde ocorrem condomínios cercados 
de vegetação. Na porção Sudeste há um grande conjunto habitacional vertical. Dois equipamentos de lazer 
destacam-se nesta UIT: o Instituto Concórdia de São Paulo e CDM União Uleromã. 

Distrito - Capão Redondo 

Em Capão Redondo a ocupação é predominantemente residencial de média e baixa renda, ressaltando a 
existência de cerca de 40ha ha ocupados por favela, ou 11% da área da AID neste Distrito. O Distrito é 
servido pela Linha 5 – Lilás do Metrô, por meio da estação Capão Redondo, localizada na UIT 285 - 
Adventista servido e pelo Terminal Capelinha de Ônibus. Mesmo assim, grande parte da população 
economicamente ativa desloca-se diariamente de carro para as regiões da cidade com maiores ofertas de 
emprego, provocando congestionamentos de trânsito diários em seu sistema viário pouco estruturado. O 
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Distrito também conta com um shopping – o Shopping Campo Limpo, onde estão presentes as cinco 
únicas salas de cinema da região (ver Quadro 7.2.3.2-5). 

QUADRO 7.2.3.2-5 – PRINCIPAIS USOS DO SOLO NO DISTRITO DE CAPÃO REDONDO E NA AID 

Capão Redondo Distrito AID 
ha % ha % 

Feição rural 5,29 0,38%     
Industrial 5,10 0,37% 2,25 0,62% 
Infraestrutura Urbana 90,32 6,53% 31,49 8,66% 
Residencial/Comercial 1.226,61 88,65% 315,15 86,68% 
Vazio urbano 30,30 2,19% 2,71 0,74% 
Vegetação 26,01 1,88% 11,98 3,30% 
Total 1.383,64 100,00% 363,5824 100,00% 
Fonte: Tabulação AmbGis do Uso do Solo, Emplasa 2005 

 

A UIT 284 – Capão Redondo, com 3,2 km², é ocupada por habitações horizontais destinadas às 
populações de média e baixa renda, e apresenta comércio e serviços locais principalmente ao longo da 
Avenida Carlos Caldeira Filho e da Estrada de Itapecerica, principais eixos viários do distrito. Ao Norte e 
Noroeste verifica-se a presença de alguns condomínios verticais de construção mais recente e de 
conjuntos horizontais e verticais mais antigos construídos pelo poder público. Na porção mais ao Sul o 
padrão de ocupação é mais precário, observando-se a ocorrência de alguns núcleos de favelas, padrão 
que se repete a Leste, na divisa com o distrito do Jardim São Luís e ao longo do Córrego dos Freitas. 
Destaca-se, nessa porção, a presença do Shopping Center Campo Limpo e de uma unidade da rede de 
supermercados Compre Bem. O centro de bairro é constituído pela Estrada de Itapecerica e pelas 
avenidas Elias Maas e Comendador Sant’Anna. 

A UIT 285 – Adventista ,com área de 5,4 km², abriga um grande número de unidades residenciais em 
conjuntos habitacionais da COHAB construídos na década de 1970, concentrando um grande contingente 
populacional que contribuiu para a ocupação de seu entorno, com ausência, até o momento, da 
infraestrutura urbana necessária. Destaca-se a presença do CEU Feitiço da Vila e do Centro Universitário 
Adventista de São Paulo – UNASP. 

A UIT 286 – Parque Fernanda, com 5,1 km², é uma das áreas mais carentes da Zona Sul do Município de 
São Paulo, com uma ocupação urbana com elevada predominância de uso residencial horizontal de baixa 
renda. As residências são construídas, quase sempre, em lotes de pequenas dimensões, sem recuos 
sanitários e  infraestrutura de saneamento precária. O comércio e os serviços são de porte local e estão 
localizados no entorno do eixo da Estrada do Campo Limpo. Nas porções Noroeste e Sudoeste há alguns 
conjuntos habitacionais horizontais e verticais com estrutura em estado bastante precário. 

Distrito - Itaim Bibi 

Localizado na região Sudoeste da cidade é famoso pela intensa vida noturna e instalação de grandes 
prédios de escritórios de inúmeras empresas multinacionais nos últimos anos. Sua história data de 1896 
quando foram adquiridos 120 alqueires de terras inundáveis para recreação com caça e pesca, e plantio de 
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árvores frutíferas. A Chácara do Itahy ("pedra pequena", em tupi) foi residência do medico Leopoldo Couto 
de Magalhães, tendo seu filho, Bibi (bebê) crescido ali. A palavra Bibi acompanhou o nome do bairro, antes 
conhecido como rio das Pedras. Continuou como residência até a segunda metade da década de 1920, 
quando foi loteada dando inicio a pequenos sítios vendidos a italianos vindos da Bela Vista/Bixiga, que 
produziam verduras e legumes para o abastecimento local e dos bairros vizinhos.  A sede da chácara, hoje 
conhecida como Casa Bandeirista do Itaim, ficava no início da atual Rua Iguatemi. Tombada pelo 
Patrimônio Histórico, foi destruída pelos seus atuais proprietários. 

Entre 1920 e 1950 a ocupação da várzea próxima ao Rio Pinheiro propiciou atividade a barqueiros, olarias 
e portos de areia, que forneciam tijolos e telhas para construções. Até a década de 1930 a ocupação do 
Itaim Bibi restringiu-se ao quadrilátero formado entre o Rio Pinheiros e as atuais Avenidas Nove de Julho, 
São Gabriel e Juscelino Kubitschek. Depois dos anos 1950, as chácaras e os sítios começaram a 
desaparecer com as transformações do bairro. 

O saneamento e a canalização do Córrego do Sapateiro, na década de 1970 originaram a Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, valorizando o bairro. Esgotadas as áreas disponíveis em outros bairros, o 
mercado imobiliário voltou-se para o Itaim, entre outros motivos pela ausência de restrições para seu 
loteamento. Ao lado e em frente aos poderosos bairros dos Jardins e Morumbi, atualmente é  considerado 
um bairro nobre (ver Quadro 7.2.3.2-6). 

QUADRO 7.2.3.2-6 – PRINCIPAIS USOS DO SOLO NO DISTRITO E NA AID 

Itaim Bibi Distrito AID 
ha % ha % 

Corpo d'agua 12,71 1,27% 1,72 0,73% 
Industrial 37,80 3,79% 1,49 0,63% 
Infraestrutura Urbana 136,68 13,69% 38,79 16,43% 
Residencial/Comercial 784,61 78,60% 184,13 78,02% 
Vazio urbano 23,56 2,36% 6,70 2,84% 
Vegetação 2,81 0,28% 3,18 1,35% 
Total 998,17 100,00% 236,0052 100,00% 
Fonte: Tabulação AmbGis do Uso do Solo, Emplasa 2005. 

 

A UIT 132 - Chácara Itaim, tem como principais características urbanísticas a verticalização, e detêm 
comércio e serviços diversificados. Destacam-se os edifícios residenciais de alto padrão, tendência que 
deve ser mantida e ampliada. A região é servida por inúmeras linhas de ônibus e apresenta alto índice de 
transporte individual. O perfil da oferta de serviços reflete a característica sócio-urbanística, sobressaindo o 
fato de que o comércio se ampliou e passou a atender também outras áreas, fazendo com que o bairro 
perdesse sua característica de bairro popular. O Parque do Povo foi inaugurado em 2008 e localiza-se 
próximo ao bairro da Vila Olímpia, ocupando uma área de 112 mil metros quadrados.  A complexa estrutura 
urbana se reflete no setor de Educação, Saúde com destaque para a Apae São Paulo, o 15º Distrito 
Policial, a Secretaria de Estado de Economia e Planejamento e Delegacia do IBGE. 

A UIT 133 - Vila Olímpia, tem como principal característica a ocupação residencial horizontal, apesar da 
verticalização da moradia ser uma tendência em forte expansão. Delimita uma das áreas residenciais mais 
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qualificadas da cidade quanto ao padrão construtivo, associada ao perfil socioeconômico de alta renda. É 
dotada de completa infraestrutura urbana. A região é servida por inúmeras linhas de ônibus e apresenta 
alto índice de transporte individual. Quanto à atividade comercial, a forte polarização exercida pela 
excelência de seu setor terciário é demonstrada através dos serviços de ponta oferecidos. Os 
equipamentos de referencia são o Espaço Cultural Vila Olímpia, a Emef Profª Maria Antonieta D‟Alkimin 
Bastos, a Universidade Anhembi Morumbi – Campus Vila Olímpia e a Escola Nova Lourenço Castanho. Na 
Saúde destacam-se o Hospital São Luiz e o Hospital Santa Paula. 

A UIT 134 Brooklin, possui uma área de 2,3km e apresenta ocupação urbana predominantemente 
residencial horizontal de padrões médio e alto, com tendência de verticalização iniciada nas duas últimas 
décadas, e que se manifesta com maior intensidade no polígono formado pelos logradouros Avenida Santo 
Amaro, Ruas Luiziânia, Califórnia e Pensilvânia. É servida por inúmeras linhas de ônibus e possui alto 
índice de transporte individual. A atividade econômica local está concentrada nas avenidas Padre Antônio 
José dos Santos, dos Bandeirantes, Santo Amaro, Jornalista Roberto Marinho e Rua Ribeiro do Vale e 
imediações. 

Outra peculiaridade dessa UIT é a presença da diversos equipamentos de cultura, esportes, turismo e 
lazer. Neste aspecto se destacam a Sociedade Hípica Paulista e o Clube Açaí, assim como uma série de 
praças entre as quais aquelas denominadas de Dr. Francisco Patti, Acibe Ballan Camasmie, Inácio Pereira, 
Nunes Antônio de Siqueira e Jacinto Prado. 

A UIT 135 - Vila Cordeiro, é também conhecida como Brooklin Velho, e possui uma área de 1,7km², com 
uso residencial caracterizado por habitações horizontais de médio e alto padrões em logradouros com 
completa infraestrutura urbana. A atividade econômica concentra-se nas porções Oeste e Sul, ao longo da 
Marginal Pinheiros, Avenidas Luís Carlos Berrini, Morumbi, Santo Amaro, Roque Petroni Júnior e 
adjacências. Aí estão implantados os estúdios da Rede Globo de Televisão, sedes 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.  

UIT 136 - Berrini / Vila Funchal, é caracterizada pela forte polarização exercida pela excelência de seu 
setor terciário que abriga inúmeros escritórios de multinacionais, além de importantes centros de prestação 
de serviços modernos, tendo a Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini como eixo central. Esse novo polo 
econômico especializado em atividades terciárias apresenta grande movimento durante os dias úteis, 
ficando vazio nos finais de semana. O sistema viário, antigo e estreito, não acompanhou essas mudanças, 
resultando em altos índices de congestionamento e poluição. 

Contrastantemente, em trechos da Avenida Jornalista Roberto Marinho, porção Sul da UIT, encontram-se 
núcleos de favelas remanescentes da antiga ocupação que ocorria ao longo de toda a várzea do Rio Água 
Espraiada. Encravada na porção Norte da Unidade encontra-se também a Favela Funchal, localizada entre  
os  Edifícios  E-Tower e Beira Rio e a Daslu. A unidade destaca-se também pela presença de diversas 
grandes casas de espetáculo e por inúmeras praças públicas, entre as quais aquelas denominadas como 
General Gentil Falcão – A praça do Tango, Oswaldo Maurício Varella, Arlindo Rossi, Lions Monções, 
General Enéias Martins Nogue e General Sodré e Silva. Alem dos transportes individuais e de diversas 
linhas de ônibus nesta região se localizam as Estações Vila Olímpia e Berrini da CPTM. 
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Distrito - Jardim Ângela 

O Distrito de Jardim Ângela está situado na Zona Sul da cidade de São Paulo, às margens da Represa de 
Guarapiranga, no seu leito Norte. Juntamente com o Jardim São Luís conforma a região da cidade 
conhecida como M’Boi Mirim. A escolha do local para a construção da Represa de Guarapiranga atraiu 
para o seu entorno, especialmente  nos finais de semana, um novo público que se dedicava à pratica da 
pesca e de esportes aquáticos. A região ficou conhecida como a Riviera Paulista, devido à beleza das 
margens da represa, sendo que em 1974 foi implantado o Parque Municipal Guarapiranga, com projeto 
elaborado pelo escritório Burle Marx e Cia. 

O aumento da densidade de ocupação desse porção ocorreu com o surgimento de diversas vilas que 
passaram a abrigar os operários e respectivas famílias que estavam chegando de vários estados e do 
interior paulista para trabalharem nas fábricas que se instalaram em Santo Amaro. Esse movimento se 
intensificou a partir do fim da década de 1960, quando a ocupação se desenvolveu de forma predatória e 
desordenada, inclusive em áreas de preservação, como na região dos mananciais. 

Atualmente a ocupação do Jardim Ângela se apresenta como uma mancha urbana praticamente contínua, 
com alguns vazios resultantes da ocorrência de usos não residenciais. Com território quase integralmente 
(aproximadamente 91%) inserido em área de proteção de mananciais, esta ocupação representa 
nitidamente os padrões desiguais de urbanização da cidade de São Paulo e comporta certa 
homogeneidade social. O processo desordenado e informal iniciado na década de 50 promoveu a 
incorporação de áreas rurais, transformando a ocupação do solo com ampliação das áreas urbanizadas, 
embora em condições precárias.  

Tendo sido incapaz de acompanhar e/ou impedir a ocupação em áreas impróprias ao uso urbano, o poder 
público também demorou a optar pela urbanização e regularização dos loteamentos clandestinos ou 
irregulares. Nesse contexto consolidou-se a ocupação por população de baixa renda,  apresentando-se 
como uma alternativa de realocação de populações expulsas de áreas valorizadas e de processos de 
gentrificação. NA AID, este distrito apresenta o maior território ocupado por favelas, o equivalente a  43 ha.  

Em 1996 a região foi considerada pela Organização das Nações Unidas como a área urbana mais violenta 
do mundo. Posteriormente, ações da comunidade em conjunto com a polícia, o Governo do Estado e a 
Prefeitura Municipal, ocasionaram uma drástica redução nos índices de criminalidade (a taxa de homicídios 
por 100 mil  habitantes caiu em mais de 45%, passando de 118,31 em 2000 para 64,5 em 2004, segundo 
levantamento da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - Seade). Entre as explicações para 
esse resultado são citados maiores investimentos públicos em serviços básicos e um policiamento mais 
preparado e consciente, destacando-se ainda a mobilização da comunidade local. A Paróquia Santos 
Mártires, por exemplo, tornou-se um centro de referência para projetos sociais no Jardim Ângela (ver 
Quadro 7.2.3.2-7). 

Na UIT 287, Jardim Ângela, com área de 4,638 km2 e uma população de cerca de 30% do montante do 
distrito, o uso do solo é predominante residencial horizontal, precário/popular de baixa renda. Na porção 
Norte o predomínio é de habitações populares. Já na porção mais ao Centro se observa a presença de 
núcleos de habitações precárias e favelas. Na porção Leste se destacam áreas residenciais com ocupação 
de médio padrão, em lotes maiores do que a média no distrito. Na porção Sul, a mancha de Mata Capoeira 
ao longo do Ribeirão Itupu é ainda significativa. 
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O Comércio popular, para atendimento das necessidades locais, localiza-se principalmente na Estrada do 
M’Boi  Mirim, podendo-se destacar a presença dos seguintes equipamentos sociais:  transportes (Terminal 
Jardim Ângela), saúde (Hospital Dr. Moyses  Deutsch),  educação (Escola Mário Marques, EE José Raul 
Poletto, EE Prof. Luis Magalhães de Araujo, EE Profª Leila Sabino, dentre outras), Segurança (Base 
Comunitária) e Clube da Turma do M’Boi Mirim, dentre outros. 

QUADRO 7.2.3.2-7 – PRINCIPAIS USOS DO SOLO NO DISTRITO DE JARDIM ÂNGELA E NA AID 

Jardim Ângela Distrito AID 
ha % ha % 

Corpo d'água 613,27 16,66%     
Feição rural 260,40 7,07%     
Industrial 11,67 0,32% 5,54 1,38% 
Infraestrutura Urbana 88,95 2,42% 23,03 5,75% 
Residencial/Comercial 1.522,32 41,35% 338,49 84,43% 
Vazio urbano 368,88 10,02% 4,47 1,11% 
Vegetação 816,27 22,17% 29,39 7,33% 
Total 3.681,75 100,00% 400,92 100,00% 
Fonte: Tabulação AmbGis do Uso do Solo, Emplasa 2005 

 

A UIT 288 - M’Boi Mirim, caracteriza-se pelo predomínio da ocupação residencial horizontal de baixo 
padrão, desprovida  de infraestrutura urbana e com lotes sem recuo. Observam-se núcleos de favelas e 
ocupações precárias em quase todas as porções dessa Unidade que conta com uma área de 3,961 km² e 
cerca de 30% da população do distrito. Destacam-se nesse contexto duas áreas ocupadas por residências 
com padrão de alta renda: o Sítio Bambuzal, na porção Oeste (Rua Colônia Nova) e a Estância Mirim, na 
porção mais ao Sul (Rua Clamecy, travessa da Estrada do M’Boi Mirim). Trata-se de uma das raras 
porções  cuja ocupação está em  conformidade com a Lei de Ocupação de Uso do Solo (baixa densidade 
com chácaras de lazer). A atividade comercial e de serviços é de uso local e está circunscrita 
especialmente na Estrada do M’Boi Mirim, na altura da Rua Comendador Santana. Observa-se também 
grande concentração de borracharias neste trecho. 

A UIT 289 – Riviera, pode  ser caracterizada pelo amplo predomínio do uso residencial horizontal de 
padrões precário e popular com presença de núcleos de favelas. Observa-se também que uma  
significativa parcela do território é ocupada  por várzeas, matas e capoeiras e, secundariamente, por 
chácaras residenciais ou de lazer. Na Estrada Baronesa localizam-se  importantes equipamentos sociais: O 
CEU Guarapiranga, a Unidade Básica de Saúde Parque do Lago, a Hípica Santa Fé, a Paróquia São João 
Batista,  o Parque Universitário Espírita e o Atlético Clube Julião. 

A UIT 290 - Jardim Capela, está contida em uma área de 20,135km² e é ocupada predominantemente por 
construções precárias do tipo residencial horizontal. Secundariamente, na porção mais ao Norte, 
predominam ocupações padrão renda média-baixa, sobretudo no início da Estrada da Cumbica. Na porção 
mais ao Sul o predomínio é de ocupação  horizontal de baixa renda, com núcleos de favelas e de habitação 
precária. Na porção Central há vários núcleos de áreas residenciais em ocupação, de médio padrão, em 
lotes maiores do que o observado no distrito. Na porção Leste observa-se a presença de chácaras 
residenciais. 
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A atividade comercial e de serviço é popular de uso local, e está situada principalmente na Avenida 
Taquandava, Estrada da Cumbica e Estrada Embu-Guaçu.  Nesta última as residências localizam-se no 
piso superior e o comércio/serviço na  parte térrea. Destacam-se os seguintes equipamento sociais: 
educação  - CEU Vila do Sol, EE Prof. Amélia Kerr Nogueira, Escola Antônio Florentino, Emef Deputado 
Blota Júnior, Instituto Cardeal Rossi, saúde - USB Vera Cruz, UBS Cidade Ipava, além do Cemitério das 
Cerejeiras e do Clube dos Funcionários Públicos, dentre outros. 

Distrito – Jardim São Luis 

O Jardim São Luís está situado na parte Leste da Subprefeitura de M’ Boi Mirim e embora apenas uma 
pequena parcela de seu território esteja contida em área de proteção aos mananciais, margeia grande 
parte da face Oeste da Represa de Guarapiranga. Com 87 bairros e vilas, esse distrito faz parte de uma 
periferia típica da cidade de São Paulo, com população residente de baixa renda e baixa relação de 
emprego por habitante. Trata-se de uma área carente de equipamentos e infraestrutura básica, 
constituindo um “bairro dormitório”. 

A ocupação inadequada constitui um problema grave, pois além de ser uma área densamente ocupada os 
loteamentos foram mal executados e favelas ocupam encostas íngremes e com solos pouco resistentes, 
ocasionando erosão e deslizamentos de terra (5% da AID neste distrito é ocupada por estas favelas). Além 
do risco de vida para a população, essa situação contribui para a enchente dos córregos em função do 
assoreamento no leito dos cursos d’água. O córrego Ponte Baixa apresenta vários pontos de enchentes no 
trecho em que seu curso é paralelo à estrada do M’ Boi Mirim, até desaguar no canal de Guarapiranga. O 
crescimento das favelas ocorreu de forma mais significativa no período 1970-1980, ocupando 
predominantemente as áreas municipais de uso comum - as áreas livres de loteamentos destinadas a 
equipamentos públicos ou áreas verdes, geralmente situadas em encostas com propensão à erosão ou 
fundos de vale. Em menor proporção ocupam terrenos particulares, geralmente em decorrência do 
transbordamento de favelas iniciadas em terrenos públicos. Já a área de ocupação horizontal consolidada 
encontra-se dispersa por todo o Distrito. Desde os anos 90, vêm surgindo conjuntos habitacionais de 
interesse social ocupando os vazios existentes.  

As poucas praças são de pequena dimensão, mal localizadas e na sua maioria desprovidas de 
equipamentos de lazer. Entretanto, observa-se um bom número de campos de futebol, principalmente em 
Clubes Desportivos Municipais, geralmente em péssimo estado de conservação. 

A estrutura urbana da região é frágil e sustentada, basicamente, pelo congestionado sistema viário 
principal e pelos corredores comerciais existentes ao longo do mesmo. O sistema viário é bastante 
rarefeito, pois as altas declividades impedem a continuidade de ligações entre as ruas, provocando uma 
baixa condição de acessibilidade geral. 

O eixo viário principal é a estrada do M’ Boi Mirim, de tráfego congestionado, pois também é a principal via 
de transporte coletivo local e intermunicipal, além de apresentar, ao longo de seu traçado pequenos polos 
comerciais. Além dessa estrada, pode-se ressaltar três outras que também constituem importantes eixos 
viários: estradas do Guarapiranga, da Riviera e da Baronesa, além da avenida Maria Coelho de Aguiar, 
próximo à qual se localiza um polo comercial e de serviços de caráter regional (ver Quadro 7.2.3.2-8). 
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QUADRO 7.2.3.2-8 – PRINCIPAIS USOS DO SOLO NO DISTRITO JARDIM SÃO LUIS E NA AID 

Jardim São Luis 
Distrito AID 
ha % ha % 

Corpo d'água 676,88 26,34% 3,20 1,11% 
Feição rural 145,79 5,67%     
Industrial 63,30 2,46% 19,94 6,94% 
Infraestrutura Urbana 173,91 6,77% 28,29 9,85% 
Residencial/Comercial 1.211,88 47,17% 209,74 73,03% 
Vazio urbano 91,85 3,57% 10,42 3,63% 
Vegetação 205,08 7,98% 15,60118 5,43% 
Mineração 0,75 0,03%     
Total 2.569,44 100,00% 287,19 100,00% 
Fonte: Tabulação AmbGis do Uso do Solo, Emplasa 2005. 

 

A porção territorial da UIT 277 - Jardim  São Luís, possui área de 4,072km² e caracteriza-se, em sua maior 
parte, por uma ocupação residencial horizontal de média e baixa renda. O setor terciário  (comércio e 
serviços locais) está presente em todo o território e mais intensamente no eixo da Estrada de Itapecerica. 
Percebe-se uma incidência de alguns condomínios verticais com portaria de segurança na porção Central, 
enquanto na porção Sudoeste destaca-se a presença de favelas no entorno do Córrego dos Freitas e do 
córrego paralelo à Rua Canuto Luís do Nascimento. Neste local também estão presentes núcleos de 
habitações precárias e assentamentos industriais, fato que se repete na porção Nordeste. Destaca-se a 
questão da mobilidade urbana da população residente, pois ocorrem enormes congestionamentos nos 
horários de pico da manhã e da tarde, apesar  dos terminais e das inúmeras linhas de ônibus, da linha 5 
Lilás do Metrô (estações Vila das Belezas e Giovanni Gronchi) e do Terminal João Dias, da SPTrans. 

Destacam-se os seguintes equipamentos: esporte e lazer - Associação Atlética do Banco do Brasil e Clube 
Desportivo Municipal União Brasiliense de Esporte)  saúde (Hosp. Mun. Campo Limpo Dr. Fernando M. P. 
Rocha, Centro de Saúde da Vila Prel – Antônio B. de Oliveira, Centro de Saúde da V. Belezas – Dr. Alberto 
Ambrósio e Centro de Saúde Parque Santo Antônio).  

A UIT 278 – Centro Empresarial,  caracteriza-se por seus contrastes. Em sua porção Nordeste localiza-se o 
Centro Empresarial de São Paulo, com empresas conectadas no espaço globalizado mundial, o Metro Red 
e a Caloi.  Adentrando no  interior, observa-se uma ocupação bastante precária, intercalada com comércio 
e serviços de cunho local. Na porção Central encontra-se o Cemitério Jardim São Luís, palco de inúmeras 
manifestações contra a violência, notadamente entre a população jovem, e a favor da educação. Em suas 
imediações estão presentes alguns condomínios verticais que são  isolados das demais ocupações por 
muros e seguranças e ao Sul o território é ocupado por habitações horizontais de baixa renda intercaladas 
com núcleos de habitações precárias e favelas.  

O 92º Distrito Policial, que serve o Distrito São Luís, situa-se nesta UIT, onde estão presentes nove 
Escolas Municipais de Educação Fundamental, duas escolas estaduais, sendo uma delas a FATEC, quatro 
estabelecimentos particulares de ensino e dois Núcleos Sócio-Educativos. Em termos de equipamentos de 
saúde, conta com um Ambulatório de Especialidades e cinco Centros de Saúde. Em relação a esportes e 
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lazer, há a School Golf e dois Centros Desportivos Municipais. Nos transportes sobressai a Linha 9 – 
Esmeralda da CPTM (estação Santo Amaro).  

A UIT 279 - Guarapiranga, com área de 14,900km², caracteriza-se pela forte presença de ocupação 
horizontal destinada à população de baixa renda em loteamentos clandestinos (no mais das vezes em área 
de preservação aos mananciais),  com lotes pequenos e autoconstruções, em sua maioria precárias. Em 
contraposição observa-se a marcante presença do Parque Guarapiranga. Com mais de 150.000 m² o 
parque possui infraestrutura para prática de esportes e áreas de descanso e lazer. A maior parte do parque 
é recoberta por eucaliptos, entremeados por pequenos bosques com espécies remanescentes de Mata 
Atlântica, além de áreas ajardinadas. Conta com uma fauna diversificada, especialmente a alada. 

Percebem-se ainda alguns núcleos de chácaras nas áreas mais próximas ao espelho d’água e alguns 
clubes náuticos, como o Indiano e o Parque Guarapiranga (ocupação adequada ao local). O comércio e 
serviços locais situam-se ao longo das Estradas do Guarapiranga e da Riviera e a porção Central é 
marcada pela precariedade habitacional, inclusive alguns núcleos de favelas. A mobilidade urbana da 
população residente é difícil, pois há congestionamentos nos horários de pico da manhã e da tarde, sendo 
os serviços de transporte coletivo bastante precários, apesar do Terminal Guarapiranga estar em 
funcionamento.  

No campo da cultura, esportes, turismo e lazer destacam-se: Parque Guarapiranga, Associação 
Comunitária Thebaida, Clube Atlético Indiano, Jardim Ecológico Guarapiranga, Clube Desportivo Municipal 
IV Centenário, Clube Desportivo Municipal São Francisco, Centro de Convivência do Idoso Nossa Senhora 
Aparecida, Centro de Convivência do Idoso Grupo da Esperança e Centro de Convivência do Idoso Santa 
Edwiges e no campo da saúde:  Hospital Sagrado Coração de Jesus, Casa de Saúde Nossa Senhora do 
Caminho, Centro de Saúde Jardim Souza, Centro de Saúde P. Figueira Grande, Centro de Saúde Jardim 
Alfredo. 

Distrito - Morumbi 

Área de alto padrão residencial, é atendida pela Linha 9 – Esmeralda da CPTM e pela Linha 4 – Amarela 
do Metrô (trecho atualmente ainda em construção). No século XIX o Morumbi era uma fazenda de 
plantação de chá, e tornou-se bairro por volta de 1940, através de loteamento realizado pela Cia. 
Imobiliária Morumby. Os lotes eram grandes e logo muitas das famílias ricas paulistanas instalaram-se nas 
ruas sinuosas do bairro. Com a construção do Estádio Cícero Pompeu de Toledo, no final dos anos 1950, e 
a transferência da sede do Governo do Estado para o Palácio dos Bandeirantes, foi rápida a ocupação dos 
terrenos livres. Nos anos 1980 e 1990, a verticalização atingiu o Morumbi, principalmente nos arredores da 
Avenida Giovanni Gronchi (ver Quadro 7.2.3.2-9). 

Na UIT 209 - Morumbi, com área de 2,701 km², destacam-se equipamentos urbanos e condomínios 
verticais. A atividade comercial/serviços encontra-se mesclada com o uso residencial e está presente 
especialmente junto às Avenidas Giovanni Gronchi, Professor Francisco Morato e Jorge João Saad. No 
quadrilátero a Oeste, formado pelas Ruas João Scacciotti, Guilhei Vatanabe, Avenidas Jorge João Saad e 
Francisco Morato, predomina o uso residencial horizontal, com poucas quadras inteiramente ocupadas por 
residências verticais, sendo algumas em condomínios fechados.  
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Destaca-se no campo social a  Associação Meninos do Morumbi que trabalha com mais de quatro mil 
crianças e adolescentes da cidade de São Paulo. A maioria é moradora dos bairros de Campo Limpo, 
Paraisópolis, Morumbi, Vila Sônia, Jardim Jaqueline, Real Parque, Caxingui e municípios de Taboão da 
Serra e Embu.  O grupo, criado por Flávio Pimenta em 1996, tem na prática musical uma forma de criar 
alternativas às drogas e à delinquência juvenil, muito presentes em São Paulo. 

QUADRO 7.2.3.2-9 – PRINCIPAIS USOS DO SOLO NO DISTRITO MORUMBI 

Morumbi Distrito AID 

 ha % ha % 
Agua 24,57 2,13% 2,11 86,12% 
Industrial 0,11 0,01% 0,00 0,00% 
Infraestrutura Urbana 156,30 13,55% 0,00 0,00% 
Residencial/Comercial 850,09 73,72% 0,00 0,00% 
Vazio urbano 60,12 5,21% 0,00 0,00% 
Vegetação 61,97 5,37% 0,34 13,87% 
Total 1.153,15 100,00% 2,45 100,00% 

Fonte: Tabulação AmbGis do Uso do Solo, Emplasa 2005. 
 

A UIT 210 - Jockey Club, possui uma área de 3,329km² e apresenta uso predominantemente residencial 
horizontal de alto padrão. Na Avenida Lineu de Paula Machado observam-se estabelecimentos comerciais 
e de serviços instalados nos casarões anteriormente destinados a residências. Na área da saúde, destaca-
se o Hospital São Luis. Sobressai ainda a presença do Jockey Club de São Paulo, que ocupa a porção 
Noroeste e do Parque Alfredo Volpi, na Avenida Engenheiro Oscar Americano. O Jockey Club de São 
Paulo foi fundado em 1875 no hipódromo da Mooca, na Rua Bresser. Somente em 25 1941 foi inaugurado 
o atual hipódromo da Cidade Jardim na Avenida Liceu de Paula Machado.  O Parque Alfredo Volpi (Parque 
do Morumbi) possui mais de 100 mil metros quadrados de vegetação de mata atlântica, sendo que parte 
dela é original. O parque dispõe de quadras poliesportivas, aparelhos de ginástica e playgrounds. 

A UIT 211 - Real Parque, possui uma área de 3,208km², com predomínio do uso residencial horizontal de 
alto padrão. Somente no polígono formado aproximadamente pelas Ruas Pedro Avancini, Margarida 
Galvão, Joaquim Cândido de Azevedo Marques, Nabih Assad Abdalla General Almério de Moura e 
Marginal Pinheiros predomina o uso residencial, também de alto padrão, porém de ocupação mista 
horizontal e vertical. 

A atividade comercial/serviços localiza-se ao longo da Marginal Pinheiros, notadamente entre a Rua Pedro 
Avancini e a Ponte do Morumbi. Trata-se de supermercados, lojas de esportes, quadras de aluguel, 
padarias, restaurantes e farmácias, entre outros. Junto ao limite Norte está localizado o recém-inaugurado 
Parque Cidade Jardim, um empreendimento multiuso composto de nove torres que abriga apartamentos 
residenciais de alto padrão e escritórios comerciais e de serviços, além do Shopping Parque Cidade Jardim 
e SPA. A área total é de 78 mil metros quadrados. 

Destacam-se nessa UIT o Clube Paineiras, na Avenida Dr. Alberto Penteado, a Fundação Maria Luísa e 
Oscar Americano e a Capela do Morumbi, em terreno da antiga Fazenda do Morumbi que incluía a antiga 
casa-sede da fazenda e, em sua proximidade, uma edificação em ruínas de taipa de pilão. 
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A Capela do Morumbi foi transferida em 1975 para o Município junto com parte dos terrenos 
remanescentes do loteamento. O imóvel passou à responsabilidade direta do Departamento do Patrimônio 
Histórico como bem de valor arquitetônico e cultural. Em 1979 o imóvel foi convertido em sala de 
espetáculos para a realização de atividades culturais de pequeno porte. A Fundação Maria Luísa e Oscar 
Americano, o Clube Paineiras e a Casa da Fazenda Morumbi completam os equipamentos de cultura em 
destaque nesta área. 

A UIT 212 - Fazenda Morumbi, possui uma área de 2,232 km² e uso predominantemente residencial 
horizontal de alto padrão. Essa Unidade é vizinha à Favela Paraisópolis sendo que a área lindeira a essa 
comunidade apresenta uma ocupação diferenciada, com prédios residenciais de padrões médio e popular, 
além de quadras ocupadas por favela. Nesse trecho localizam-se as atividades comerciais e de serviços.  

Destacam-se o Hospital Albert Einstein (fundado em 1955 por médicos da Comunidade Judaica de São 
Paulo e considerado um do melhores hospitais da América Latina), o Palácio dos Bandeirantes (criado com 
a finalidade de ser uma universidade da Fundação Conde Francisco Matarazzo, voltada para os estudos de 
economia e administração de empresas, mas foi doado ao Governo para a quitação de dívidas fiscais da 
Fundação Matarazzo) e o Estádio do Morumbi (oficialmente Estádio Cícero Pompeu de Toledo, e sede 
oficial do time brasileiro de futebol São Paulo Futebol Clube). 

Distrito - Pinheiros 

Assim como o Distrito do Butantã, Pinheiros não possui território na AID, entretanto a descrição de seu uso 
foi realizada considerando a proximidade de modais de transportes associados ao monotrilho. Limitado 
pelas Avenidas Paulo VI, Rua Heitor Penteado e Henrique Shaumann, Avenida das Nações Unidas, 
Avenidas Cidade Jardim e Nove de julho e Avenida Prof. Frederico Herman Jr e rua Natingui, nesta área 
foram identificadas 04 UIT pela Emplasa ( ver Quadro 7.2.3.2-10). 

QUADRO 7.2.3.2-10 – PRINCIPAIS USOS DO SOLO NO DISTRITO DE PINHEIROS 

Pinheiros Distrito AID 

 ha % ha % 
Água 4,06 0,49% 0,00 0,00% 
Industrial 6,54 0,79% 0,00 0,00% 
Infraestrutura Urbana 97,47 11,76% 0,00 0,00% 
Residencial/Comercial 706,10 85,19% 0,00 0,00% 
Vazio urbano 8,41 1,01% 0,00 0,00% 
Vegetação 6,26 0,76% 0,00 0,00% 
Total 828,84 100,00% 0,00 0,00% 

Fonte: Tabulação AmbGis do Uso do Solo, Emplasa 2005 
 

A UIT 137, Pinheiros, caracteriza-se, em sua maior parte, por ocupação residencial horizontal com 
comércio e serviços destinada à população de média renda da cidade. O setor terciário é muito 
diversificado e atrai pessoas de diversas áreas da cidade, destacando-se o Shopping Center Eldorado, o 
Mercado Municipal de Pinheiros, o Crea SP, a Editora Abril e a Central da UOL. Em seus corredores 
comerciais existem algumas especialidades como o comércio de madeira na Rua Paes Leme e de 
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instrumentos musicais e moveis na Teodoro Sampaio. As melhorias viárias como a abertura da Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, trouxeram a implantação de modernos edifícios de escritórios e residenciais, 
mudando um pouco o aspecto de bairro de serviços de Pinheiros.  

Em sua porção Sudoeste concentra equipamentos institucionais como a Sabesp, Cetesb, CET e DSV, 
Corpo de Bombeiros, Sema, Subprefeitura de Pinheiros e  Doe/Decap/Demacro. Em relação à mobilidade 
urbana da população residente, ocorrem congestionamentos nos horários de pico da manhã e da tarde, 
apesar da região ser servida pela Linha da CPTM 9 – Esmeralda (estações  Hebraica/Rebouças e 
Pinheiros), pelo Terminal Urbano SPTrans do Largo da Batata, pelo Metrô (estações  Faria Lima e 
Pinheiros), além de inúmeras linhas de ônibus e alto índice de transporte individual. Concentra ainda 
unidades de cultura, esportes, turismo e lazer como o Centro Cultural e Instituto Tomie Ohtake, Sesc – 
Unidade Pinheiros, o Teatro das Artes e o Parque da Mônica. 

A UIT 138 – Vila Madalena,  caracteriza-se, por grande transformação ocupacional do solo: as residências 
horizontais antigas resistem a dar lugar aos novos e modernos edifícios residenciais e comerciais que 
ocupam uma boa parte do Sudeste do território e aos novos bares e casas noturnas e equipamentos 
culturais, que tornaram a Vila Madalena bastante movimentada e congestionada nas últimas décadas. No 
restante do território da UIT o uso é misto residencial, com comércio e serviços com níveis variados de 
renda. A mobilidade urbana fica sempre mais complicada nos horários de pico e nos finais de semana 
devido ao grande número de bares e do deficitário e antigo sistema de circulação existente. 

A UIT 139, Jardim Paulistano, caracteriza-se por uma ocupação residencial vertical destinada à população 
de média renda que convive com a ocupação de comércio e serviços que extrapola o nível local, pois 
possui especialidades moveleiras e de instrumentos musicais ao longo da Rua Teodoro Sampaio. Na Rua 
dos Pinheiros ocorre também a abertura cada vez maior de bares e casas noturnas. Nas porções Sul e 
Sudeste a ocupação é mais horizontal, sendo que as amplas casas transformaram-se em lojas sofisticadas 
no setor de vestuários destinados a noivas e roupas de aluguel.  A mobilidade urbana é complicada e se 
agrava muito nos horários de pico da manhã e da tarde, principalmente nas proximidades dos bares e 
casas noturnas. 

A UIT 140 – Jardim Europa, caracteriza-se pela ocupação residencial horizontal destinada à população de 
alta renda, com lotes grandes, casas unifamiliares circundadas por jardins bem cuidados, métodos 
construtivos sofisticados e vegetação abundante. Possui muitas praças desenhadas por um sistema de 
circulação cuidadoso que nas ultimas décadas está se tornando local de passagem de motoristas. Em sua 
porção Sudoeste concentra-se o segmento mais sofisticado comércio e dos serviços da cidade. Nesta 
porção existem alguns condomínios de luxo tanto verticais como horizontais destinados à população de 
alta renda.  

Em relação à mobilidade urbana, ocorrem enormes congestionamentos nos horários de pico da manhã e 
da tarde. A região é servida pela CPTM – estação Cidade Jardim, inúmeras linhas de ônibus, além do alto 
índice de transporte individual. Entre os equipamentos, na cultura, esportes, turismo e lazer destacam-se o 
Museu Brasileiro da Escultura (Mube), o Museu da Imagem e do Som (MIS) e o Museu da Casa Brasileira, 
a Academia Brasileira de Artes (Abra), além do Esporte Clube Pinheiros e da Hebraica. No comércio e 
serviços destacam-se: o  Shopping Center Iguatemi, o Shopping Vitrine, o Shopping Cal Center, o 
Supermercado Pão de Açúcar e o Empório Santa Maria. 
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Distrito Santo Amaro 

No início da colonização foi um dos locais ocupados pelos jesuítas após a fundação da Vila de São Paulo 
em 1554, com a finalidade de catequizar e educar as crianças índias e mamelucas. Pelo grande número de 
moradores, passou a constituir um povoado, sendo construída uma capela na região do Cupucê. Foi 
transformada em freguesia (distrito) em 1686. Em sua evolução institucional foi transformado em município, 
para ser reincorporado ao território da capital paulista por causa da inauguração do Aeroporto de 
Congonhas, em 1934. 

É marcante a presença das colônias alemã e escandinava, desde o início de seu povoamento, que se 
estabeleceram preferentemente no atual bairro do Alto da Boa Vista, ao qual deram uma característica 
própria que persiste até hoje. Esse subcentro regional localizado na Zona Sul de São Paulo vem passando 
por processo de renovação e mudança do padrão de ocupação urbana através de investimentos 
imobiliários destinados às sedes de empresas e oferta de serviços. Parte significativa das áreas fabris e 
residenciais de baixa e média rendas dessa região cedeu lugar a hotéis e casas de entretenimento, 
edifícios “inteligentes” para escritórios e sedes de grandes empresas nacionais e internacionais. 

O centro histórico de Santo Amaro perdeu parte de sua funcionalidade enquanto subcentro econômico e 
financeiro, polarizador do extremo Sul do Município de São Paulo. No entanto, ainda mantém um dos 
maiores percentuais de área com uso industrial na área a ser atravessada pelo empreendimento. 
Atualmente, comporta-se como ponto de embarque e desembarque da população da Zona Sul no seu 
deslocamento diário moradia-trabalho, trabalho-moradia (ver Quadro 7.2.3.2-11). 

QUADRO 7.2.3.2-11 – PRINCIPAIS USOS DO SOLO NO DISTRITO DE SANTO AMARO, 2005 

Santo Amaro Distrito AID 
ha % ha % 

Agua 26,92 1,67% 3,60 0,91% 
Feição rural 2,11 0,13%     
Industrial 278,21 17,29% 58,08 14,75% 
Infraestrutura Urbana 126,52 7,86% 35,24 8,95% 
Residencial/Comercial 1.092,63 67,90% 291,33 73,98% 
Vazio urbano 56,08 3,48% 1,51 0,38% 
Vegetação 26,75 1,66% 4,02 1,02% 
Total 1.609,22 100,00% 393,77 100,00% 
Fonte: Tabulação AmbGis do Uso do Solo, Emplasa 2005. 

 

A UIT 201 – Santo Amaro/Centro, é caracterizada por ampla rede de comércio e serviços. No entorno do 
Largo 13 de Maio estão alguns órgãos públicos como a Subprefeitura de Santo Amaro, o Mercado 
Municipal, o cemitério de Santo Amaro além de vários equipamentos de educação e saúde. 

Aos poucos os imóveis residências remanescentes estão dando lugar ao comércio e aos serviços, sendo 
que estas atividades se concentram no entorno da Praça Floriano Peixoto. Na Rua Paulo Eiró se localiza 
preferencialmente o comércio para atendimento local, além de grande número de comércios informais. 
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Estes últimos se apresentam melhor organizados na Praça Salim Farah Maluf. O maior equipamento 
comercial é o Boa Vista Santo Amaro Shopping Center. 

A UIT 202 - Marginal Pinheiros/ Ponte Transamérica, caracteriza-se por antigos galpões industriais e 
grandes empreendimentos de serviços, sendo um dos principais polos do terciário superior próximo à 
Marginal Pinheiros. Na área industrial, encontram-se ainda empresas como a Pial Legrand e condomínios 
empresarias reunindo sedes de empresas. Nesta porção observa-se ainda a presença de amplos 
remanescentes de antigos bairros operários como os Jardins Promissão e Martini. O perímetro da área 
residencial é constituído pelas Avenidas Padre José Maria e Victor Manzini de Souza, Alameda Santo 
Amaro e Marginal Pinheiros. 

O Jardim Promissão é essencialmente residencial horizontal, porém em processo de alteração do uso do 
solo, com a substituição das residências por empresas do setor de comércio e serviços. O Jardim Martini, 
por sua vez, reúne setores ocupados por estabelecimentos de comércio e serviços, indústrias e 
residências. A área industrial é a mais extensa, compreendendo grandes empresas. Ao longo da Alameda 
Santo Amaro concentra-se o comércio e os serviços. Estão aí supermercados e a Universidade de Santo 
Amaro, por exemplo. Em um espaço reduzido, avizinham-se condomínios residenciais verticais, antigas 
residências horizontais e vilas de operários. A paisagem do Centro de Santo Amaro é completada por 
serviços públicos (sede da subprefeitura, correio, cartórios, Poupatempo e agências governamentais), 
agências bancárias, pequenos estabelecimentos comerciais destinados ao consumo popular, comércio 
informal (vendedores ambulantes) e uma grande quantidade de lotações. 

O terminal de ônibus Santo Amaro, integrado ao Metrô (Linha 5 Lilás) e à ferrovia (Linha 9 Esmeralda da 
CPTM), recebe milhares de pessoas que realizam viagens pendulares periferia – Centro.  

Na UIT 203 -  Chácara Santo Antônio, estão localizados os Shopping Market Place e Morumbi. Verifica-se 
que ao redor deles há um fluxo intenso de carros, como na Rua Mário Guerra. Nas proximidades da 
Marginal Pinheiros existem antigos galpões utilizados como depósitos de materiais, a exemplo do depósito 
do Banco do Brasil e de galpões industriais da Monark. Residências horizontais e verticais recentes 
contrastam com as mais antigas. 

Uma área mista, ao longo da Marginal Pinheiros, concentra indústrias e alguns edifícios administrativos, 
acompanhando o processo de verticalização da Chácara Santo Antônio. Na área industrial há ainda 
algumas grandes plantas, além de diversos galpões e depósitos. Nota-se a presença da Igreja Universal do 
Reino de Deus, localizada na Avenida João Dias. Esse padrão é recorrente ao longo da Rua Verbo Divino 
e imediações, como na Rua Alexandre Dumas e José Guerra, sediando  empresas dos setores de 
Informática e Telecomunicações. 

Os antigos galpões indústrias estão espalhados entre as residências ao longo da Avenida João Dias e 
gradualmente ocorre a verticalização em direção à Avenida Adolfo Pinheiro. As áreas residenciais 
remanescentes são principalmente de padrão horizontal. A grande ocorrência de comércios, indústrias e 
serviços fazem com que a densidade populacional seja apenas moderada e tendencialmente decrescente. 
Nos transportes destacam-se as estações da  CPTM – Morumbi e Granja Julieta. 

A UIT 204  - Chácara Santo Antônio / Granja Julieta / Hípica Santo Amaro, caracteriza-se por uso 
residencial com tendência à verticalização. Nas proximidades das principais vias de circulação coexistem 
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usos voltados ao comércio, como o que se verifica junto à Rua Bela Vista, industrial como a Schering 
(química), serviços tais como o consulado dos Estados Unidos da América, a Universidade Paulista (Unip) 
e edifícios ocupados por sedes administrativas de empresas. 

O processo de verticalização ocorre principalmente em substituição às antigas áreas industriais e 
residenciais de padrão horizontal, sobretudo por condomínios empresariais administrativos, ao longo das 
Ruas Verbo Divino, Alexandre Dumas e Américo Brasiliense,  que também são as principais vias de 
circulação e comércio nesta UIT. Destoa desse quadro, na Rua Verbo Divino e adjacências,  a presença de 
uma área mais residencial horizontal e antiga, de alto padrão, onde estão os Colégios Pueri Domus e 
Sérgio Buarque de Holanda, já próximos da Granja Julieta, bairro de alto padrão e amplamente arborizado, 
com residências e condomínios. Observa-se ainda nesse recorte territorial duas grandes áreas verdes: a 
Hípica de Santo Amaro e o Parque Severo Gomes na parte  central da Granja Julieta. 

A área residencial horizontal se concentra no limite com a Hípica de Santo Amaro, com alguns 
condomínios horizontais e verticais. Os lotes residenciais são bem divididos e amplos, caracterizando esta 
área com uma densidade populacional  moderada. 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 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 porções residencial e empresarial da Chácara 
Santo Antônio. 

A UIT 205 - Chácara Flora/ Alto da Boa Vista, caracteriza-se por residências de alto padrão e condomínios, 
mantendo uma continuidade em seu entorno. Nesta área se constata uma densidade mais baixa, com lotes 
maiores e ampla arborização, caracterizada por residências horizontais de alto padrão. Está localizado no 
entorno da Estação de Tratamento de Água da Sabesp e se estende para as avenidas Vereador José 
Diniz, Adolfo Pinheiro e Santo Amaro, importantes vias de circulação, onde se concentra o comércio local. 
As antigas chácaras residenciais deram lugar a amplos lotes, que estão se transformando em condomínios 
fechados de pequeno porte e de alto padrão construtivo, com aproximadamente 15 casas. Entre os 
equipamentos e serviços destacam-se o Esporte Clube Banespa, o Colégio Waldorf Rudolf Steiner, a 
Escola Suíço-Brasileira de São Paulo e a Escola Maria Imaculada. Na saúde, os hospitais São Leopoldo e 
Santo Amaro. 

Distrito Capela do Socorro  

Localizado na região Sul de São Paulo, pertencia ao Município de Santo Amaro, também incorporado ao 
Município da Capital, tratando-se uma porção pantanosa, banhada pela Represa de Guarapiranga. A 
formação das represas criou um potencial de lazer até então desconhecido na região, com a atração de 
chácaras de recreio, clubes de campo, clubes náuticos e balneários que passaram a caracterizar extensas 
áreas dos arredores das represas. A construção da auto estrada Washington Luís em 1928, com 16km, 
ligou o Ibirapuera a Interlagos via Santo Amaro e Socorro e foi posteriormente completada com a Avenida 
Interlagos, impulsionando ainda mais o desenvolvimento das atividades recreativas da região. Em 1938, o 
Governo do Estado desmembrou do distrito Santo Amaro a região que passou a ser chamada de Capela 
do Socorro, para distinguir do município de mesmo nome. 

A primeiro ocupação começou no início dos anos 1930 com casas de veraneio no entorno da Represa de 
Guarapiranga, mantendo-se essa porção ainda pouco densa até a década de 1940. Com o início do 
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processo de abertura de loteamentos industriais em Santo Amaro, alterou-se a dinâmica urbana da região 
com a atração de novos moradores e a subsequente implantação de linhas de ônibus. Seus percursos 
funcionaram como eixos e ocupação ao gerar pequenas aglomerações em torno dos pontos de parada ou 
no terminal da linha. Nestes locais instalaram-se estabelecimentos comerciais e de serviços, geralmente 
modestos, para atender as necessidades locais. Estes pequenos centros de atividades terciárias ao longo 
das vias principais foram crescendo à medida que os bairros se adensaram e muitos serviram como polos 
em torno dos quais surgiram novos bairros.  

O novo surto de industrialização teve grande influência em Capela do Socorro, que passou a acomodar 
parte do crescimento urbano da cidade, uma vez que sua área rural era imensa e relativamente próxima do 
centro industrial de Jurubatuba e dos dinâmicos centros de comércio e serviços localizados ao Sul e 
Sudoeste da Região Metropolitana. Para Capela afluíram significativos segmentos da população 
trabalhadora, que buscavam área ainda não consolidada e com disponibilidade de terra urbana a baixo 
custo. 

Os novos bairros que então surgiram acompanharam o padrão periférico de expansão urbana, que 
caracterizou o crescimento de São Paulo, particularmente nos anos 1970. Os arruamentos penetraram em 
áreas onde o solo é mais vulnerável à erosão e com altas declividades que as tornam inadequadas à 
urbanização. Sem dispor de infraestrutura urbana, de equipamentos sociais e distantes do transporte 
coletivo, grande número de trabalhadores autoconstruíram suas casas em lotes, na maioria das vezes 
ilegais (ver Quadro 7.2.3.2-12). 

QUADRO 7.2.3.2-12 – PRINCIPAIS USOS DO SOLO NO DISTRITO DE CAPELA DO SOCORRO 

Socorro Distrito AID 
ha % ha % 

Agua 315,07 26,27% 3,07 3,33% 
Feição rural 1,34 0,11%     
Industrial 234,06 19,51% 46,94 50,90% 
Infraestrutura Urbana 88,27 7,36% 0,63 0,69% 
Residencial/Comercial 434,98 36,27% 33,21 36,00% 
Vazio urbano 76,57 6,38% 1,07 1,16% 
Vegetação 49,15 4,10% 7,31 7,92% 
Total 1.199,43 100,00% 92,23 100,00% 
Fonte: Tabulação AmbGis do Uso do Solo, Emplasa 2005 

 

A UIT 275  - Vila Socorro, caracteriza-se pela heterogeneidade da ocupação do solo, posicionando no 
mesmo território os usos industrial, de comércio/serviços e residencial horizontal. O uso residencial, 
majoritariamente horizontal, encontra-se fragmentado e disperso entre as indústrias e o setor de comércio 
e serviço. Registra-se, também, a presença de áreas de várzea e vegetação antrópica, principalmente na 
porção Leste, ao longo da Avenida Marginal Pinheiros. Outro aspecto relevante é a presença de 
equipamentos urbanos de grande porte, como o Correio, o Serviço Federal de Processamento de Dados 
(Unidade Socorro) - Serpro,  a Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, a 102ª 
Delegacia de Polícia, a Barragem da Represa de Guarapiranga e o parque contíguo. 
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A UIT 276 - Parque Interlagos, está associada aos potenciais turístico e paisagístico proporcionados pela 
proximidade da Represa Billings. Caracteriza-se pelo uso residencial horizontal constituído, em parte, por 
domicílios que abrigam a população residente e, em parte, pelas chácaras de lazer frequentadas 
sazonalmente pelos respectivos proprietários e concentradas, principalmente,  na porção Sul da Unidade. 
Apesar do assentamento residencial ser constituído, em grande parte, por imóveis do tipo horizontal de 
médio e alto padrões, registram-se também, áreas ocupadas com condomínios verticais, de média e alta 
rendas, além de um conjunto Cingapura. Juntamente com o uso residencial, há uma concentração de 
clubes náuticos e campestres, além da praia da Represa de Guarapiranga. 

Os estabelecimentos do setor de comércio e serviços, complexo e diversificado, estão representados por 
bancos, lojas  de eletrodomésticos, móveis, restaurantes, mercados, revendedoras de veículos, instituições 
de ensino públicas e privadas, além de equipamentos de esporte e lazer, entre outros. O uso institucional 
está presente através da Corporação do Corpo de Bombeiros e da Sede do 46º GE Almirante Tamandaré. 
Secundariamente, observa-se a ocorrência da ocupação de várzeas situadas não apenas nas imediações 
da Represa, como também ao longo da Marginal dos Pinheiros. 

Distrito Vila Andrade 

A Vila Andrade faz divisa com o bairro do Morumbi e, em virtude de ter pertencido à Fazenda do Morumbi, 
a sua história confunde-se com a do bairro vizinho. Nos anos de 1930 a 1940 era utilizada como recanto de 
descanso, tendo sido vendida no final dos anos de 1950 para uma empreendedora e loteada recebendo o 
nome Andrade. Nas décadas seguintes até os dias atuais, esta Vila Andrade não parou de crescer. Hoje, 
possui diversos empreendimentos, sobretudo edifícios, que a faz ser considerada um pequeno Morumbi 
(ver Quadro 7.2.3.2-13). 

QUADRO 7.2.3.2-13 – PRINCIPAIS USOS DO SOLO NO DISTRITO DE VILA ANDRADE, 2005 

Vila Andrade 
Distrito AID 
ha % ha % 

Água 16,78 1,62% 0,77 100,00% 
Feição rural 10,03 0,97% 0,00 0,00% 
Industrial 25,70 2,49% 0,00 0,00% 
Infraestrutura Urbana 87,78 8,50% 0,00 0,00% 
Residencial/Comercial 594,34 57,55% 0,00 0,00% 
Vazio urbano 119,56 11,58% 0,00 0,00% 
Vegetação 178,61 17,29% 0,00 0,00% 
Total 1.032,80 100,00% 0,77 100,00% 
Fonte: Tabulação AmbGis do Uso do Solo, Emplasa 2005. 

 

A UIT 206 - Vila Andrade, possui área de 6,287km² onde predomina o uso residencial misto horizontal e 
vertical de média – alta e alta renda. Na porção Norte a ocupação é residencial horizontal com as unidades 
localizadas em meio a áreas verdes, também sendo registrados condomínios fechados, como o 
Condomínio Morumbi. Na porção Oeste as residências são verticais, em sua maioria condomínios 
fechados, também em meio a áreas verdes, como o Condomínio Panamby. Uma única área residencial 
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diferenciada do padrão usual dessa UIT localiza-se no Sul, junto à Marginal Pinheiros e à Avenida João 
Dias, tratando-se de uma favela. 

A paisagem é completada por equipamentos urbanos como o Parque Burle Marx e o Cemitério Morumbi. 
Entre os equipamentos de educação, há escolas públicas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Médio, o CEU Paraisópolis inaugurado em 2008 e diversas unidades particulares. A atividade comercial 
está concentrada ao longo da Avenida Giovanni Gronchi, Estrada de Itapecerica e Marginal Pinheiros, com 
destaque para os Supermercados Extra e Carrefour, concessionárias de veículos e motos, Shopping Plaza 
Sul, etc.. 

A UIT 207 - Vila Suzana, possui área de 3,101km², onde predomina o uso residencial misto horizontal e 
vertical com grandes áreas desocupadas. O uso residencial horizontal está localizado a Noroeste e a 
Sudoeste, apresentando padrão médio na maior parte e presença de favelas. 

A UIT 208 - Paraisópolis, possui uma área de 0,932km², onde está localizada a Favela Paraisópolis, a 
segunda maior do Município de São Paulo em área contínua. Apesar das iniciativas de melhoria, a área é 
carente de infraestrutura e as residências são precárias, em sua grande maioria. A atividade comercial e de 
serviços, de uso local, está dispersa pelas ruas da comunidade. Vale ressaltar que o CEU Paraisópolis, 
inaugurado em dezembro de 2008, destinado aos moradores da Favela, está situado na UIT 206 – Vila 
Andrade, vizinha a essa Unidade. Nesta área está localizada a Biblioteca Escola Crescimento e o Campo 
de Futebol Palmeirinhas. 

Distrito Vila Sônia 

Situado na região Sudoeste do Município de São Paulo, este Distrito apresenta um crescimento imobiliário 
muito grande. Inicialmente, próximo ao distrito do Morumbi, com empreendimentos voltados para as 
classes média e média-alta. Mais recentemente o crescimento vem acontecendo, e de modo acelerado, na 
porção Oeste, no eixo da Raposo Tavares e das Avenidas Eliseu de Almeida / Pirajuçara e Francisco 
Morato. A distribuição geral do uso do solo neste distrito, apesar de contar com certa diversificação, 
apresenta alto índice de uso residencial como pode ser observado no Quadro 7.2.3.2-14, a seguir. 

QUADRO 7.2.3.2-14 – PRINCIPAIS USOS DO SOLO NO DISTRITO VILA SÔNIA, 2005 

Vila Sônia Distrito AID 
ha % ha % 

Industrial 13,98 1,40% 9,04 5,25% 
Infraestrutura Urbana 91,46 9,17% 31,85 18,51% 
Residencial/Comercial 766,38 76,88% 125,73 73,07% 
Vazio urbano 65,03 6,52% 0,94 0,54% 
Vegetação 60,00 6,02% 4,52 2,63% 
Total 996,85 100,00% 172,07 100,00% 
Fonte: Tabulação AmbGis do Uso do Solo, Emplasa 2005. 

 

Neste distrito estão em implantação o pátio e a estação final da Linha 4 – Amarela – do metrô, devendo 
acelerar o crescimento da região que apresenta grandes contrastes sociais, abrigando, em algumas de 
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suas áreas, população de alta renda e, em outras, bolsões de pobreza. Trata-se de uma área de expansão 
relativamente recente para a ocupação residencial pela população de estratos mais altos de renda. 
Próximo ao Morumbi verificou-se uma acelerada ocupação por condomínios – verticais e horizontais – 
voltados para a população de renda média alta e alta que convive com áreas populares e favelas, como a 
do Jardim Jaqueline, a Favela do Gelo (no limite com Taboão da Serra) e a Favela da Paz (nas 
proximidades com o Cemitério da Paz). 

No Distrito de Vila Sônia a EMPLASA identificou quatro UIT’s: UIT 213 - Vila Sônia, UIT 214 - Portal do 
Morumbi, UIT 215 - Jardim Jussara e UIT 216 - Jardim Maria do Carmo. Destas, apenas a UIT Portal do 
Morumbi não integra a AID do empreendimento e cuja população, em grande parte, não tenderá a ser 
usuária do transporte público propiciado pelo empreendimento. 

A UIT 213  - Vila Sônia, conta com completa infraestrutura, serviços e equipamentos urbanos, nela 
predominando o uso residencial horizontal de padrões médio e alto, com presença de condomínios 
fechados verticais de alto padrão em sua porção Sudeste. O comércio diversificado encontra-se 
principalmente nas imediações das Avenidas Eliseu de Almeida e Francisco Morato além do Shopping 
Butantã e da Atacadista Assai. Encontra-se ainda em construção o pátio e estação final da Linha 4 – 
Amarela do Metrô,  que já opera no trecho Butantã – Luz e faz a integração com as demais linhas 
existentes do metrô. 

A UIT 214  - Portal do Morumbi, é caracterizada pelos grandes contrastes, com áreas residenciais verticais 
de alto e altíssimo padrões, a Favela Jardim Colombo e com cerca de um quarto da Unidade ocupada pelo 
Cemitério Gethsemani e pela Paróquia Santa Suzana – Cáritas. À exceção da área ocupada pela favela, o 
restante da Unidade tem completa infraestrutura, serviços e equipamentos urbanos como, por exemplo, o 
Shopping Portal. Nesta área também fica o 89º Distrito Policial. 

UIT  215 -  Jardim Jussara, tem seu território predominantemente ocupado por residências horizontais de 
médio padrão. Observa-se a presença de condomínios fechados verticais na Rua Dr. Luís Mogliano, 
Avenida Dr. Guilherme Dumont Villares e  ruas: Osires Magalhães de Andrade, Cedrolândia e Francisco 
Marson, além de alguns prédios isolados, em especial na porção Sudoeste. Apesar da predominância de 
residências de padrão médio, notam-se habitações precárias (favela da Paz) nas imediações da Escola 
Prof. Alípio Correa Neto, na Avenida João Caiaffa. A atividade comercial e de serviços, bastante 
diversificado, está localizada sobretudo ao longo das Avenidas Francisco Morato, Dr. Guilherme Dumont 
Villares, Dr. Luís Migliano e Pirajuçara.  

Entre os equipamentos que se destacam nessa Unidade pelas suas dimensões estão  o Cemitério  da Paz, 
a Chácara do Jockey Club e o Planeta Bola (Chute Inicial Corinthians). 

A UIT  216  - Jardim Maria do Carmo, tem uso predominantemente residencial horizontal de padrão médio. 
Mais recentemente a ocupação que vem ocorrendo, especialmente ao longo da Rodovia Raposo Tavares, 
tem se caracterizado por condomínios verticais de médio padrão. Uma grande área, localizada nos fundos 
do Shopping Raposo, é ocupada pela Favela Jaqueline. No limite com o Município de Taboão da Serra, 
entre a Estrada do Jaguaré e a Rua Ezequiel Campos Dias, localiza-se a Favela do Gelo.  

A atividade comercial e de serviços está concentrada nas avenidas Eliseu de Almeida, Ministro Laudo 
Ferreira de Carvalho e  na Rodovia Raposo Tavares. Trata-se de lojas de móveis, jardinagens e escolas. 
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Destaca-se também o Shopping Raposo e o atacadista Makro, na confluência das Avenidas Eliseu de 
Almeida e Albert Bartolomé. 

7.2.3.3 Atividades Econômicas 

Entre os anos de 2000 e 2010 o número de empresas formais sediada das nos distritos paulistas da área 
de inserção da AID aumentou de 32.422 para 45.792 (+ 41,2%) e o número de empregos de 520.024  para 
934.314 (+ 79,7%) elevando-se significativamente o número de postos de trabalho, assim como o número 
médio de trabalhadores por empresa e a relação entre o número de empregos e a população total, que 
subiu de 0,346 para 0,535.  

Em termos setoriais, amplo destaque para  a evolução dos Serviços, que em 2000 já era o segmento da 
economia da área de inserção da  AID mais desenvolvido, tendo elevado sua participação no montante, de 
52,1% para 57,1%. O emprego industrial, apesar de crescer em termos absolutos, sofreu uma significativa 
redução no seu peso proporcional, que caiu de 17,8% para 12,3%. A participação do Comércio se manteve 
estável (19,3% e 19,0%  respectivamente em 2000 e 2010), enquanto a Construção Civil ganhou dois 
pontos percentuais ( passando de 7,5% para 9,5%) na década. 

Em todos os distritos verificou-se crescimento em números absolutos no montante de estabelecimentos 
formais entre 2000 e 2010, porém os ritmos foram significativamente diferentes. Entre aqueles com maior 
densidade das atividades produtivas, apenas no Itaim Bibi verificou-se ampliação da participação 
proporcional, que se elevou de 26,8% para 28,1%. Para os distritos de Pinheiros e Santo Amaro, observou-
se redução de respectivamente 20,6% para 17,9% e de 15,2% para 13,8%. Para o primeiro desses distritos 
o crescimento concentrou-se nos Serviços,  com a criação de 3.211 novas unidades, verificando-se ainda 
ampliações menos significativas no Comércio e na Indústria de Transformação. Nos distritos de Pinheiros e 
Santo Amaro houve ampliação dos Serviços e do Comércio, porém com ritmo bastante inferior. 

Nos distritos em posição intermediária ( Butantã e Campo Grande, com 5% a 10% do montante de 
empresas formais), verificou-se movimento semelhante, com reduções no peso relativo de respectivamente 
5,2% para  4,7% e de 6,2% para 5,6%, ocasionado por ritmo de crescimento inferior ao da média. Em 
todos os demais distritos (com peso proporcional inferior a 5% em 2000) ocorreu aumento da participação 
proporcional, com ênfase para as atividades comerciais e de serviços. Como pode ser observado Quadro 
7.2.3.3-1, a seguir, destaque para Capão Redondo, Jardim Ângela e Vila Andrada, malgrado os estoques 
ainda proporcionalmente reduzidos.  

Constata-se, desse modo, que houve um processo de relativa desconcentração das unidades produtivas 
que ocorreu principalmente em função de um processo de adensamento da urbanização das porções mais 
periféricas, com a disseminação dos comércios e serviços locais e maior aproximação dos equipamentos 
comerciais de grande porte, vinculados às maiores redes varejistas, e de alguns serviços mais sofisticados. 
Destaca-se desse quadro a intensa ampliação dos serviços no Itaim Bibi, conforme já comentado no 
âmbito da AII. 

Em relação ao emprego formal, os movimentos ocorridos no período em análise acompanham as 
tendências das empresas formais, com algumas variações de intensidade devidas ao porte das novas 
unidades e as variações consequentes no número médio de trabalhadores por unidade produtiva. O maior 
destaque é para o distrito do Itaim Bibi, onde o número de empregados formais aumentou de 139.545 para 
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301.733 entre 2000 e 2010 (+ 116,2%), elevando sua participação proporcional no emprego no contexto da 
AII, de 25,4% para 30,4%. Em 2010, nesse mesmo âmbito, passou a contar com 35,3% dos empregos nos 
Serviços, 20,1% dos empregos no Comércio e 35,6% dos empregos na Construção Civil.  

QUADRO 7.2.3.3-1 – RITMO DE CRESCIMENTO NO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS SEGUNDO SETORES DE 

ATIVIDADE, AID, 2000-2010 

Distritos - AID 
TGCA 2000-2010 
Comércio Serviços Indust. Transf. Construção Civil Total 

Butantã 2,2 3,0 1,5 1,2 2,5 
Campo Grande 2,4 3,5 -0,2 6,2 2,5 
Campo Limpo 5,6 5,8 2,0 7,2 5,4 
Capão Redondo 7,2 6,3 -0,1 8,3 6,0 
Itaim Bibi 3,1 4,7 1,5 2,8 4,0 
Jardim Ângela 8,9 7,7 2,0 8,3 8,0 
Jardim São Luís 5,9 4,1 1,6 5,6 4,7 
Morumbi 6,3 3,6 3,5 0,8 4,2 
Pinheiros 1,1 2,8 1,5 0,0 2,1 
Santo Amaro 2,4 3,2 -0,2 2,5 2,5 
Socorro 3,8 4,5 1,6 2,4 3,4 
Vila Andrade 6,2 5,6 3,0 12,5 5,8 
Vila Sônia 4,1 4,5 0,9 3,7 4,0 
Taboão da Serra 3,7 4,2 1,2 2,7 2,4 
Total AID 3,4 4,0 1,1 3,5 3,5 
AII - São Paulo 4,7 4,2 2,0 7,3 4,2 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais 
 

Pinheiros e Santo Amaro registraram bom ritmo de crescimento do emprego (respectivamente + 36% e 
56,6%) porém muito inferior ao da média. Na mesma situação se colocaram os distritos de Jardim São Luis 
e Socorro (+35,5% e 73,3%), enquanto os demais apresentaram taxas acima de 90% de crescimento na 
década, observando-se também nesse aspecto uma ligeira redistribuição dos empregos, que só não foi 
mais significativa porque os estoques iniciais eram muito reduzidos. 

Conforme já observado, a participação da Indústria de Transformação no total do emprego caiu de 17,8% 
para 12,3%, tendo permanecido importante apenas nos distritos de Campo Grande (onde seu peso passou 
de 41,6% para 30,3% mantendo em 2010 um contingente de 21.569 empregos industriais), Santo Amaro 
(que possui o maior estoque atual – 26.773 empregos industriais, malgrado seu peso proporcional tenha 
caído de 24,8% para 16,5%) e Socorro (onde ainda engloba 37,8% do emprego formal, com um 
contingente de 14.588 trabalhadores industriais). Trata-se dos únicos distritos da área em estudo onde em 
termos proporcionais se observa uma participação majoritária, senão importante, do emprego industrial no 
conjunto da força de trabalho. 

A participação do Comércio, como visto, se manteve estável em torno de 19%, mantendo-se os maiores 
contingentes no Itaim Bibi, Pinheiros e Santo Amaro, os centros comerciais de âmbito metropolitano e mais 
diversificados. Vale observar que nesses distritos a participação do emprego no Comércio no total do 
emprego formal é de respectivamente 12,7%, 18,6% e 20,2%, isto é, próximo à média nos dois últimos 
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casos e bem abaixo no primeiro. Vale observar, nesse sentido, que em alguns distritos se observa uma 
forte especialização na atividade comercial, seja por suas características fortemente residenciais no caso 
de bairros mais consolidados, seja pela consolidação urbana mais recente, no caso dos bairros mais 
periféricos. Destacam-se nesse sentido os distritos de Vila Sonia e Jardim Ângela, onde o Comércio 
engloba, em 2010, a respectivamente 48% e 36,7% dos empregos formais. Nos Serviços destacam-se os 
distritos do Butantã, Itaim Bibi e Morumbi, onde a participação desse setor engloba, respectivamente,  a 
63,8%, 65% e 71,8% do emprego formal (ver Quadros 7.2.3.3-2, 7.2.3.3-3 e 7.2.3.3-4 a seguir). 

No Município de Taboão da Serra, porção ainda não comentada da área de inserção da AID, a evolução 
recente se mostrou bastante semelhante ao da média dos distritos considerados. Em 2010 o número de 
empresas formais atingiu 3.097 unidades locais e elevando-se o emprego a 57.261 postos de trabalho 
contra 30.014 em 2000 (com incremento portanto de 90,8%). No que se refere aos estabelecimentos, os 
comerciais são os mais numerosos (46,9% do total) porém só supera a Construção Civil na geração de 
empregos (21,6%) pois as unidade em geral possuem poucos empregados, quando não são tocados pela 
força de trabalho familiar.  Os Serviços são os maiores geradores de empregos formais (32,5% dos 
estabelecimentos e 30,8% dos empregos),  seguidos da Indústria de Transformação (15,3% dos 
estabelecimentos e 27,3% dos empregos), atividade muito importante na economia municipal e que possui  
maiores contingentes de trabalhadores por estabelecimento. Nesse aspecto o setor da economia com 
empresas em média de maior porte é a Construção Civil, onde os dados sistematizados pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego indicam a presença de 165 estabelecimentos ocupando 6.392 trabalhadores, ou uma 
média de quase 40 empregados por estabelecimento. 

QUADRO 7.2.3.3-2 – ESTABELECIMENTOS  FORMAIS, EXCLUSIVE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGUNDO SETORES 

DE ATIVIDADE E DISTRITOS, AID 2000-2010 

Distritos – AID 
Comércio Serviços Ind. 

Transformação Construção Civil Total 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 
Butantã 655 816 784 1.053 144 167 100 113 1.683 2.149 
Campo Grande 898 1.139 707 1.000 349 343 51 93 2.005 2.575 
Campo Limpo 482 832 350 616 109 133 60 120 1.001 1.701 
Capão 
Redondo 400 799 246 452 140 138 53 118 839 1.507 

Itaim Bibi 2.233 3.017 5.508 8.719 594 690 344 452 8.679 12.878 
Jardim Ângela 267 627 141 295 51 62 48 107 507 1.091 
Jardim São 
Luís 594 1.058 500 748 196 229 67 115 1.357 2.150 

Morumbi 270 498 753 1.075 54 76 47 51 1.124 1.700 
Pinheiros 2.124 2.364 3.911 5.137 414 480 223 222 6.672 8.203 
Santo Amaro 1.989 2.514 2.277 3.112 527 519 133 170 4.926 6.315 
Socorro 485 706 348 541 372 434 33 42 1.238 1.723 
Vila Andrade 299 545 575 992 47 63 16 52 937 1.652 
Vila Sônia 614 919 608 947 151 165 81 117 1.454 2.148 

Total AID 
11.31
0 15.834 16.70

8 
24.68
7 3.148 3.499 1.256 1.772 32.422 45.792 

Distribuição proporcional segundo distritos 
 Comércio Serviços Ind. 

Transformação Construção Civil Total 
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Distritos – AID 
Comércio Serviços Ind. 

Transformação Construção Civil Total 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 
2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Butantã 5,8% 5,2% 4,7% 4,3% 4,6% 4,8% 8,0% 6,4% 5,2% 4,7% 
Campo Grande 7,9% 7,2% 4,2% 4,1% 11,1% 9,8% 4,1% 5,2% 6,2% 5,6% 
Campo Limpo 4,3% 5,3% 2,1% 2,5% 3,5% 3,8% 4,8% 6,8% 3,1% 3,7% 
Capão 
Redondo 3,5% 5,0% 1,5% 1,8% 4,4% 3,9% 4,2% 6,7% 2,6% 3,3% 

Itaim Bibi 19,7% 19,1% 33,0% 35,3% 18,9% 19,7% 27,4% 25,5% 26,8% 28,1% 
Jardim Ângela 2,4% 4,0% 0,8% 1,2% 1,6% 1,8% 3,8% 6,0% 1,6% 2,4% 
Jardim São 
Luís 5,3% 6,7% 3,0% 3,0% 6,2% 6,5% 5,3% 6,5% 4,2% 4,7% 

Morumbi 2,4% 3,1% 4,5% 4,4% 1,7% 2,2% 3,7% 2,9% 3,5% 3,7% 
Pinheiros 18,8% 14,9% 23,4% 20,8% 13,2% 13,7% 17,8% 12,5% 20,6% 17,9% 
Santo Amaro 17,6% 15,9% 13,6% 12,6% 16,7% 14,8% 10,6% 9,6% 15,2% 13,8% 
Socorro 4,3% 4,5% 2,1% 2,2% 11,8% 12,4% 2,6% 2,4% 3,8% 3,8% 
Vila Andrade 2,6% 3,4% 3,4% 4,0% 1,5% 1,8% 1,3% 2,9% 2,9% 3,6% 
Vila Sônia 5,4% 5,8% 3,6% 3,8% 4,8% 4,7% 6,4% 6,6% 4,5% 4,7% 
Total AID 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Distribuição proporcional segundo setores de atividades 

Distritos – AID 
Comércio Serviços Ind. 

Transformação Construção Civil Total 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 
Butantã 38,9% 38,0% 46,6% 49,0% 8,6% 7,8% 5,9% 5,3% 100 100 
Campo Grande 44,8% 44,2% 35,3% 38,8% 17,4% 13,3% 2,5% 3,6% 100 100 
Campo Limpo 48,2% 48,9% 35,0% 36,2% 10,9% 7,8% 6,0% 7,1% 100 100 
Capão 
Redondo 47,7% 53,0% 29,3% 30,0% 16,7% 9,2% 6,3% 7,8% 100 100 

Itaim Bibi 25,7% 23,4% 63,5% 67,7% 6,8% 5,4% 4,0% 3,5% 100 100 
Jardim Ângela 52,7% 57,5% 27,8% 27,0% 10,1% 5,7% 9,5% 9,8% 100 100 
Jardim São 
Luís 43,8% 49,2% 36,8% 34,8% 14,4% 10,7% 4,9% 5,3% 100 100 

Morumbi 24,0% 29,3% 67,0% 63,2% 4,8% 4,5% 4,2% 3,0% 100 100 
Pinheiros 31,8% 28,8% 58,6% 62,6% 6,2% 5,9% 3,3% 2,7% 100 100 
Santo Amaro 40,4% 39,8% 46,2% 49,3% 10,7% 8,2% 2,7% 2,7% 100 100 
Socorro 39,2% 41,0% 28,1% 31,4% 30,0% 25,2% 2,7% 2,4% 100 100 
Vila Andrade 31,9% 33,0% 61,4% 60,0% 5,0% 3,8% 1,7% 3,1% 100 100 
Vila Sônia 42,2% 42,8% 41,8% 44,1% 10,4% 7,7% 5,6% 5,4% 100 100 
Total AID 34,9% 34,6% 51,5% 53,9% 9,7% 7,6% 3,9% 3,9% 100 100 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Observação: Exceto Taboão da Serra. 
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Quadro 7.2.3.3-3 – Empregos Formais Segundo Setores de Atividade e Distritos/Taboão da Serra, 
AID 2000-2010 

Distritos – AID Comércio Serviços Ind. 
Transformação 

Construção 
Civil Total 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 
Butantã 4.559 7.516 20.859 39.064 2.267 4.850 4.098 9.612 31.832 61.197 
Campo Grande 10.940 16.009 10.627 28.152 17.624 21.569 1.499 4.091 42.352 71.239 
Campo Limpo 2.495 5.415 2.759 6.391 1.033 1.544 496 2.038 6.868 15.439 
Capão 
Redondo 2.247 5.964 6.528 10.931 1.507 2.302 427 1.295 10.711 22.816 

Itaim Bibi 19.074 38.231 82.620 196.082 15.418 23.318 11.935 33.595 139.545 301.733 
Jardim Ângela 1.248 3.808 2.144 4.532 508 527 834 1.515 4.780 10.389 
Jardim São 
Luís 5.002 8.354 16.490 20.769 4.498 5.729 1.250 2.088 29.049 39.379 
Morumbi 3.223 7.252 15.465 29.229 607 1.051 2.148 3.103 21.512 40.716 
Pinheiros 18.829 22.326 43.660 65.538 8.086 9.367 8.515 11.790 80.713 110.346 
Santo Amaro 20.624 30.138 50.528 93.434 25.640 26.733 5.501 10.087 103.245 161.677 
Socorro 4.303 7.812 6.314 13.723 10.701 14.588 481 2.111 22.281 38.638 
Vila Andrade 3.359 7.770 6.622 13.258 1.860 1.125 164 2.086 12.046 24.776 
Vila Sônia 4.586 17.249 6.183 11.818 2.686 2.294 1.593 4.598 15.090 35.969 
Taboão da 
Serra 3.755 12.222 13.352 22.411 11.181 16.166 1.721 6.461 30.014 57.261 

Total AID 
104.24
4 190.066 284.151 555.332 103.616 131.163 40.662 94.470 550.038 991.575 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais –Rais. 
 

QUADRO 7.2.3.3-4 - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS EMPREGOS FORMAIS, SEGUNDO SETORES DE ATIVIDADE 

E DISTRITOS, AID 2000-2010 

Distritos - AID Comércio Serviços Ind. 
Transformação Construção Civil Total 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 
Butantã 4,37 3,95 7,34 7,03 2,19 3,70 10,08 10,17 5,79 6,17 

Campo Grande 10,49 8,42 3,74 5,07 17,01 16,44 3,69 4,33 7,70 7,18 
Campo Limpo 2,39 2,85 0,97 1,15 1,00 1,18 1,22 2,16 1,25 1,56 

Capão 
Redondo 2,16 3,14 2,30 1,97 1,45 1,76 1,05 1,37 1,95 2,30 
Itaim Bibi 18,30 20,11 29,08 35,31 14,88 17,78 29,35 35,56 25,37 30,43 

Jardim Ângela 1,20 2,00 0,75 0,82 0,49 0,40 2,05 1,60 0,87 1,05 
Jardim São 

Luís 4,80 4,40 5,80 3,74 4,34 4,37 3,07 2,21 5,28 3,97 
Morumbi 3,09 3,82 5,44 5,26 0,59 0,80 5,28 3,28 3,91 4,11 
Pinheiros 18,06 11,75 15,37 11,80 7,80 7,14 20,94 12,48 14,67 11,13 

Santo Amaro 19,78 15,86 17,78 16,82 24,75 20,38 13,53 10,68 18,77 16,31 
Socorro 4,13 4,11 2,22 2,47 10,33 11,12 1,18 2,23 4,05 3,90 

Vila Andrade 3,22 4,09 2,33 2,39 1,80 0,86 0,40 2,21 2,19 2,50 
Vila Sônia 4,40 9,08 2,18 2,13 2,59 1,75 3,92 4,87 2,74 3,63 
Taboão da 

Serra 3,60 6,43 4,70 4,04 10,79 12,33 4,23 6,84 5,46 5,77 
Total AID 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Butantã 14,3% 12,3% 65,5% 63,8% 7,1% 7,9% 12,9% 15,7% 100 100 

Campo Grande 25,8% 22,5% 25,1% 39,5% 41,6% 30,3% 3,5% 5,7% 100 100 
Campo Limpo 36,3% 35,1% 40,2% 41,4% 15,0% 10,0% 7,2% 13,2% 100 100 
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Distritos - AID Comércio Serviços Ind. 
Transformação Construção Civil Total 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 
Capão 

Redondo 21,0% 26,1% 60,9% 47,9% 14,1% 10,1% 4,0% 5,7% 100 100 
Itaim Bibi 13,7% 12,7% 59,2% 65,0% 11,0% 7,7% 8,6% 11,1% 100 100 

Jardim Ângela 26,1% 36,7% 44,9% 43,6% 10,6% 5,1% 17,4% 14,6% 100 100 
Jardim São 

Luís 17,2% 21,2% 56,8% 52,7% 15,5% 14,5% 4,3% 5,3% 100 100 
Morumbi 15,0% 17,8% 71,9% 71,8% 2,8% 2,6% 10,0% 7,6% 100 100 
Pinheiros 23,3% 20,2% 54,1% 59,4% 10,0% 8,5% 10,5% 10,7% 100 100 

Santo Amaro 20,0% 18,6% 48,9% 57,8% 24,8% 16,5% 5,3% 6,2% 100 100 
Socorro 19,3% 20,2% 28,3% 35,5% 48,0% 37,8% 2,2% 5,5% 100 100 

Vila Andrade 27,9% 31,4% 55,0% 53,5% 15,4% 4,5% 1,4% 8,4% 100 100 
Vila Sônia 30,4% 48,0% 41,0% 32,9% 17,8% 6,4% 10,6% 12,8% 100 100 
Taboão da 

Serra 12.5% 21,3% 44,5% 39,1% 37,3% 28,2% 5,7% 11,3% 100 100 
Total AID 19,3% 19,0% 52,1% 57,0% 17,8% 12,3% 7,5% 9,4% 100 100 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.  

 

Dentre esses distritos, aqueles com maiores porções englobadas pela AID são os de Jardim Ângela (380 
ha), Santo Amaro (376,2 ha) Campo Limpo (350,8 ha), Capão Redondo (287 ha),  e Jardim São Luis (269,3 
ha) que somados representam 75% da superfície da área em estudo. Com a exceção de Santo Amaro – 
onde as áreas comerciais e mistas ocupam 50% do montante e as áreas industrias outros 14%, trata-se de 
porções onde o uso residencial é amplamente predominante. De modo semelhante à Santo Amaro as 
porções pertencentes à AID de Campo Grande (51%), Itaim Bibi (60% comercial e mista) e Socorro 
(industrial 51% e comercial 29%) possuem uso predominantemente comercial ou industrial. 

Desse modo, na AID propriamente dita - a faixa de 300 metros de cada lado do traçado do 
empreendimento, com área total de 2.208 hectares, há um forte predomínio do uso residencial, sendo que 
apenas pouco mais de uma terça parte (35,2% ou 777 ha) é ocupada por imóveis utilizados para o 
desenvolvimento de atividades produtivas ou possuem uso misto. Devido às características dessas áreas, 
o Comércio e os Serviços, são amplamente predominantes, como pode ser observado no Quadro 7.2.3.3-
5, a seguir. As atividades industriais remanescentes, conforme já comentado,  se mantém concentradas em 
poucos distritos, respondendo por apenas pouco mais de 6% do montante da AID. 

QUADRO 7.2.3.3-5 – PARCELA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA OCUPADA POR ATIVIDADES PRODUTIVAS 

Área Total da AID 2.208 ha 100% 
Comercio/Serviços 465 21,08% 
Industria 143 6,48% 
Misto 169 7,64% 
Atividades Produtivas 777 35,20% 
Fonte: Tabulação AmbGis do Uso do Solo, Emplasa 2005 
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7.2.3.4 População, Condições de Vida e Equipamentos Sociais 

Se a área de Influência Indireta – AII do Sistema Monotrilho, que é formada pelos municípios de São Paulo 
e Taboão da Serra, pode ser definida como uma síntese das grandes desigualdades socioeconômicas 
existentes no país, o conjunto de treze Distritos da Capital mais o Município  de Taboão da Serra, que 
contém a Área de Influência Direta – AID do empreendimento, pode ser entendido como a sua espinha 
dorsal. Nesse contexto, observando a região de inserção da AID como um bloco, os valores dos 
indicadores de sua dinâmica demográfica e social coincidem em grande parte com os valores constatados 
para a AII que, por sua vez, são semelhantes aos valores obtidos para o Município de São Paulo. Não 
obstante, de uma extremidade à outra, a área de inserção da AID é habitada por populações com perfis 
socioeconômicos diametralmente opostos. 

População  

Segundo o Censo Demográfico de 2010 residiam na região de inserção da AID perto de 2,0 milhões de 
pessoas, uma população que cresceu 32,3% desde o ano 1991, e que conforma uma densidade 
demográfica de cerca de 9,4 mil hab/km2. Contrariamente à tendência geral, o crescimento populacional 
desta região vem se acelerando nas últimas décadas. Entre 1991 e 2000 seu crescimento ocorreu com 
ritmo de 1,34% a.a. e, no último período intercensitário, a TGCA verificada foi de 1,61% a.a., ao contrário 
do que se observa na AII em que a vem decrescendo, conforme dados sintetizados no Quadro 7.2.3.4-1. 

Outra informação importante que este quadro nos traz refere-se ao crescimento do adensamento 
demográfico, que entre 2000 e 2010 ficou em 8,2% na AII e em 17,3% na região de inserção da AID, 
evidenciando que esta é uma região nevrálgica da AII em termos habitacionais. Através deste indicador, 
novamente se identificam na área de inserção da AID reflexos das desigualdades sociais existentes na 
região, com as áreas consideradas mais pobres tendo em média o triplo do adensamento demográfico das 
áreas ricas, chegando a ser até 5 vezes maior, comparando Capão Redondo e Morumbi. 

QUADRO 7.2.3.4-1 - POPULAÇÃO DA ÁREA DE INSERÇÃO DA AID, EM 2000 E 2010 

 

Área 
territorial População TGCA Densidade 

Demográfica (hab/km2) (a.a.) 
(km²) 1991 2000 2010 2000-1991 2010-2000 2000 2010 

Butantã 12,89 58.019 52.649 54.196 -1,07% 0,29% 4.084,48 4.204,50 
Campo Grande 13,01 82.052 91.373 100.713 1,20% 0,98% 7.023,29 7.741,20 
Campo Limpo 12,51 159.471 191.527 211.361 2,06% 0,99% 15.309,91 16.895,36 
Capão Redondo 13,85 193.497 240.793 268.729 2,46% 1,10% 17.385,78 19.402,82 
Itaim Bibi 10,02 107.497 81.456 92.570 -3,04% 1,29% 8.129,34 9.238,52 
Jardim Ângela 37,05 178.373 245.805 295.434 3,63% 1,86% 6.634,41 7.973,93 
Jardim São Luís 25,69 204.284 239.161 267.871 1,77% 1,14% 9.309,50 10.427,05 
Morumbí 11,47 40.031 34.588 46.957 -1,61% 3,10% 3.015,52 4.093,90 
Pinheiros 8,27 78.644 62.997 65.364 -2,43% 0,37% 7.617,53 7.903,75 
Santo Amaro 15,94 75.556 60.539 71.560 -2,43% 1,69% 3.797,93 4.489,34 
Socorro 11,65 43.194 39.097 37.783 -1,10% -0,34% 3.355,97 3.243,18 
Vila Andrade 10,31 42.576 73.649 127.015 6,28% 5,60% 7.143,45 12.319,59 
Vila Sônia 10,02 83.006 87.379 108.441 0,57% 2,18% 8.720,46 10.822,46 
Taboão da Serra 20 160.084 197.644 244.528 2,37% 2,15% 9.882,20 12.226,40 
Inserção da AID 212,68 1.506.284 1.698.657 1.992.522 1,34% 1,61% 7.986,91 9.368,64 

AII 1.543,00 9.806.269 10.631.896 11.498.031 0,90% 0,79% 6.890,41 7.451,74 
Fontes: Censos demográficos do IBGE; áreas em km² calculada pela Emplasa. 
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Utilizando informações específicas para os áreas delimitadas pelo entorno definido como AID, ou seja, uma 
faixa de 300 metros de cada lado do traçado previsto como eixo do monotrilho, foi possível obter uma 
aproximação bastante do contingente populacional residente na AID, como apresentado no Quadro 
7.2.3.4-2. As informações foram coletadas considerando os setores censitários total ou parcialmente 
englobados na AID, que em 2010 concentravam uma população de 416 mil habitantes.  

A maior parte desse contingente, pouco mais de 328 mil pessoas ou 79% do montante, residiam apenas 
em 4 distritos (Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim Ângela e Jardim São Luís) que são também os mais 
populosos e com parcelas muito significativas (24 a 36%) residindo dentro da AID. Além desses, apenas os 
distritos de Santo Amaro, Itaim Bibi e Vila Sonia em menor proporção, tem parcelas importantes de suas 
respectivas populações dentro da AID. 

Condições de Vida na AID 

Com a finalidade de qualificar as condições de vida na AID, foram analisados alguns indicadores que têm 
abrangência para a totalidade das unidades administrativas, uma vez que a população efetivamente 
contida na AID compartilha das situações por eles espelhadas, tais como: taxas de natalidade e 
fecundidade geral, presença da população feminina na chefia de domicílios, taxa de analfabetismo, 
distribuição da população em faixas salariais, estratificação etária e razões de dependência em relação à 
População em Idade Ativa – PIA, Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, Índice de Vulnerabilidade 
Juvenil - IVJ, mortalidade infantil, gravidez na adolescência, disponibilidade de unidades e leitos 
hospitalares na unidade administrativa, disponibilidade de AMAs nos distritos da capital, média de anos de 
estudo da população em idade escolar, disponibilidade de estabelecimentos de ensino e matrículas iniciais 
nos diferentes níveis do ensino básico.  

Em relação ao perímetro específico da AID, recorrendo aos dados coletados nos setores censitários, foram 
quantificados os domicílios particulares e permanentes bem como a distribuição por forma de ocupação, as 
modalidades de abastecimento de água e esgotamento sanitário e a disponibilidade dos serviços públicos, 
como coleta de lixo e energia elétrica. 

A taxa de natalidade na área de inserção da AID é mais elevada do que na AII, e correspondia a 16,5 
nascidos vivos/mil habitantes em 2010, com uma faixa de variação que vai dos 19,3 nascidos vivos/mil 
habitantes verificados no Jardim Ângela e 9,6 nascidos vivos/mil habitantes ocorridos em Pinheiros. No 
mesmo período, a AII registrou 15,5 nascidos vivos/mil habitantes. 

A fecundidade geral na área de inserção da AID, que em 2000 esteve em 71,6 nascidos vivos/mil mulheres 
em idade fértil e decaiu para 54,9 nascidos vivos/mil mulheres em idade fértil em 2010, e também é mais 
elevada do que a média da AII nas mesmas datas (66,5 nascidos vivos/mil mulheres em idade fértil e 52,9 
nascidos vivos/mil mulheres em idade fértil, respectivamente). Dentre as áreas que compõem a AID, a 
maior fecundidade geral em 2010 foi verificada no Distrito do Jardim Ângela, com 63,3 nascidos vivos/mil 
mulheres em idade fértil, e a menor no Distrito de Pinheiros, com 33,5 nascidos vivos/mil mulheres em 
idade fértil. 
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Desde 1991 verifica-se um crescimento da presença feminina na população da área de inserção da AID, 
que naquele ano correspondia a 51,7% da população, passou a 52,2% no ano 2000 e atingiu 52,5% da 
população total em 2010. Nesse último ano a menor participação da população feminina foi verificada no 
Distrito de Vila Andrade, correspondendo a 51,2% da população total e a maior foi registrada no Distrito de 
Pinheiros, onde as mulheres correspondiam a 55,4% da população total. 

Porém, essa maior presença feminina não se refletia em maior número de domicílios chefiados por 
mulheres, cuja participação relativa constatada na área de inserção da AID em 2010 foi de 43,6% do total 
contra os 56,4% chefiados por homens. 

No universo dos domicílios chefiados por pessoas não alfabetizadas essa proporção se inverte. Nesses 
casos, embora não tenham sido disponibilizados os dados oficiais para 2010 no Município de Taboão da 
Serra até a presente data, as mulheres são as responsáveis por 54,9% dos domicílios, e os homens pelos 
45,1% restantes domicílios dos distritos da Capital paulista que compõem a área de inserção da AID. Os 
valores absolutos referentes a esse aspecto constam do Quadro 7.2.3.4-3. 

QUADRO 7.2.3.4-3 – GÊNERO E ALFABETIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELOS DOMICÍLIOS PARTICULARES 

PERMANENTES NA ÁREA DE INSERÇÃO DA AID - 2010 

 
Responsáveis Não Alfabetizados 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Butantã 18.596 9.998 8.598 156 57 99 

Campo Grande 33.636 20.276 13.355 462 157 305 

Campo Limpo 63.913 35.452 28.461 2.739 1.132 1.607 

Capão Redondo 81.062 43.864 37.198 4.516 1.859 2.657 

Itaim Bibi 39.278 20.716 18.562 151 56 95 

Jardim Ângela 86.924 49.896 37.028 6.498 3.176 3.322 

Jardim São Luís 82.617 46.389 36.228 4.319 1.871 2.448 

Morumbí 15.448 9.225 6.223 360 154 206 

Pinheiros 27.103 14.137 12.966 130 61 69 

Santo Amaro 25.401 14.966 10.435 150 51 99 

Socorro 12.434 7.064 5.370 247 95 152 

Vila Andrade 40.843 25.252 15.591 2.571 1.396 1.175 

Vila Sônia 34.671 19.112 15.559 943 419 524 

Taboão da Serra 72.314 41.555 30.759 s/d s/d s/d 

Área de Inserção da AID 634.240 357.902 276.333 23.242 10.484 12.758 

Fonte: Tabulação própria a partir de dados dos setores censitários do Censo 2010, IBGE. 
 

Os indicadores que serão vistos a seguir, por serem estimados para cada uma das unidades 
administrativas que compõem a área de inserção da AID como um todo - com o recurso matemático das 
médias, e por ser esta uma região de grandes desigualdades socioeconômicas, alcançaram valores 
medianos que não retratam nenhum dos extremos do espectro social que será cortado fisicamente pelo 
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Monotrilho. Por isso requerem uma análise que diferencie e retrate as desigualdades entre as unidades 
administrativas que compõem a área de inserção da AID. 

As taxas de analfabetismo da população na área de inserção da AID apresentaram uma significativa queda 
entre 2000 e 2010. No entanto, sua distribuição geográfica persiste refletindo a hierarquia socioeconômica 
existente entre as unidades administrativas que compõem a área de inserção da AID, embora tenha sido 
alcançada em 2010 na região uma taxa média de 3,6% de analfabetos na população com mais de 15 anos 
de idade, índice considerado extremamente favorável frente a realidade estadual e nacional.  

Tanto em 2000 quanto em 2010, as maiores taxas de analfabetismo corresponderam aos distritos mais 
pobres e periféricos, como Capão Redondo, Jardim Ângela e Vila Andrade, e as menores aos distritos com 
população de maior renda, como pode ser visto na Figura 7.2.3.4-1. 

 
Fonte: IBGE. 

FIGURA 7.2.3.4-1 - TAXAS DE ANALFABETISMO NA ÁREA DE INSERÇÃO DA AID, 2000 E 2010 

 

A evolução histórica do indicador analfabetismo constatada na área de inserção da AID, apresenta sinal 
positivo em termos de uma avaliação social, e é uma realidade presente em todo o território nacional. 
Desse modo, se não pode ser atribuída diretamente a fatores presentes na dinâmica interna da AID, pode-
se concluir que também não existem na região impecílios aos movimentos majoritários nacionais para 
modificação desta realidade. Ainda são verificadas na região taxas elevadas e preocupantes para o poder 
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público e sociedade em geral, próximas a 9% de população analfabeta acima de 15 anos de idade, como 
no Distrito de Capão Redondo. 

No que se refere à distribuição da população da área de inserção da AID por faixas salariais, ela se 
apresenta razoavelmente equilibrada por se tratar de uma média entre distribuições desiguais nos dois 
extremos. Enquanto nos distritos do Itaim Bibí, Pinheiros, Morumbi e Santo Amaro as faixas acima de 5 
salários reúnem, respectivamente,  83%, 82,5%, 77% e 75% da população, nas regiões de Campo Limpo, 
Taboão da Serra, Jardim São Luís, Capão Redondo e Jardim Ângela a maior concentração populacional se 
estabelece nas faixas salariais abaixo de 3 salários mínimos, o que pode ser constatado através da Figura 
7.2.3.4-2. 

 
Fonte: IBGE. 

FIGURA 7.2.3.4-2 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DA ÁREA DE INSERÇÃO DA AID EM FAIXAS SALARIAS NO ANO 

2000 

 

Ao lado destes dados que indicam alta concentração de renda nas camadas sociais mais favorecidas tanto 
na área de inserção da AID quanto na AII, a desigualdade na região contribui para gerar a pressão 
econômica que, entre outras consequências, causa a expulsão da população mais pobre da região, para 
áreas ainda mais periféricas. 

Esse caráter mediano entre as situações extremas do ponto de vista socioeconômico que convivem na 
área de inserção da AID, também ocorre com a estratificação etária da região, e faz com que esta se situe 
em uma posição que se aproxima bastante do observado para a AII. Nesse sentido verificou-se, em 2010, 
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uma razão de dependência global na área de inserção da AID de 40,6% em relação à PIA, o mesmo 
percentual verificado na AII. 

O que difere a área de inserção da AID da AII com relação à estratificação etária, no entanto, é que em 
2010 a AII apresentou uma maior razão de dependência de idosos, de 11,4%, enquanto na área de 
inserção da AID esta razão ficou em 8,9%. Consequentemente, a área de inserção da AID apresentou 
maior razão de dependência de jovens (31,8%) do que a AII (29,3%). 

Visualizando a questão em termos das unidades administrativas que compõem a área de inserção da AID, 
verifica-se que as maiores dependências de idosos situam-se na Capital, nos distritos de maior 
concentração de renda (Pinheiros, 22%, Santo Amaro, 22%, Itaim Bibi, 20%, Butantã, 19%, Socorro, 19%, 
e Morumbí, 15%). Por sua vez, as maiores concentrações de jovens estão nas áreas mais pobres e 
periféricas. Portanto, pode-se resumidamente definir a AID como uma região onde os mais pobres e jovens 
moram nas extremidades, e os mais ricos e idosos concentram-se no centro, a mesma lógica de 
distribuição espacial verificada para as taxas de analfabetismo. Dados de 2010 sobre a estratificação etária 
na área de inserção da AID encontram-se no Quadro 7.2.3.4-4, a seguir. 

QUADRO 7.2.3.4-4 – FAIXAS ETÁRIA E RAZÕES DE DEPENDÊNCIA NA ÁREA DE INSERÇÃO DA AID, 2010. 

 

Faixas Etárias (anos) Razões de Dependência/PIA 

0 a 14 15 a 39 40 a 64 65 a 
mais Global de 

Jovens 
de 
Idosos 

Butantã 13,3% 41,4% 31,6% 13,8% 37,1% 18,2% 18,9% 
Campo 
Grande 17,9% 40,4% 32,4% 9,3% 37,2% 24,5% 12,7% 

Campo Limpo 23,5% 45,5% 25,8% 5,1% 40,1% 33,0% 7,2% 
Capão 
Redondo 24,5% 45,6% 25,3% 4,6% 41,0% 34,6% 6,5% 

Itaim Bibi 11,5% 41,1% 32,7% 14,7% 35,5% 15,6% 19,9% 
Jardim Ângela 27,1% 46,3% 23,1% 3,5% 44,1% 39,0% 5,0% 
Jardim São 
Luís 23,4% 45,7% 25,9% 5,0% 39,7% 32,7% 7,0% 

Morumbí 18,1% 39,4% 31,8% 10,7% 40,4% 25,4% 15,0% 
Pinheiros 11,5% 39,5% 33,1% 15,9% 37,7% 15,8% 21,9% 
Santo Amaro 14,3% 36,3% 34,2% 15,2% 41,8% 20,3% 21,6% 
Socorro 15,6% 38,4% 32,6% 13,4% 40,8% 22,0% 18,9% 
Vila Andrade 24,6% 46,4% 24,9% 4,1% 40,3% 34,5% 5,8% 
Vila Sônia 19,0% 43,0% 29,0% 9,0% 38,9% 26,4% 12,5% 
Taboão da 
Serra 24,0% 45,0% 26,1% 4,9% 40,6% 33,8% 6,9% 

Área de 
Inserção da 
AID 

21,9% 44,1% 27,1% 6,8% 40,6% 31,8% 8,9% 

AII 20,8% 42,8% 28,3% 8,1% 40,6% 29,3% 11,4% 
Fonte: Fundação SEADE, a partir de dados do censo demográfico 2010, do IBGE. 
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No ano 2000, a área de inserção da AID era detentora dos menores e dos mais elevados índices de 
desenvolvimento humano da AII, apoiando-se para esta afirmativa no estudo “Desigualdade em São Paulo: 
o IDH”, realizado em 2002 pela Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade, da Prefeitura 
Municipal de São Paulo. Naquele ano, o segundo maior IDH da AII foi atribuído ao distrito do Morumbí, com 
0,860, que o classificava como região de alto desenvolvimento humano, ao mesmo tempo em que Jardim 
Ângela obteve a 91ª posição dentre os 96 distritos da Capital, chegando a 0,402, na faixa de baixo 
desenvolvimento humano. Segundo análises da PMSP, o fator mais decisivo desta baixa classificação era 
o da renda. De acordo com aquele estudo, o Jardim Ângela levaria 286 anos para atingir a renda média 
máxima do município de São Paulo, pertencente ao distrito do Morumbí. 

Segundo o estudo da Fundação SEADE que instituiu o índice de Vulnerabilidade Juvenil-IVJ, em 2005 
cinco dos treze distritos da área de inserção da AID faziam parte dos 17 classificados como áreas ricas do 
município, quatro situavam-se entre os 35 distritos de classe média, e os últimos quatro incluíam-se entre 
os 19 distritos classificados como áreas pobres da Capital (ver Quadro 7.2.3.4-5). O grupo de áreas 
classificadas como pobres atingiu um índice vulnerabilidade juvenil de 64% em 2005, correspondendo a 
uma evolução positiva de 24 pontos percentuais desde o ano 2000, quando o IVJ era de 88%, enquanto no 
grupo de áreas classificadas como ricas, foi verificado um IVJ de 25%, 11 pontos percentuais mais baixo 
do que o índice do ano 2000. 

Caso tenham se mantido em 2010 as classificações de 2005, e atribuindo a Taboão da Serra a 
classificação de área de classe pobre, teríamos na área de inserção da AID 20% de sua população 
habitando áreas ricas, 15% habitando áreas de classe média e 65% residindo em áreas pobres. Não foram 
registrados distritos de classe média baixa na AID. Considerando os 670 mil moradores que em 2010 
estavam efetivamente inseridos na AID, 12% residiam nas áreas classificadas como ricas, 8% nas áreas de 
classe média e 80% nas áreas pobres, segundo os critérios do estudo do IVJ. 

QUADRO 7.2.3.4-5 – CLASSIFICAÇÃO DOS DISTRITOS DA AID PELOS CRITÉRIOS DO IVJ - 2005 

Áreas Ricas Áreas de Classe 
Média 

Áreas de Classe 
Média Baixa Áreas Pobres 

Itaim Bibi Butantã - Campo Limpo 

Morumbí Campo Grande - Capão Redondo 

Pinheiros Socorro - Jardim Ângela 

Santo Amaro Vila Sônia - Jardim São Luís 

Vila Andrade   Taboão da Serra* 
(*) Em função da semelhança com as áreas vizinhas. 
Fonte: IVJ – 2005, Fundação SEADE. 

 

Em 2010 verificou-se na área de inserção da AID uma taxa de mortalidade infantil de 10,23 óbitos/mil 
nascidos vivos, inferior ao verificado na AII para a mesma data (11,53 óbitos/mil nascidos vivos). Deve-se 
ressaltar que em 2010 as taxas de mortalidade infantil na região variaram em largo espectro, entre os 3,19 
óbitos/mil nascidos vivos no distrito de Pinheiros e 15,12 óbitos/mil nascidos vivos registrados no distrito de 
Socorro, segundo as informações da Fundação SEADE. 
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Por outro lado, a área de inserção da AID tem apresentado desde 2007 até 2010 percentuais de mães 
adolescentes pouco superiores aos da AII. Em 2010, a proporção de mulheres com idade inferior a 18 anos 
que tiveram pelo menos um filho nascido vivo em relação ao total de mulheres que tiveram filhos naquele 
ano, foi de 6,29% na área de inserção da AID, enquanto a média da AII foi de 6,11%. Outra vez registram-
se diferenças marcantes entre as unidades administrativas que compõem a área de inserção da AID. 
Confrontando os dados de 2010 para estas unidades administrativas, observam-se os índices de 0,53% no 
Itaim Bibí e de 8,64% no Jardim Ângela. Cabe destacar a elevada incidência de mães adolescentes em 
Taboão da Serra em 2010, quando 6,73% das ocorrências de gravidez foram verificadas em mães abaixo 
dos 18 anos de idade, como se apresenta no Quadro 7.2.3.4-6. 

QUADRO 7.2.3.4-6 - PERCENTUAL DE MÃES ADOLESCENTES NA ÁREA DE INSERÇÃO DA AID - 2010 

DISTRITO / MUNICÍPIO Mães Adolescentes (com menos de 18 anos) (Em %) 

Butantã 2,03 
Campo Grande 3,66 
Campo Limpo 6,75 
Capão Redondo 6,59 
Itaim Bibi 0,53 
Jd. Ângela 8,64 
Jd. São Luís 6,91 
Morumbi 7,06 
Pinheiros 1,93 
Santo Amaro 1,17 
Socorro 3,46 
Vila Andrade 6,10 
Vila Sônia 5,93 
Taboão da Serra* 6,73 
Área de Inserção da AID* 6,29 
AII 6,11 
(*) Valor estimado a partir do número de nascidos vivos nos municípios. 
Fonte: Fundação SEADE 

 

Um dado importante para a AID é a incidência de óbitos registrados por acidentes de trânsito, apresentada 
no Quadro 7.2.3.4-7 a seguir, que se pretende que seja alterada com a implantação do empreendimento. 

QUADRO 7.2.3.4-7 –MORTES POR ACIDENTES DE TRÂNSITO NA ÁREA DE INSERÇÃO DA AID - 2011 

DISTRITO / MUNICÍPIO Óbitos Taxa 
(por 100 mil habitantes)  

Butantã 3 5,54 
Campo Grande 7 6,91 
Campo Limpo 22 10,34 
Capão Redondo 38 14,04 
Itaim Bibi 5 5,35 
Jd. Ângela 37 12,34 
Jd. São Luís 27 10,00 
Morumbi 3 6,22 
Santo Amaro 3 4,14 
Socorro 5 13,33 
Vila Andrade 9 6,73 
Vila Sônia 4 3,62 
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DISTRITO / MUNICÍPIO Óbitos Taxa 
(por 100 mil habitantes)  

Pinheiros 6 9,18 
Taboão da Serra* 40 16,35 
Área de Inserção da AID 209 10,38 

Fonte: Fundação SEADE 
 

A incidência de óbitos em função de algumas doenças infecciosas45 tem origem na inexistência de 
condições adequadas de saneamento ou abastecimento de água, entre outras causas. Portanto, além de 
se constituir em indicador de condição de saúde, pode também ser entendida como um indicador de 
condições de qualidade das moradias e habitações. O Quadro 7.2.3.4-8 apresenta a relação dessas 
índices nas regiões que compõem a AID, onde se pode observar que a área de inserção da AID 
apresentou em 2010 condições praticamente iguais às da AII, com 3,8% de óbitos ocorridos por algumas 
doenças infecciosas, mas persistem internamente as desigualdades verificadas na grande maioria dos 
indicadores. 

QUADRO 7.2.3.4-8 –MORTES POR ALGUMAS DOENÇAS INFECCIOSAS NA ÁREA DE INSERÇÃO DA AID - 2010 

DISTRITO / MUNICÍPIO Causas de Morte 
Total  Algumas Doenças Infecciosas* % 

Butantã 439 12 2,7% 
Campo Grande 556 27 4,9% 
Campo Limpo 891 43 4,8% 
Capão Redondo 1.155 50 4,3% 
Itaim Bibi 712 13 1,8% 
Jd. Ângela 1.111 57 5,1% 
Jd. São Luís 1.235 60 4,9% 
Morumbi 249 4 1,6% 
Pinheiros 479 21 4,4% 
Santo Amaro 612 15 2,5% 
Socorro 305 6 2,0% 
Vila Andrade 402 15 3,7% 
Vila Sônia 582 15 2,6% 
Taboão da Serra* 1.292 48 3,7% 
Área de Inserção da AID 10.020 386 3,8% 
AII 69.491 2.678 3,9% 

(*) Corresponde à nomenclatura adotada pela Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 
- Décima Revisão (CID-10), Capítulo I. 
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS -CET/SMT - SFMSP 
 

                                                      

45 Inserem-se neste Capítulo da CID-10 as seguintes doenças: Doenças infecciosas intestinais, Cólera, Febres tifoide e paratifoide, 
infecções por Salmonela, Shiguelose, Outras infecções intestinais bacterianas, Amebíase, Outras doenças intestinais por 
protozoários, Infecções intestinais virais, Diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível, tuberculose respiratória, com 
confirmação bacteriológica e histológica, tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou histológica, 
tuberculose do sistema nervoso, tuberculose de outros órgãos, tuberculose miliar, Peste bubônica, Peste celulocutânea, Peste 
pneumônica, Peste meníngea, Peste septicêmica, Outras formas de peste, Peste abortiva, Peste assintomática, Peste minor, 
Tularemia, Carbúnculo, Brucelose, Mormo e Melioidose, Farcinose, Doença de Whitmore, Febres transmitidas por mordedura de rato, 
Espirilose, Sodoku, Estreptobacilose, Eritema artrítico epidêmico, Erisipelóide, Eritema migrante, Septicemia por Erysipelothrix, 
Leptospirose, Outras doenças bacterianas zoonóticas não classificadas em outra parte, Pasteurelose, Doença por arranhadura do 
gato, Febre por arranhadura do gato, Yersiniose extra-intestinal, Outras doenças bacterianas zoonóticas não especificadas ou 
classificadas em outros Capítulos. 
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Os Distritos classificados como áreas pobres são os que apresentaram maior incidência por essa causa de 
óbito, destacando-se negativamente o Jardim Ângela, onde o índice se elevou a 5,1% das mortes em 2010. 
Em contraposição, no Morumbí e no Itaim Bibí os óbitos causados por esse grupo de doenças não atingiu 
2% do total. Quando se observa o percentual desses óbitos para toda a AID destacam-se ainda mais as 
desigualdades: perto de 18% ocorreram nos distritos ricos, 16%, nos distritos de classe média, e 67% nas 
áreas classificadas como pobres. 

Com relação à disponibilidade de hospitais e leitos, o panorama da saúde na área de inserção da AID está 
retratado no Quadro 7.2.3.4-9, e volta a explicitar a desigualdade social já evidenciada nos indicadores 
anteriores. Dos 31 hospitais identificados na área de inserção da AID, 18 encontram-se em distritos 
classificados como áreas ricas, cinco estão nas áreas classificadas como de classe média, e 8 encontram-
se nas áreas pobres. Dos 4.314 leitos disponíveis, 59% encontram-se nos distritos ricos, 14% nos distritos 
de classe média e 28% nas áreas pobres. 

QUADRO 7.2.3.4-9 - HOSPITAIS E LEITOS POR REDES NA AII E NA ÁREA DE INSERÇÃO DA AID; 2010 

 
Rede Municipal Rede Estadual Rede Particular  Rede Federal Totais 
Hospital Leitos Hospital Leitos Hospital Leitos Hospital Leitos Hospital Leitos 

Butantã 0 0 2 257 1 49 0 0 3 306 
Campo Grande 0 0 1 213 1 70 0 0 2 283 
Campo Limpo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Capão Redondo 0 0 0 0 1 18 0 0 1 18 
Itaim Bibi 0 0 0 0 4 510 0 0 4 510 
Jardim Ângela 1 297 0 0 0 0 0 0 1 297 
Jardim São Luís 1 289 0 0 1 144 0 0 2 433 
Morumbí 0 0 1 95 4 881 0 0 5 976 
Pinheiros 0 0 0 0 3 141 0 0 3 141 
Santo Amaro 0 0 1 233 5 673 0 0 6 906 
Socorro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vila Andrade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vila Sônia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Taboão da Serra 1 48 2 250 1 146 0 0 4 444 
Inserção da AID 3 634 7 1.048 21 2.632 0 0 31 4.314 
AII 20 3.527 37 9.729 155 20.949 1 954 212 35.159 

Fonte: Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde/CNES, Secretaria Municipal da Saúde/SMS e Secretaria de Estado da 
Saúde/SES; elaboração: SMDU/Dipro 
 

Em setembro de 2011 a Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Saúde, 
implantou o Atlas de Saúde da Cidade de São Paulo, dividido em três partes: 

 Necessidade, onde são estudadas a dinâmica populacional, a natalidade e a mortalidade, e as 
desigualdades sociais; 

 Demanda, composta por população usuária do SUS (Sistema Único de Saúde), procura por 
atendimento e utilização de serviços; 

 Oferta, onde estão reunidos os dados sobre estabelecimentos, leitos, equipamentos, profissionais 
e produção de serviços. 
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O Atlas da Saúde permite visualizar espacialmente os três aspectos, e em especial sintetiza as 
necessidades de saúde e o número de AMAS disponível, como reproduzido na Figura 7.2.3.4-3. Segundo 
o critério estabelecido para estabelecer as necessidades de saúde, foram classificados com Baixas 
Necessidades de saúde os distritos de Itaim Bibí e Santo Amaro, na categoria de Média Necessidade de 
saúde encontram-se os distritos de Campo Limpo, Morumbí, Socorro, Vila Andrade e Vila Sônia, e com Alta 
Necessidade de Saúde foram identificados os distritos de Capão Redondo, Jardim Ângela e Jardim São 
Luís. 

 
Fonte: SMS - CEInfo. 

FIGURA 7.2.3.4-3 - AMAS E ÍNDICE DE NECESSIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2011 

 

O panorama da educação na área de inserção da AID, visto através das informações sobre média de anos 
de estudo da população no ano 2000, volta a refletir a desigualdade socioeconômica entre os distritos que 
compõem a região. Como se observa no Quadro 7.2.3.4-10, as maiores médias de anos de estudo 
encontravam-se nas populações dos distritos de Itaim Bibí, Pinheiros, Morumbí, Butantã e Santo Amaro, 
com perfis característicos de população com educação até o nível superior, e as menores médias foram 
verificadas nos distritos de Jardim Ângela, Capão Redondo, Jardim São Luís e Campo Limpo, 
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correspondendo ao ensino fundamental incompleto. Recorrendo-se ao recurso das médias ponderadas em 
função da população em cada um dos distritos, pode-se atribuir uma média para a área de inserção da AID 
de 7,4 anos de estudo, inferior à média da AII, de 8,4 anos de estudo no ano 2000, tendo por base os 
dados do IBGE. 

QUADRO 7.2.3.4-10 – MÉDIA DE ANOS DE ESTUDO E POPULAÇÃO EM IDADE ESCOLAR - AII E ÁREA DE INSERÇÃO 

DA AID; ANO 2000 

 Média de anos de estudo 
População 

(10 anos ou mais de idade) 
Butantã 10,2 47.357 
Campo Grande 9,4 78.968 
Campo Limpo 6,8 155.339 
Capão Redondo 6,4 193.988 
Itaim Bibi 11,3 74.658 
Jardim Ângela 5,8 192.202 
Jardim São Luís 6,7 194.458 
Morumbí 10,6 30.102 
Pinheiros 11,2 58.093 
Santo Amaro 10,6 55.382 
Socorro 8,7 34.687 
Vila Andrade 7,9 58.430 
Vila Sônia 8,7 74.091 
Taboão da Serra 7,3 140.951 
Área de Inserção da AID 7,8 1.388.706 
AII 8,4 8.861.781 

 Fonte: Fundação IBGE - Censo Demográfico 2010; elaboração: Sempla/Dipro, e tabulação própria. 
 

A infraestrutura educacional da área de inserção da AID expõe a necessidade de investimentos, 
especialmente nas áreas classificadas como pobres. Como se observa para o 2000 no Quadro 7.2.3.4-11, 
das 348 creches existentes na área de inserção da AID, 34% estavam nos distritos ricos (onde residiam 
12,6% da população nesta faixa etária), 18% estavam nas áreas de classe média (cuja população entre 0 e 
4 anos correspondia a 11,7%), e nas áreas pobres encontravam-se 48% dos estabelecimentos para 
atender 75,6% das crianças ou da demanda potencial da AID. Os percentuais populacionais foram obtidos 
a partir dos dados do censo demográfico do ano 2000, do IBGE. 

Das 380 unidades de pré-escola, 37% localizavam-se nas áreas ricas, para atender os 12,7% da 
população da área de inserção da AID nesta faixa etária, 22% das pré-escolas atendem os 12,3% de 
alunos nesta faixa que residem nos distritos de classe média, e 41% das pré-escolas concentram-se as 
áreas classificadas como áreas pobres, para atender 75,0% da população moradora das áreas pobres da 
área de inserção da AID, nesta faixa etária. 

Com relação aos estabelecimentos de ensino fundamental, a situação de desigualdade se atenua. No ano 
2000,  27% dos 355 estabelecimentos de 1a a 4 a séries estavam nos distritos classificados como ricos 
(para 12,9% da população da área de inserção da AID nesta faixa etária), 9% das escolas para 13,0% da 
população nos distritos de classe média, e 54% dos estabelecimentos para 74,0% da população nos 
distritos classificados como pobres. 
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QUADRO 7.2.3.4-11 - CRECHES E PRÉ-ESCOLAS: ESTABELECIMENTOS E MATRÍCULAS INICIAIS NA AII E NA ÁREA 

DE INSERÇÃO DA AID; 2000. 

 

Creche Pré-Escola 

Estabelecimentos Matrículas Estabelecimentos Matrículas 

Butantã 26 894 31 2.361 

Campo Grande 15 682 24 3.061 

Campo Limpo 28 2.380 24 6.221 

Capão Redondo 19 1.501 36 7.176 

Itaim Bibi 34 1.140 38 2.669 

Jardim Ângela 33 2.896 19 5.416 

Jardim São Luís 44 3.205 33 6.325 

Morumbi 15 909 17 1.770 

Pinheiros 29 1.278 36 2.427 

Santo Amaro 28 899 35 2.295 

Socorro 6 359 10 1.731 

Vila Andrade 12 639 14 1.153 

Vila Sônia 16 1.058 20 2.566 

Taboão da Serra 43 1.020 43 6.848 

Área de Inserção da AID 348 18.860 380 52.019 

AII 1.944 286.781 3.485 433.054 
Fonte: Censo Escolar MEC-Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação; elaboração: 
Sempla/Dipro. 
 

De 5a a 8 a séries do ensino fundamental a distribuição dos 326 estabelecimentos no ano 2000 era de 30% 
das escolas para 13,5% da população nos distritos ricos, 18% das escolas para 13,9% da população nos 
distritos de classe média, e 52% dos estabelecimentos para 72,6% da população desta faixa etária 
moradora nas áreas classificadas como áreas pobres, com os valores absolutos apresentados no Quadro 
7.2.3.4-12. 

Quanto à estrutura para o Ensino Médio, a situação no ano 2000 está sintetizada no Quadro 7.2.3.4-13, e 
reflete uma desigualdade social maior que no Ensino Fundamental. Nele se observa que no ano 2000, 36% 
das 244 escolas da área de inserção da AID para este nível estavam instaladas nos distritos classificados 
como áreas ricas, para atender seus 14,3% de moradores da faixa etária correspondente, 16% 
encontravam-se nos distritos de classe média atendendo 14,3% deste estrato populacional, e os distritos 
classificados como pobres contavam com 48% dos estabelecimentos para a educação dos 71,4% de 
moradores deste grupo etário que residiam nessas áreas de inserção da AID. 

 

QUADRO 7.2.3.4-12 - ESTABELECIMENTOS ESCOLARES E MATRÍCULAS INICIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DE 1
A
 

A 4
 A

 SÉRIES, E DE 5
A
 A 8

 A
 SÉRIES, NA AII E NA ÁREA DE INSERÇÃO DA AID, 2000. 

 1a a 4 a séries 5a a 8 a séries 
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Estabelecimentos Matrículas Estabelecimentos Matrículas 
Butantã 16 4.384 14 4.402 
Campo Grande 25 7.738 16 3.770 
Campo Limpo 32 17.880 21 8.622 
Capão Redondo 52 25.847 42 24.347 
Itaim Bibi 22 4.640 17 4.691 
Jardim Ângela 31 22.872 31 21.603 
Jardim São Luís 39 20.959 39 21.558 
Morumbi 8 2.885 10 3.832 
Pinheiros 17 3.068 34 18.375 
Santo Amaro 25 5.574 24 7.078 
Socorro 9 3.989 10 4.976 
Vila Andrade 24 6.619 14 5.679 
Vila Sônia 19 6.265 18 5.737 
Taboão da Serra 36 16.368 36 11.416 
Área de Inserção da 
AID 355 149.088 326 146.086 

AII 1.993 812.690 1.937 874.536 
Fonte: Censo Escolar MEC-Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação; elaboração: 
Sempla/Dipro. 
 

QUADRO 7.2.3.4-13 - ESTABELECIMENTOS ESCOLARES E MATRÍCULAS INICIAIS NO ENSINO MÉDIO NA AII E NA 

ÁREA DE INSERÇÃO DA AID, 2000 

Ensino Médio Estabelecimentos Matrículas 

Butantã 10 3.286 
Campo Grande 10 6.020 
Campo Limpo 20 10.024 
Capão Redondo 23 14.387 
Itaim Bibi 19 6.915 
Jardim Ângela 17 9.721 
Jardim São Luís 23 13.970 
Morumbi 9 3.458 
Pinheiros 20 5.688 
Santo Amaro 28 12.938 
Socorro 7 4.223 
Vila Andrade 13 2.691 
Vila Sônia 11 4.445 
Taboão da Serra 34 11.416 
Área de Inserção da AID 244 109.182 
AII 1.164 612.687 

Fonte: Censo Escolar MEC-Inep e Centro de Informações Educacionais da Secretaria de Estado da Educação; elaboração: 
Sempla/Dipro. 
 

Segundo dados do censo 2010, existiam na área de inserção da AID cerca de 634 mil domicílios 
particulares e permanentes, correspondendo a 15,2% do total da AII. Destes, 71,6% eram próprios 
quitados ou em quitação, 21,9% alugados, 4,6% cedidos e 1,1% tinham outra condição de ocupação que 
as citadas. Essa distribuição entre formas de ocupação não sofre grandes alterações entre os diferentes 
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setores que compõem a área de inserção da AID. Chama a atenção a grande percentagem de imóveis 
cedidos no município de Taboão da Serra (6,4%) superior à verificada na totalidade da área de inserção da 
AID (4,6%), sendo que o maior percentual de domicílios próprios foi verificado no distrito do Morumbí, com 
cerca de 82,5% dos domicílios nessa condição, e a menor verificou-se no distrito de Jardim Ângela, 
correspondendo a 69,4% do total de domicílios particulares e permanentes daquele distrito (ver Quadro 
7.2.3.4-14). 

QUADRO 7.2.3.4-14 – DISTRIBUIÇÃO DOS DOMICÍLIOS PARTICULARES E PERMANENTES POR FORMA DE OCUPAÇÃO 

NA ÁREA DE INSERÇÃO DA AID, 2010. 

 Próprio Quitado Alugado Cedido Outra 
Condição Total Sim Não 

Butantã 12.138 1.510  3.918  893  83 18.542  
Campo Grande 21.393 4.113 6.493 1.229 384 33.619  
Campo Limpo 39.258 6.547 14.848 2.472 742 63.867 
Capão Redondo 49.448 7.579 18.287 4.435 1.284 81.033 
Itaim Bibi 25.245 2.363 9.775 1.721 126 39.230 
Jardim Ângela 59.126 1.144 20.085 5.037 1.502 86.894 
Jardim São Luís 50.549 7.102 20.001 4.191 772 82.615 
Morumbi 11.238 1.505 2.067 544 94 15.448 
Pinheiros 17.238 1.011 7.615 1.139 80 27.083 
Santo Amaro 16.823 2.239 5.319 844 149 25.374 
Socorro 8.542 780 2.576 374 157 12.429 
Vila Andrade 27.235 3.282 8.700 1.321 288 40.826 
Vila Sônia 22.882 3.205 7.407 1.030 134 34.658 
Taboão da Serra 16.823 2.239 5.319 844 149 25.374 
Área de Inserção da 
AID 405.329 48.750 139.112 28.967 6.956 633.932 

AII 2.262.890 296.556 3.590.225 183.645 47.026 3.646.600 
 Fonte: Tabulação própria a partir de setores censitários do censo 2010, do IBGE. 
 

Conforme já explicitado anteriormente, a cobertura das redes de serviços públicos nos domicílios da AID 
propriamente dita foi obtida através dos setores censitários de 2010. Estes indicam para a AID um total de 
130 mil domicílios, o que corresponde a 20,6% dos domicílios de sua área de inserção, como pode ser 
observado no Quadro 7.2.3.4-15 a seguir. 

QUADRO 7.2.3.4-15 - DOMICÍLIOS PARTICULARES E PERMANENTES NA AID, 2010. 

Distrito/Município Domicílios na AID 
Butantã 0 
Campo Grande 360 
Campo Limpo 18.973 
Capão Redondo 28.695 
Itaim Bibi 6.871 
Jardim Ângela 32.720 
Jardim São Luís 20.054 
Morumbi 159 
Pinheiros 0 
Santo Amaro 9.519 
Socorro 1.870 
Vila Andrade 5.382 
Vila Sônia 100 
Taboão da Serra 5.657 
Área de Inserção da AID 130.360 

Fontes: Processamento AMBGIS, a partir de setores censitários de 2010, do IBGE. 
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Em relação às formas de abastecimento de água, cerca de 99,8% dos domicílios da AID são atendidos 
pela rede geral de distribuição, com a menor cobertura (de 99,7%) ocorrendo em Capão Redondo e Jardim 
Ângela. A rede de esgotos ou pluvial atende 92,8% dos domicílios, que tem sua menor cobertura nos 
distritos do Morumbí, Vila Sônia e Butantã, onde atinge 55%, 71% e 76% dos domicílios particulares e 
permanentes respectivamente, como se pode constatar através do Quadro 7.2.3.4-16. 

Igualmente, os serviços de coleta de lixo são praticamente universalizados na AID, com poucas variações 
entre os distritos, e destes com o município de Taboão da Serra. Mesmo aqueles situados nas áreas 
classificadas como pobres dispõem dos serviços fornecidos pelas empresas privadas encarregadas desses 
serviços públicos. 

QUADRO 7.2.3.4-16 – FORMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DOMICÍLIOS 

PARTICULARES E PERMANENTES DA AID, 2010. 

Distrito/Município 

Formas de Abastecimento de Água Tipo de esgotamento 

rede geral 
poço ou 
nascente na 
propriedade 

água da chuva 
armazenada em 
cisterna ou outra 
forma de 
abastecimento 

rede geral 
de esgoto 
ou pluvial 

fossa 
séptica ou 
rudimentar 

vala, rio, lago 
ou mar, ou 
outro 
escoadouro 

Butantã 0 0 0 0 0 0 
Campo Grande 360 0 0 274 3 83 
Campo Limpo 18.931 5 33 17.508 302 1158 
Capão Redondo 28.623 37 34 25.678 808 2196 
Itaim Bibi 6.865 3 0 6.808 20 39 
Jardim Ângela 32.620 50 48 30.720 540 1443 
Jardim São Luís 20.016 14 24 18.424 161 1466 
Morumbi 158 1 0 88 67 4 
Pinheiros 0 0 0 0 0 0 
Santo Amaro 9.513 1 2 9.257 236 22 
Socorro 1.869 0 1 1.826 18 26 
Vila Andrade 5369 6 7 4972 247 162 
Vila Sônia 100 0 0 71 29 0 
Taboão da Serra 5.646 4 4 5.285 58 311 
AID 130.070 121 153 120.911 2.489 6.910 

Fontes: Processamento AMBGIS, a partir de setores censitários de 2010, do IBGE. 
 

Em 2010, a menor cobertura por serviço de limpeza ocorreu nos distritos de Campo Limpo e Capão 
Redondo, com 99,8% dos domicílios atendidos. Deve-se destacar que os dados globais para o Jardim 
Ângela registram uma cobertura de serviços de limpeza e coleta de lixo em 84% dos seus domicílios. 
Como se observa uma cobertura de 100% dos domicílios internamente à AID, deduz-se que a área de 
influência direta abrange áreas com maior cobertura deste atendimento. Os dados absolutos sobre a 
abrangência da coleta de lixo encontram-se no Quadro 7.2.3.4-17. Em termos médios a AID contava em 
2010 com 99,9% de seus domicílios particulares e permanentes cobertos pelo serviço de limpeza e coleta 
de lixo.  
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QUADRO 7.2.3.4-17 – COLETA DE LIXO NOS DOMICÍLIOS DA AID, 2010. 

Distrito/Município 
Com coleta de Lixo 

Total Por Serviço de 
Limpeza 

Em caçambas de serviço 
de limpeza 

Butantã 0 0 0 
Campo Grande 360 330 30 
Campo Limpo 18.934 18.483 451 
Capão Redondo 28.647 27.975 672 
Itaim Bibi 6.862 6.604 258 
Jardim Ângela 32.712 31.252 1.460 
Jardim São Luís 20.041 19.532 509 
Morumbi 159 147 12 
Pinheiros 0 0 0 
Santo Amaro 9.508 9.205 303 
Socorro 1.870 1.699 171 
Vila Andrade 5.377 5.294 83 
Vila Sônia 100 98 2 
Taboão da Serra 5.652 5.540 112 
AID 130.222 126.159 4.063 

Fontes: Processamento AMBGIS, a partir de setores censitários de 2010, do IBGE. 
 

Organização Social 

A organização social encontrada na AID do empreendimento decorre,da evolução da ocupação dessa 
região, intensificada a partir dos anos 70/80. Desde a primeira metade do século XlX a região passou por 
significativas modificações, conforme se verificou no histórico da ocupação, refletindo nas características 
demográficas e sociais dos grupos envolvidos.  

O quadro político institucional também sofreu diversas modificações nas últimas décadas, tornando-se 
mais complexos os conflitos de interesses . O poder público optou pela urbanização das áreas e pela 
regularização dos loteamentos clandestinos e/ou irregulares, fixando populações em Áreas de Proteção de 
Mananciais. Assim, a região de inserção do empreendimento é marcada pela história dos movimentos 
sociais da cidade nas últimas décadas, com destaque para os movimentos por melhoria das condições de 
moradia, de saúde e de urbanização (incluindo transportes) e das Organizações Não Governamentais 
ligadas à preservação de mananciais. 

A desigualdade nos níveis de atendimento dos serviços públicos, de condições de vida e trabalho, 
desencadearam processos de organização social com a participação de instituições públicas e da 
sociedade civil. As entidades sociais com atuação ou interesse na AID são relacionadas às áreas de 
proteção social, cultura, lazer, educação e meio ambiente. Destaca-se ainda a existência de entidades cuja 
atuação é direcionadas a questões de abrangência local ou regional podendo ser ainda mais amplas. 

As organizações locais e regionais caracterizam-se pela atuação em questões ou localidades específicas. 
As Associações de Amigos dos Bairros e os movimentos sociais (clubes de mães, grupos de mulheres, 
grupos de jovens, grêmio estudantis, pro moradias, pastorais operárias etc.), ainda são significativos 
apesar de ter diminuído nos últimos anos sua importância local. Verifica-se que muitos projetos de 
desenvolvimento de educação, artes e cultura adquiriram importância ,tendo sido implementados como 
instrumentos de resgate da cidadania de grupos específicos da população local. Por sua vez, entre as 
organizações de abrangência nacional ou internacional, algumas aparecem com destaque, seja através de 
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participação direta, seja em colaboração em projetos das organizações de âmbito localizado. Sem 
pretender que o levantamento tenha esgotado o universo da organização comunitária local, apresenta-se 
aqui algumas entidades identificadas. 

 UNICEF  

 Nós Podemos São Paulo  

 Instituto Sou da Paz  

 Programa Criança Esperança  

 ABRINQ  

 Instituto de Políticas Públicas das Cidades (IPPC)  

 Ashoka Empreendedores Sociais  

 Comissão Internacional Direitos Humanos  

 Comissão Justiça e Paz  

 FAS - Fórum da assistência social da cidade de São Paulo  

 Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais – POLIS  

 ISA – Instituto Socioambiental  

 CENPEC – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária  

 CEDEC – Centro de Estudos de Cultura Contemporânea  

 ABONG/SP - Associação Brasileira De Organizações Não Governamentais  

 ABDL – Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Lideranças  

 IBEAC – Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário Queiroz Filho  

 FÉ e ALEGRIA – Fundação Fé e Alegria  

 CISMOP – Centro de Investigação Social e Solidariedade aos Movimentos Populares  

 SOS Mata Atlântica e Fundação SOS Mata Atlântica.  

7.2.3.5 Paisagem Urbana 

Estudos sobre a paisagem urbana vêm sendo realizados principalmente a partir dos conceitos de 
“Townscape”, do urbanista britânico Gordon Cullen (escrito em 1949), no imediato pós-guerra numa Europa 
que precisava ser reconstruída. É dele a famosa expressão ”Um edifício é um edifício. Já dois edifícios são 
paisagem urbana.”, que se soma aos seus desenhos inspirados de aldeias e cidades inglesas. Inaugurou-
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se um campo de pesquisa que retomou, de certa forma, os estudos urbanísticos novecentistas do austríaco 
Camillo Sitte, baseados na experiência histórica nos centros europeus de criação de espaços públicos de 
qualidade. 

Uma personagem central nesta evolução dos conceitos voltados á percepção visual dos ambientes 
urbanos foi o norte-americano Kevin Lynch, professor do MIT e autor do livro seminal “The image of the 
city” (1960), no qual associa conhecimentos oriundos da psicologia aos de caráter urbanístico, como os 
famosos “mapas mentais” que ajudariam as pessoas a terem uma compreensão do meio urbano com 
complexidade crescente, especialmente em grandes regiões metropolitanas.  

O próprio Lynch e Donald Appleyard conduziram, nos anos sessenta, estudos inovadores sobre a leitura da 
paisagem em movimento, como no livro “A view from the road” (1964) que, somados a outros trabalhos 
importantes sobre os sistemas de comunicação visual urbana como o de Stephen Carr “City, signs and 
lights” (1973), trouxeram o tema da percepção e estruturação visual para uma posição central no 
urbanismo contemporâneo. Hoje é impossível pensarmos em intervenções urbanísticas sem levar em 
consideração a paisagem urbana e seu vários sub-sistemas (entre os quais o monotrilho).  

No desenvolvimento do presente estudo adotou-se parcialmente uma metodologia elaborada em tese de 
doutorado denominada, “Legibilidade da Paisagem Urbana: o caso de Santo Amaro” (Padovano, 1987), na 
qual foram avaliadas desde as grandes tipologias na paisagem urbana (Paisagem Natural, Paisagem 
intermediária, Paisagem Suburbana, Paisagem Urbana, Paisagem Metropolitana), as tipologias paisagem 
funcional (ligada ao Zoneamento) e a identificação dos 8 microelementos fixos da paisagem urbana (ruas, 
calçadas, edifícios, equipamentos urbanos, sinalização pública, sinais privados, infraestrutura urbana e 
vegetação e marcos paisagísticos). A citada tese não examina a presença dos elementos móveis (pessoas, 
veículos, transporte público, etc.) por entendê-los como transitórios e propõe uma série de ações do poder 
público para melhorar a paisagem urbana local a partir de entrevistas conduzidas com a população local. 

Somam-se a essa metodologia aquelas oriundas de outros estudos e pesquisas que vêm sendo realizados 
nessa área desde a década de 70, como o do Prof. Dr. João Carlos Cauduro sobre o sistema do metrô e 
estudos de seu escritório para o sistema de ônibus municipais, ambos daquela década, e o trabalho de 
comunicação visual elaborado pela FUPAM sob a sua orientação para o sistema de trens metropolitanos 
da CPTM. 

Essa metodologia se baseia nos seguintes passos: 

 análise dos documentos sobre o sistema proposto; 

 entrevista com o urbanista autor do sistema proposto (Arq. João Valente); 

 visita em loco e levantamento fotográfico das áreas a serem atingidas pelo monotrilho; 

 definição de setores com unidade de paisagem urbana; 

 simulação dos impactos sobre a paisagem dos diversos setores; 

 análise crítica a partir dessa simulação; 
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 definição de propostas mitigadoras. 

Como explicita o PDE 2002-2012, “A paisagem urbana é constituída pelo conjunto de elementos 
heterogêneos e peculiares de cada território e de elementos construídos e transformados pelo ser humano 
ao longo do tempo sobre o patrimônio natural. É, portanto a tradução da vida de uma cidade em termos de 
espaços construídos e mensagens percebidas pelas pessoas, representando diferentes momentos do 
desenvolvimento de uma sociedade. Produto cultural, não meramente natural, a paisagem urbana é 
dinâmica, sujeita a constantes transformações. Construção social e expressão da memória coletiva, não 
pode se transformar em mero suporte para veiculação de mensagens comerciais (Título II, capítulo III, 
Seção II, Subseção VI, arts.91 a 93).” (PDE, 2002). 

Seu controle, para impedir excessos ocorridos por falhas na legislação anterior, deu origem à Lei da 
Cidade Limpa (Lei nº 14.223, de 26 de setembro de 2006) que permitiu que uma expressiva parcela da 
poluição da cidade fosse eliminada.  

Assim sendo, é necessário entender que a paisagem urbana do entorno da linha proposta para o Sistema 
Monotrilho sofrerá inevitáveis transformações visuais, previstas no próprio PDE, como parte dessa 
dinâmica, evitando-se posições conservadoras que pretendem impedir que essas possam acontecer, 
sempre de forma harmônica com as pré-existências, muito além dos controles das mensagens comerciais, 
previstas naquela legislação municipal. 

Trata-se da transformação de uma paisagem dirigida até então pelo rodoviarismo, em detrimento do 
transporte de massa, para uma nova, na qual esse transporte e sua infraestrutura se fazem presentes no 
plano físico e visual, marcando uma linha de tempo que aponta para a “cidade compacta”, preconizada por 
urbanistas como o vencedor do Pritzker, o arquiteto inglês Richard Rogers (Rogers, 2001). 

O levantamento de campo realizado registrou a diversidade das macro e micro-paisagens existentes no 
percurso proposto para o trajeto do monotrilho com diferenças qualitativas bastante discrepantes, desde 
áreas faveladas em áreas de risco (ao longo de córregos) até equipamentos modernos para o transporte 
de massa (Metrô e CPTM). 

A avaliação físico-territorial desse percurso apresenta um sistema composto por diferentes trechos, com 
paisagens que variam da metropolitana à suburbana, com o monotrilho ora circulando ao longo do eixo 
central ou na lateral de grandes avenidas coletoras, ora na meia-encosta e nos espigões dos morros da 
agitada topografia da região do M’ Boi Mirim, precisando para isso a passagem em túnel sob a via de 
mesmo nome. 

Assim, verificou-se a existência de três situações de paisagem urbana ao longo do caminho, considerando 
as escalas de avaliação: suburbana, urbana e metropolitana, conforme pode ser visualizado na Figura 
7.2.3.5 -1. 
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FIGURA 7.2.3.5 -1 - UNIDADES DE PAISAGEM URBANA – TRAJETO DO MONOTRILHO  

 

A paisagem metropolitana pode ser encontrada principalmente no trecho referente à Av. Eng° Luís Carlos 
Berrini (desde as imediações da Av. Bandeirantes, passando pela Av. Jornalista Roberto Marinho e a nova 
ponte estaiada até o Shopping Morumbi e num trecho da Av. Chucri Zaidan, onde será erguido o imenso 
empreendimento imobiliário do Parque da Cidade e num trecho de vias que incluem a Av. Luís Serafhico 
Jr.) e nas imediações da Marginal Pinheiros, com as grandes visuais que se descortinam sobre o eixo da 



 

Código 
RT-070.00-RA3/001 

Rev. 
A 

DOCUMENTO TÉCNICO Emissão 
20/12/2012 

Folha 
626 de 1210  

 
Emitente Resp. Técnico – Emitente 

20/12/2012 

Verificação / São Paulo Transporte S.A  
 

 

marginal e alcançam seus maciços de edifícios empresariais (mais ao norte), concentrações de massas 
edificadas nas colinas do Morumbi, o Centro Empresarial de São Paulo e a estação também estaiada do 
Metrô (Santo Amaro), seus principais referenciais visuais (Fotos 7.2.3.5-1 a 7.2.3.5-4). 

 

Foto 7.2.3.5-1 Av. Engº Luís Carlos Berrini. Ao fundo o 
Viaduto José Bonifácio C. Nogueira e. ponte estaiada. 

 

Foto 7.2.3.5-2 - Av. Engº Luís Carlos Berrini. Edifícios 
comerciais 

 

Foto 7.2.3.5-3 - Av. Engº Luís Carlos Berrini. Edifícios 
comerciais 

 

Foto 7.2.3.5-4 Rua Prof. Manoelito Ornellas 

 

A paisagem urbana se encontra na continuidade do trajeto previsto do monotrilho em Santo Amaro (a partir 
da Av. Luís Seraphico Jr até a estação de Socorro do Metrô e adjacências), passando pelas imediações do 
Largo 13 de Maio, nas áreas ocupadas por fábricas, ao longo da Av. Guarapiranga e da Estrada M’ Boi 
Mirim, além das duas centralidades interligadas pelo novo sistema (Cristiano e Jardim Ângela). E ainda na 
outra extremidade da linha, nas adjacências da estação Vila Sonia e passando pelas avenidas Francisco 
Morato e Carlos Lacerda. São áreas dotadas de boa infraestrutura urbana e vitalidade funcional, com usos 
mistos e dominância do uso comercial, que ás vezes sobrecarrega a percepção visual do observador pelo 
excesso de mensagens, cores e formas das edificações e atividades nestas presentes (Fotos 7.2.3.5-5 a 
7.2.3.5-8). 
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Foto 7.2.3.5 - 5 Av. Francisco Morato – Vila Sônia  

Foto 7.2.3.5 - 6 Av. João Dias. Trecho da travessia aérea 
do Monotrilho 

 

Foto 7.2.3.5 - 7 Estrada do M’ Boi Mirim 

 

Foto 7.2.3.5 - 8 Av. Guarapiranga 
 

Finalmente, a paisagem suburbana, típica dos “bairros dormitórios” da periferia do Município, surge no 
longo trecho entre a Av. Carlos Lacerda, passando pelos bairros populares até atingira aqueles localizados 
ao norte e ao sul da Estrada M’ Boi Mirim, com toda sua precariedade construtiva, alta densidade 
populacional e ocupação dos fundos de vale, das encostas e topos de morro. É a cidade informal, a outra 
cidade, sem limites, pausas ou elementos dignos de referência visual, fora alguns conjuntos habitacionais e 
equipamentos sociais de importância local ((Fotos 7.2.3.5 – 9 a 7.2.3.5 - 12). 
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Foto 7.2.3.5 - 9 Ponte sobre o Córrego Ponte Baixa. 
Cruzamento da Av. Tomás do Vale e Rua Guilherme Valente 

 

Foto 7.2.3.5 – 10 Rua Frederico Grotte. Marginal ao 
Córrego Ponte Baixa 

 

Foto 7.2.3.5 - 11 Córrego Capão Redondo (ou dos Brancos). 
Rua Luíza Dias Santana Bonfim. 

 

Foto 7.2.3.5 - 12 Córrego Capão Redondo (ou dos 
Brancos). Proximidades da Rua Gagliano Neto. 

 

7.2.3.6 Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural 

Tendo em vista as características do empreendimento e os aspectos físicos e ambientais da área, os 
estudos desenvolvidos para elaboração do Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural do 
Sistema Monotrilho, em um primeiro momento, objetivou promover o reconhecimento da área e o estudo 
dos dados secundários, procurando melhor compreender o contexto arqueológico e etno histórico das 
áreas afetadas. De maneira geral, seguiram-se as orientações preconizadas pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), no que se refere à realização de Diagnóstico Arqueológico, cujo 
Termo de Referência recomenda: 

 O levantamento criterioso das fontes secundárias, incluindo arquivos e bancos de dados do 
IPHAN, universidades regionais, centros de memória locais, museus regionais, fundações 
ambientais, fundações culturais, dentre outras; 
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 O levantamento criterioso e exaustivo dos dados secundários, com o objetivo de elaborar uma 
contextualização arqueológica e etno-histórica da região. Deverá ser providenciado nesta fase um 
levantamento de campo, pelo menos em sua Área de Estudo. 

Assim, a primeira fase de trabalhos de campo teve como objetivo realizar um reconhecimento geral do 
terreno, abrangendo uma verificação de seus aspectos físico-ambientais, cujos trabalhos envolveram:  

 Checagem dos limites da área de investigação, com balizamento da topografia através da tomada 
de coordenadas com uso de GPS (Global Positioning System); 

 Análise dos aspectos ambientais da área, especialmente no que se refere às formas de uso e 
ocupação de solo (que trazem implicações diretas no estado de conservação de possíveis 
vestígios arqueológicos presentes); 

 Análise dos aspectos ambientais da área visando definir “zonas arqueológicas críticas”, ou seja, 
porções de terreno que apresentam maior potencial em reunir vestígios de ocupação humana. Este 
zoneamento se baseou tanto na observação das variáveis ambientais apresentadas pelo terreno 
(topografia, hidrologia, características de solo, ocorrência de fontes de matéria prima, entre outros), 
quanto nos padrões de ocupação da paisagem detectados através do Quadro Regional de 
Ocupações Humanas, apresentado nos itens anteriores. 

Particularmente em relação ao Patrimônio Arqueológico, com o objetivo de obter um conhecimento sobre a 
natureza e diversidade de possíveis vestígios arqueológicos que a área possa possuir, os trabalhos de 
campo na Área de Estudo do empreendimento serão aprofundados, após a publicação da portaria do 
IPHAN autorizando a realização do Diagnóstico Arqueológico. As atuais diretrizes estabelecidas pelo CNA 
(Centro Nacional de Arqueologia) do IPHAN preconizam que os programas de Diagnóstico Arqueológico 
deverão, até mesmo, na fase de Licença Prévia (LP), contar com a realização de prospecções 
arqueológicas de sub superfície. 

Foi realizado ainda um levantamento de fontes documentais para elaboração de Quadro Arqueológico de 
ocupação da área, como fonte de referência e contextualização para os possíveis sítios identificados 
através dos levantamentos futuros.  

Por outro lado, para os estudos de Patrimônio Histórico e Cultural foram realizadas as seguintes macro 
atividades: 

 Levantamento de fontes documentais para elaboração de Quadro Histórico de ocupação da área, 
considerando os diferentes cenários de formação e desenvolvimento da sociedade nacional, 
incluindo o contexto etno histórico;  

 Levantamento de bens tombados em âmbito federal, estadual ou municipal; 

 Identificação e caracterização de sítios arqueológicos históricos presentes na área do 
empreendimento, integrado à metodologia e procedimentos definidos para o patrimônio 
arqueológico; 
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 Inventário amostral das referências culturais das comunidades, dos bens imóveis urbanos e rurais, 
públicos e privados de relevância histórica ou cultural; 

 Diagnóstico do Patrimônio Imaterial, em respeito ao Decreto nº 3551, de 04.08.2000.  

Os resultados desse estudo são apresentados resumidamente a seguir, e sua integra consta do volume de 
Anexos. 

a) Contexto Arqueológico Regional 

Embora a região em estudo possua um grande potencial para estudos arqueológicos, são poucos os 
projetos de pesquisa na região Metropolitana de São Paulo. Segundo as fontes disponíveis, quando da 
chegada dos primeiros portugueses ao território paulista, a região encontrava-se ocupada por índios 
originários de diversas nações, divididos, segundo os colonizadores seiscentistas, em dois grandes grupos: 
tupi e tapuia. A bem da verdade, o termo tapuia englobava todas as etnias não tupi e foi reapropriado pelos 
colonizadores. Era originalmente utilizado pelos tupis para designar “os outros”, os bárbaros.(ZANETTINI, 
2010) 

No caso da cidade de São Paulo, até o presente momento, segundo o Cadastro Nacional de Sítios 
Arqueológicos do IPHAN (http://www.iphan.gov.br), foram cadastrados apenas 11 sítios arqueológicos no 
município. Embora o citado cadastro não se encontre atualizado, serve como parâmetro para o 
estabelecimento de densidade de sítios na região a ser estudada. 

Assim, em conformidade com o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, o município de São Paulo, 
conta com os seguintes sítios: Sitio: Sítio Mirim (SP00379), Sitio: Sítio Mirim (SP00380), Sitio: Casa nº 1-
Pátio do Colégio (SP00381), Sitio: Beco do Pinto (SP00382), Sitio: Casa do Tatuapé (SP00383), Sitio: 
Morumbi (SP00383), Sitio: Jardim da Luz (SP00644), Sitio: Olaria II (SP00666), Sitio: Jaraguá I 
(SP00667), Sitio: Jaraguá II (SP00668), Sitio: Petybon (SP00989). 

Em relação ao contexto arqueológico, a área destinada ao empreendimento está situada na Bacia do Alto 
Tietê e inserida na Região Metropolitana de São Paulo. Sob este aspecto, além dos sítios que se 
encontram cadastrados no IPHAN, a bibliografia disponível, laudos e relatórios existentes no IPHAN 
apontam cerca de 73 referências envolvendo ocorrências de sítios arqueológicos para a região 
metropolitana de São Paulo, conforme apresentado sinopticamente no Quadro 7.2.3.6-1, a seguir46. 

Assim, uma das primeiras referências sobre a presença de vestígios arqueológicos na cidade de São Paulo 
remonta a meados do século XIX, quando o General Couto de Magalhães registra a coleta de artefatos 
líticos lascados e polidos e material cerâmico no atual bairro da Luz (Zanettini, 2007). Ainda no limiar do 
século XIX, vestígios arqueológicos foram identificados no bairro do Brás, neste caso, representado pelo 
achado de uma Igaçaba e também restos esqueletais no Pátio do Colégio por ocasião de um incêndio ali 
ocorrido em 1897. Efetivamente pesquisas arqueológicas mais sistemáticas, principalmente em relação a 
sítios históricos ocorrem a partir da década de 1940 em função dos estudos para tombamento do Sítio 

                                                      

46 O Quadro 7.2.3.6-1, em questão, foi adaptado do Diagnóstico Arqueológico e Histórico Cultural da Área de Inserção do Projeto 
Expresso Aeroporto – Trem de Guarulhos, municípios de São Paulo e Guarulhos (S), elaborado pela Scientia Consultoria, 2008. 

http://www.iphan.gov.br/
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Santo Antônio, em São Roque levadas a efeito pelo arqueólogo José Fernandes Loureiro da Universidade 
Federal do Paraná.  

QUADRO 7.2.3.6-1 - SÍNTESE DAS OCORRÊNCIAS DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS NA RMSP 

Tipo de Ocorrência Localização Data do 
achado Notificado por 

Frag. de cerâmica e 
material lítico 

Antigo Morro dos Lázaros- 
Luz 

1885 Couto de Magalhães in 
Reis, 1979 

Urna funerária Cemitério do Brás ou 
Quarta Parada 

1896 Bernardino Fernandes in 
Sant´Anna, 1944 

Urna funerária Penha 1920 Araújo, 1995 

Urna funerária Brooklin (fábrica da Kibon) 1959 Pereira Jr., 1964 

Urna funerária Vila Maria (fábrica da 
Duchen)  

1959 Araújo, 1995 

Urna funerária Mooca Déc. de 1960 Pereira Jr., 1964 

Frag. de cerâmica 
Tupiguarani  

Penha  2004 Astolfo Araújo 

 

A partir da década de 1980, o município de São Paulo conhece um amplo programa de pesquisas 
arqueológicas, sobretudo em função do Convênio estabelecido entre o DPH – Departamento de Patrimônio 
Histórico da Prefeitura de São Paulo e o Museu Paulista da USP sob a coordenação da Profa. Dra. 
Margarida Davina Andreatta. Por outro lado, apesar de um maior número de pesquisas arqueológicas ter 
sido desenvolvido em sítios de natureza histórica, a ocupação do município remonta ao período pré 
colonial, conforme atestam sítios arqueológicos indicando a presença de grupos caçadores coletores e 
horticultores ceramistas, como é o caso de urnas funerárias encontradas no Brooklin (1960), na Mooca 
(1896 e 1960) e na Vila Maria e outros vestígios encontrados na Penha (1920 e 2004). 

Outrossim, desde a década de 80 já é conhecida a existência de um sítio lítico localizado em meia encosta 
de colina, em área intensamente urbanizada do bairro do Morumbi/SP. Todavia, as descobertas mais 
recentes, provêm de pesquisas associadas a alguns empreendimentos, como por exemplo, o Programa de 
Resgate Arqueológico desenvolvido ao longo do Rodoanel (Trechos Oeste), compreendendo um longo 
trecho entre Perus e Embu e neste caso, além dos sítios históricos, propiciado a identificação de sítios 
líticos e cerâmicos, relacionados ao período pré-colonial, como é o caso dos sítios Jaraguá 01 e Jaraguá 
02. Da mesma, programas de pesquisas arqueológicas também possibilitadas pela “Arqueologia de 
Contrato” culminaram com a identificação e estudo dos Sítios Cerâmicos Jardim Princesa I e Jardim 
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Princesa II na Vila Brasilândia e do Sítio Cerâmico Jaraguá Clube em Pirituba. (E. González & P. B. 
Camargo, 2004). 

Sob este aspecto, até o momento para a macro região metropolitana de São Paulo, a datação mais antiga 
disponível foi obtida a partir da análise de Carbono 14 de carvões localizados em antiga fogueira do sítio 
Ambuitá II (Itapevi): 520 a 600 anos AP (DOCUMENTO, 2004). Apesar de essa data colocar a presença de 
indígenas naquela região somente às vésperas da Conquista européia, no sítio Santa Cecília V (Itu), foram 
encontrados fragmentos de utensílios de pedra lascada vinculados a grupos caçadores-coletores que 
ocuparam o estado de São Paulo entre 9000 e 2000 anos atrás, portanto, anteriores aos indígenas 
históricos encontrados pelos europeus e africanos (ZANETTINI A., 2006b) no século XVI. 

Em relação aos sítios arqueológicos inseridos no período histórico, vários registros também foram 
efetuados nas regiões vizinhas, como é o caso dos municípios de Itapevi e Itu apresentando 22 sítios 
registrados no IPHAN: 6 no primeiro município e 16 no segundo. Tais sítios em geral são representativos 
de diversas fases da colonização do território, desde o período das bandeiras, passando pela exploração 
aurífera, cultivo da cana-de-açúcar, da criação de gado, do cultivo de café, imigração, formação do cinturão 
caipira e consolidação da metrópole paulistana ou do polo agro industrial do interior próximo.  

Assim, no conjunto dos sítios registrados observa-se que a maioria está inserida no período histórico, 
aspecto que não necessariamente indica uma baixa densidade populacional em período pré-colonial, mas 
sim, a necessidade de aprofundamento das pesquisas na região. Além disso, com base neste macro 
contexto arqueológico é possível inferir que em toda a região Metropolitana, possam ocorrer vestígios 
arqueológicos relacionados a uma ou mais ocupações, indicando a presença de sítios arqueológicos de 
categorias diversificadas tais como pequenos acampamentos, sítios cemitério, extensas aldeias 
habitacionais, entre outros, representando os diversos cenários de ocupação humana que se ali se 
desenvolveram, ao longo do tempo. 

b) Patrimônio Cultural 

No contexto do projeto em questão, realizou-se o levantamento amostral dos possíveis bens que 
pudessem compor o patrimônio cultural da área de abrangência do empreendimento, os quais 
compreenderam a realização de trabalhos de campo junto às comunidades e aos órgãos públicos da 
região de inserção do empreendimento. Os trabalhos buscaram identificar in loco o perfil dos itens do 
patrimônio cultural presentes na região estudada. Assim, pretende-se contemplar não somente os itens do 
patrimônio que já são reconhecidos ou gozam de alguma espécie de proteção pelo poder público, mas 
também aqueles que, embora sejam relevantes às comunidades e componham seus universos de 
referências históricas e culturais, não sejam ainda reconhecidos ou referenciados.  

Por outro lado, na etapa de Diagnóstico Arqueológico se buscará observar criticamente a relação 
estabelecida entre os diversos atores dessas comunidades no que diz respeito ao tratamento e a 
manutenção do patrimônio cultural. Ou seja, a ação do poder público, da sociedade civil organizada e 
eventualmente da iniciativa privada em relação ao patrimônio cultural e entre si. Essas relações dos atores 
sociais em relação ao patrimônio envolvem inúmeras dimensões, as quais refletem tensões e dinâmicas 
sociais mais amplas. Elas dizem respeito aos procedimentos de identificação, de incorporação, negação, 
preservação, destruição, promoção, recuperação, esquecimento dos marcos históricos e culturais 
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presentes na região ou que dependem das populações locais para se manterem vivos (tal como as 
manifestações de cultura intangível como festejos, crenças, técnicas, etc.). 

Exatamente por isso, embora num primeiro momento o objetivo dos estudos seja apenas definir os 
aspectos gerais de cada exemplar do patrimônio, cada item deste patrimônio se envolve em tramas 
especificas das sociedades, exigindo, portanto, tratamento diferenciado e singular. Assim, junto com a 
recorrente e indispensável observação da bibliografia referente aos aspectos gerais dos estudos de 
patrimônio e também daquela referente à área em questão, é indispensável o trânsito entre as 
comunidades presentes na região. Deste modo, observar como cada grupo social se relaciona com o 
patrimônio (ainda que não o nomeiem a priori assim) e o que cada grupo observa e reconhece como tal 
(CONVENÇÃO, 2003). 

Esse procedimento parte de alguns princípios basilares no pensamento contemporâneo do tratamento das 
questões patrimoniais culturais: democratizar as práticas para o reconhecimento e identificação do 
patrimônio cultural, observando as diversas possibilidades de visão e interpretação a respeito deste. 
Ampliar as possibilidades morfológicas que norteiam o reconhecimento do patrimônio, respeitando as 
singularidades das experiências históricas de cada cultura e de cada grupo social. Desenvolver práticas de 
identificação, proteção, recuperação e fomento dos patrimônios que sejam compartilhadas entre os grupos 
científicos e as comunidades, atuando de modo coordenado e solidário. 

Compreender o patrimônio cultural como algo vivo e integrado às sociedades, como elementos 
fundamentais na manutenção da coesão social e da preservação das culturas. Adotar o princípio de que 
somente com o envolvimento da sociedade, sobretudo das comunidades locais (inclusive atuando como 
parceiros e observadores dos demais atores sociais), é possível uma política patrimonial que seja durável e 
sustentável. Portanto, para que isso seja real e eficaz, o patrimônio deve ser visto e incorporado como 
elemento componente das sociedades e não para além delas, com funções reconhecidas, como vetor de 
seu desenvolvimento e do bem estar coletivo (HAMAN, 2008: 42-48, CONVENÇÃO UNESCO, 1972, 
2003). Sob este aspecto, foram percorridos extensivamente os espaços urbanos na área de abrangência 
do empreendimento visando registrar elementos singulares como edificações, marcos e paisagens, sempre 
respaldados pela indicação da comunidade sobre aspectos indicados como relevantes para a memória e 
história local.  

Por outro lado, o projeto da implantação do Sistema Monotrilho a principio não irá causar impactos que 
possam promover a descaracterização ou alterações na concepção construtiva/arquitetônica do patrimônio 
edificado na área de abrangência do empreendimento. Porém, como se trata de um empreendimento 
diretamente associado aos processos de expansão urbana do município é que considerou-se fundamental 
realizar, ao menos por amostragem a documentação de alguns exemplares existentes e 
consequentemente, obter subsídios para uma maior compreensão dos processos de transformação 
ocorridos no espaço ao longo do tempo. Cabe aqui ressaltar que no contexto da Área Diretamente Afetada 
(ADA) do empreendimento, não foram identificados exemplares do Patrimônio Cultural preservado ou em 
processo de preservação no âmbito dos Poderes Públicos Federal, Estadual ou Municipal. Porém, em sua 
Área de Influência Direta existem alguns exemplares considerados como patrimônio cultural pelos órgãos 
públicos e preservados por Lei específica. 

No caso específico do município de São Paulo, vários são os exemplares do patrimônio cultural 
preservados em âmbito federal, estadual e municipal e extenso é o rol de imóveis inventariados pelo 
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Condephaat e Conpresp, além daqueles considerados como patrimônio nacional pelo IPHAN, não cabendo 
aqui, compilar tais inventários. Como informado anteriormente, na área de abrangência do 
empreendimento (ADA) não foram identificados remanescentes construtivos que sofrerão impactos pelas 
obras projetadas, porém cabe aqui destacar a presença de alguns exemplares na Área de Influência Direta, 
a saber: 

Mercado Municipal de Santo Amaro 

 Tipo: Arquitetônico/Cultural 

 Localização: Praça Francisco Ferreira Lopes 

 Tombamento Estadual - CONDEPHAAT 

 Número do Processo: 16705/70 

 Resolução de Tombamento: Resolução de 21/09/1972 

 Publicação do Diário Oficial -  Poder Executivo, Seção I, 22.09.1972, pg 40 

 Livro do Tombo Histórico: inscrição nº 66, p. 6, 04/10/1972 

A Vila de Santo Amaro abastecia a capital de madeiras, cereais e outras mercadorias produzidas na região 
ou recebidas das cidades de Itapecerica e Embu. A função de entreposto comercial propiciou à vila um 
rápido crescimento, o que fez com que a Câmara Municipal propusesse a construção de um edifício 
destinado à comercialização de tais produtos. Em 1896, finalmente, iniciou-se a construção do Mercado de 
Santo Amaro que foi inaugurado em 23/5/1897 e manteve sua função original até 1958, quando foi utilizado 
para usos diversos. Após o restauro efetuado pela prefeitura, abriga atividades da Secretaria Municipal de 
Cultura. Construído em alvenaria de tijolos, o edifício tem influências mouriscas e é marcado pelo lanternim 
central e pelos alpendres laterais que não faziam parte do projeto original, tendo sido executados na 
ampliação de 1903. 

Igreja Matriz de Santo Amaro 

 Tipo: Arquitetônico/Cultural 

 Localização: Largo 13 de maio, Santo Amaro, São Paulo 

 Tombamento Municipal - CONPRESP 

A igreja, inaugurada em 1924, foi tombada pelo CONPRESP (Conselho Municipal de Preservação do 
Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo), em 2002. A edificação faz parte de um 
conjunto de bens tombados dentro do Eixo Histórico de Santo Amaro, e tem preservação integral, ou seja, 
qualquer alteração na estrutura para obras e reformas precisa ser comunicada ao CONPRESP. 

Particularmente em relação à área de inserção do empreendimento, constata-se que a maior parte dos 
remanescentes construtivos, está relacionada a meados do século XX, coincidindo assim com o período 
em a periferia de São Paulo vivencia um intenso momento de transformação urbana, sobretudo em 
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decorrência da facilidade de transporte e da implantação de várias fábricas nas imediações e mais tarde 
nos municípios vizinhos, como é o caso de Santo André e de São Caetano do Sul, atraindo para seu 
entorno tanto empreendedores como operários das fábricas, configurando sucessivas conurbações entre a 
cidade de São Paulo e arredores. 

Em seu processo de transformação urbana, sobretudo no inicio do século XX, as novas edificações, 
atestam a utilização de novos materiais construtivos o que permitiu, portanto, a adoção de novas linhas 
construtivas em geral, ornadas por modenaturas que a velha taipa não possibilitava elaborar. Os telhados 
passam a ser escondidos por platibandas, as envasaduras recebem ornatos mais trabalhados como 
pequenos frontões, as fachadas revestem-se de frisos e cimalhas com maior intensidade, pinhas, 
pináculos, e conchóides agora facilitados pela alvenaria de tijolos, são utilizados com maior frequência 
decorando os ambientes externos. 

A partir da segunda metade do século XX, grande parte da periferia de São Paulo, sobretudo as parcelas 
que conheceram os processos de industrialização, vivencia alterações significativas na paisagem com o 
acelerado processo de industrialização marcando significativas mudanças na arquitetura e o surgimento 
das então chamadas “moradias operárias”. A moradia operária que em essência representa a moradia da 
grande massa, ou seja, do trabalhador assalariado, é caracterizada principalmente pelo tamanho reduzido 
das repartições, geralmente obedecendo a um mesmo partido arquitetônico. Nos mesmos moldes estéticos 
existem ainda as “residências populares” construídas em meados do século XX, momento em que o 
trabalhador já possuía condições para adquirir seu imóvel ou ainda comprar o terreno e fazer sua própria 
casa.  

A grande variação das tipologias encontradas na região e em seus arrabaldes atesta o maciço processo de 
industrialização pelo qual algumas regiões do município de São Paulo passou. O padrão mais comum é a 
casa térrea com entrada e varanda lateral; frontão de duas águas em telha francesa guarnecido com 
relevos decorativos; beirais e forros executados em estuque; veneziana e guilhotina de madeira; inseridas 
isoladamente no lote, ou com recuo frontal e lateral, geralmente com jardim frontal e área de serviço nos 
fundos. Sobrados maiores com recuos e com alguns rebuscamentos na fachada indicam um partido 
diferenciado das construções tipicamente operárias, representando uma nova classe que se convencionou 
chamar de “burguesia urbana”. Tais exemplares procuram incorporar as tipologias típicas das moradias 
operárias, agora não mais alusivas ao operariado incorporado as “linhas produtivas”, mas sim aos 
segmentos que se estabeleciam como classe média urbana de certa forma atrelada a um novo “status quo” 
que se estabelecia com os caminhos da modernidade. 

Já a partir de meados da década de 1970, a região perde muito de suas características marcadas por 
aglomerados de construções eminentemente operárias, aspecto, em grande parte, justificado pelo êxodo 
de empreendimentos industriais para outras regiões e pela fixação da classe operária nas regiões 
periféricas da cidade, impelindo a população mais pobre para loteamentos cada vez mais periféricos 

Em essência, as zonas sul e sudoeste da capital paulista – sobretudo aquelas porções de terra mais 
afastadas do centro da cidade, as chamadas periferias – constituem um exemplo inequívoco do processo 
de crescimento de São Paulo no decurso do século XX, muito em virtude do processo de industrialização 
por ela sofrido, conforme já ressaltado anteriormente.  
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Se o histórico dessas localidades está inserido num contexto mais recente da capital paulista – o da 
ampliação da sua mancha urbana para zonas periféricas – não é de espantar que o patrimônio cultural a 
elas associado esteja passando ainda por um processo inicial de identificação e atribuição de valores 
dentro dos critérios oficialmente adotados. Assim, a inexistência de bens culturais tombados pelo IPHAN, 
CONDEPHAAT e CONPRESP em bairros como Capão Redondo, Jardim Ângela, Jd. Pirajussara e Valho 
Velho – dentre tantos outros que constituem a região sudoeste da cidade de São Paulo – reforça o caráter 
tardio e desordenado da ocupação que ali ocorreu e ainda ocorre, o que em última instância dificulta uma 
discussão mais aprofundada em termos de patrimônio cultural a partir dos critérios empregados pelos 
órgãos competentes. Extremamente fluídos, esses bairros se reconstroem a todo tempo, mesmo que em 
muitos casos tal reconstrução não signifique, necessariamente, a melhoria das condições de vida da 
população.  

Exceção a esse quadro é Santo Amaro e seu núcleo original, região que remonta aos primórdios da 
colonização do planalto paulista e que foi um dos germes das futuras zonas sul e sudoeste da capital, mas 
que de fato só ganhou importância no decorrer do século XIX. O Mercado Municipal de Santo Amaro e a 
Igreja Matriz – o primeiro tombado pelo CONDEPHAAT e a segunda pelo CONPRESP – são exemplos da 
íntima conexão que existia entre São Paulo e Santo Amaro, acentuada no século XIX, quando a capital 
paulista passou a depender de núcleos urbanos próximos para adquirir gêneros de primeira necessidade, 
já que as atividades agrícolas deixaram de fazer parta da pauta econômica da cidade. Mais tarde, já nos 
anos 40 do século XX, Santo Amaro passou por um intenso processo de industrialização, o que por um 
lado incrementou sua economia, mas por outro ajudou no processo de ocupação desordenado que ocorreu 
no seu entorno. 

Medidas recentes do CONPRESP vêm sinalizando para o estabelecimento de um olhar mais atento sobre 
o patrimônio cultural de Santo Amaro e seu entorno, já que se trata de uma região fundamental dentro do 
processo de industrialização e metropolização da cidade de São Paulo. 
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