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8. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

8.1. METODOLOGIA E ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

8.1.1. Metodologia de Estudo 

A área de influência (AI) de um empreendimento compreende a extensão geográfica a 

ser afetada direta e indiretamente pelos impactos gerados nas fases de planejamento, 

implantação e operação, sendo demarcada geograficamente com base em limites físicos, tais 

como avenidas, cursos d’água, limites de propriedades e, neste caso, específico as Subprefeituras 

da Cidade de São Paulo. Sendo assim, foram determinadas as seguintes áreas de influência para 

o empreendimento em questão: 

 Área de Influência Indireta (AII); 

 Área de Influência Direta (AID); 

 Área Diretamente Afetada (ADA). 

 

8.1.2. Definição e Localização das Áreas de Influência 

As áreas de influência adotadas nestes estudos foram fundamentadas em informações 

particularizadas provenientes da conjunção do cenário ambiental, da caracterização do 

empreendimento, e da expectativa de impactos ambientais, ponderando-se o comportamento 

diferencial dos meios Físico, Biótico e Socioeconômico. 

São apresentadas neste capítulo as delimitações definidas para as 03 áreas de influência 

através de plantas, em escalas compatíveis com a área abordada, de forma a permitir uma 

perfeita interpretação gráfica. 

A seguir são apresentados os limites das áreas de influência considerados no presente 

EIA/RIMA. 
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8.1.2.1. Área de Influência Indireta (AII) 

Corresponde ao território que pode ser afetado indiretamente pelo empreendimento. 

Considerando-se as características do empreendimento e as condicionantes ambientais 

da região de implantação do mesmo para os estudos referentes aos aspectos socioeconômicos, 

foi adotada como AII os limites das 13 Subprefeituras por onde o empreendimento atravessa, 

sendo estas: 

 Subprefeitura de Itaim Paulista; 

 Subprefeitura de São Miguel Paulista; 

 Subprefeitura de Guaianazes; 

 Subprefeitura da Cidade Tiradentes; 

 Subprefeitura de Itaquera; 

 Subprefeitura da Penha; 

 Subprefeitura de São Mateus; 

 Subprefeitura da Vila Prudente; 

 Subprefeitura da Ipiranga;  

 Subprefeitura do Jabaquara; 

 Subprefeitura da Vila Mariana; 

 Subprefeitura de Santo Amaro; e 

 Subprefeitura de Pinheiros. 

A delimitação da AII para os aspectos do meio socioeconômico, que abrange uma área 

aproximada de 407 km2, pode ser visualizada por meio do Mapa 8.1.2.1-1 – AII para o Meio 
Socioeconômico, apresentado no Caderno de Desenhos e Mapas, Volume IV. 
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Com relação aos aspectos dos meios físico e biótico, a AII também considerou os limites 

das subprefeituras transpostas, combinados com os limites das principais bacias hidrográficas, o 

terreno e a existência de áreas de relevância para o meio biótico (áreas verdes, praças, parques). 

Considerando que na área do entorno do empreendimento ocorrem microbacias, que 

compreendem diferentes distâncias dos limites da ADA, propõe-se que a AII para os aspectos dos 

meios físico e biótico seja espacializada numa área de 259 km2, conforme ilustrado no Mapa 
8.1.2.1-2 – AII para os Meios Físico e Biótico, apresentado no Caderno de Desenhos e Mapas, 

Volume IV. 

Os estudos na Área de Influência Indireta (AII) foram baseados, principalmente, na coleta 

de dados secundários, obtidos de trabalhos e estudos elaborados por entidades públicas e 

privadas, destacando aqueles realizados por instituições como as Fundações SEADE e IBGE, 

Comitês de Bacias Hidrográficas, DAEE, IG, IF, Prefeitura da Cidade de São Paulo, IPT etc. Estes 

dados foram complementados com levantamentos de campo e análise de fotos aéreas, permitindo 

a identificação de aspectos e fatores importantes para o entendimento da dinâmica ambiental 

regional na área de abrangência da AII. 

Considerando os objetivos deste nível de análise ambiental e sua extensão de 

abrangência, os principais resultados obtidos na caracterização da AII foram espacializados na 

escala de 1:70.000, utilizando-se de um mosaico composto por bases de Cartas Topográficas da 

EMPLASA. 

 

8.1.2.2. Área de Influência Direta (AID) 

Corresponde ao território no entorno da área que pode ser diretamente afetado pelo 

empreendimento. 

Para os estudos dos meios físico, biótico e socioeconômico no âmbito da Área de 

Influência Direta do empreendimento adotou-se a mesma delimitação de sua área de 

abrangência. Entretanto, a AID proposta para os Terminais que serão implantados (Vila Mara 
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Norte e Itaim Paulista) ou ampliados (Novo Terminal São Mateus) é diferente da AID proposta 

para os Corredores de Ônibus. 

Para os Terminais a AID compreende seu entorno, em um raio de 500 m, a partir do 

limite do terreno, abrangendo uma área aproximada de 3,6 km². 

A Área de Influência Direta dos Corredoresé de 200 metros para cada lado das vias 

abrangidas pelo mesmo, que corresponde a aproximadamente 21 km2. Esta faixa é considerada a 

mais diretamente beneficiada pelo aumento de acessibilidade, pelas melhorias urbanísticas e pela 

correspondente valorização imobiliária, propiciadas pela implantação dosCorredores, como 

também a faixa que será mais afetada pelos transtornos causados pelas obras. 

Considerando o pequeno porte das intervenções previstas no trecho da Av. Marechal Tito 

que passará por melhorias viárias (vide Capítulo 6 – Caracterização do Empreendimento), não foi 

considerada uma AID para este trecho. 

A delimitação da AID pode ser visualizada por meio do Mapa 8.1.2.2-1 – AID para os 
Meios Físico, Biótico e Socioeconômico, apresentado no Caderno de Desenhos e Mapas, 

Volume IV. 

No desenvolvimento dos estudos relativos aos aspectos do meio físico na AID, atenção 

especial foi dada às principais drenagens naturais ocorrentes no entorno direto das vias, tanto a 

montante como a jusante destas. Com relação aos aspectos do meio biótico, os estudos tiveram 

como foco as ocorrências de fragmentos florestais significativos, aspectos gerais da arborização 

urbana e a fauna associada a tais ambientes. 

No que se refere aos aspectos do meio socioeconômico, para os estudos na AID do 

empreendimento foram levados em consideração os aspectos que envolvem o entorno direto do 

empreendimento compreendendo: 

 Caracterização do uso e ocupação do solo e respectivo zoneamento municipal; 

 População residente no entorno da área da futura implantação do empreendimento, 

com vistas a verificar eventuais reivindicações ou dúvidas daquela porção da 
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população com relação ao projeto. Durante o levantamento de dados no campo, a 

população que reside na área de entorno do empreendimento foi contatada e 

consultada; 

 Questões relacionadas aos acessos à área dos Terminais; 

 Influência do acréscimo de veículos nas vias estruturais onde será implantadoo 

corredor de ônibus, diagnosticando os problemas sobre aquele sistema viário 

existente e aspectos gerais sobre obras de melhorias previstas no projeto; 

 Questões relacionadas às interferências em sistemas de infraestrutura tais como 

telefonia, TV paga, redes elétricas, redes de coleta e afastamento dos esgotos, 

rede de abastecimento de água, gás, entre outros; 

 Questões relacionadas aos equipamentos sociais e de lazer disponíveis na região, 

tais como escolas municipais/estaduais de ensinos infantil e fundamental e, 

Hospitais e Unidades Básicas de Saúde; 

 Questões relacionadas ao atual sistema de transporte público que permite a ligação 

direta do local do empreendimento com os centros comerciais da zona leste e da 

região central da cidade; 

 Apresentação de informações sobre Patrimônio Histórico e Arqueológico ocorrentes 

na AID - Área de Influência Direta do empreendimento. 

Na Área de Influência Direta (AID) foram realizados levantamentos de campo para o 

detalhamento e complementação dos dados secundários obtidos nos estudos da AII, através da 

análise e integração de investigações e levantamentos específicos de dados dos meios 

socioeconômico, biótico e físico. 

Os estudos na AID foram baseados na confecção de mapas na escala de 1:20.000, 

abordando temas como: uso e ocupação do solo, vegetação, recursos hídricos, áreas 

contaminadas, etc. Estes mapas temáticos serão elaborados a partir do tratamento e análise de 

fotos aéreas, plantas topográficas e levantamentos sistemáticos de campo. 
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Os mapas temáticos foram utilizados para análise das inter-relações entre a implantação 

e a operação do empreendimento, e a dinâmica dos meios socioeconômico, biótico e físico na 

área de abrangência da AID, buscando-se identificar, preliminarmente, os setores ou sistemas 

mais potencialmente impactáveis pelo empreendimento. 
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8.1.2.3. Área Diretamente Afetada (ADA) 

Corresponde à área onde efetivamente será implantado o empreendimento, sofrendo os 

impactos diretos pela sua implantação e operação. 

 Corredor Leste Radial (Trecho III): Com 8,1 km de extensão, inicia na Avenida 

José Pinheiro Borges, junto à Estação Arthur Alvim da Linha 3 – Vermelha do 

Metrô, segue pela Rua Copenhague, passando pela Estação Guaianases da Linha 

11 – Coral da CPTM, e termina na Rua Capitão Pucci, onde conecta-se ao Trecho 

III do Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus; 

 Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus (Trecho II):Possui 7,6 km de 

extensão, inicia na Estrada do Iguatemi, a cerca de 300m do cruzamento com a 

Avenida Márcio Beck Machado, segue pelas ruas do Jaú e Luis Mateus, Av. Prof.º 

João Batista Conti, onde se interligará ao Corredor Leste-Itaquera (empreendimento 

em projeto, sob responsabilidade da SP Obras); 

 Sistema Perimetral Itaim Paulista – São Mateus (Trecho III):Possui 9,5 km de 

extensão, inicia no entroncamento da Rua do Jaú com a Estrada do Iguatemi e 

prossegue pelas ruas da Passagem Funda e Saturnino Pereira, Viaduto Dep. 

Antônio Silva Cunha Bueno, estradas Lajeado Velho e Dom João Neri até a Av. 

Marechal Tito (acessando o Terminal Itaim Paulista e integrando-se ao Corredor 

Celso Garcia, empreendimento em fase de projeto); 

 Sistema Perimetral Bandeirantes – Salim Farah Maluf (Trecho I) – 
anteriormente denominado Perimetral Pinheiros - Tatuapé: Com 15,9 km de 

extensão, inicia na Av. Eng.º Luiz Carlos Berrini, seguindo pela Av. dos 

Bandeirantes, Av. Afonso D’Escragnolie Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Av. 

Tancredo Neves, Terminal Sacomã, Av. das Juntas Provisórias, Via Elevada Trecho 

3 do Expresso Tiradentes, Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Melo até o Terminal Vila 

Prudente; 

 Tratamento Viário da Av. Marechal Tito – O trecho, de aproximadamente 3,5 km, 

inicia-se no Terminal Itaim Paulista, segue pela Rua Albardão e pela Avenida 

Marechal Tito até a divisa do Município de São Paulo com Itaquaquecetuba 
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(córrego Três Pontes). Este trecho terá conexão com o Trecho III do Corredor 

Perimetral Itaim Paulista – São Mateus (Região Leste 2) e também com o Trecho III 

do Corredor Celso Garcia (Região Leste 1). Destaca-se que a via atualmente se 

configura como um corredor de ônibus; 

 Terminal Itaim Paulista – Será localizado em terreno ao sul da Linha 12-Safira da 

CPTM, compreendido entre a Avenida Marechal Tito e as ruas Rafael Correia da 

Silva (marginal à Linha 12-Safira da CPTM), Francisco Vaz Moniz (prolongamento 

da Estrada Dom João Néri) e Albardão, com área de 26.530 m2 e 1.735 m de 

extensão de plataforma. 

 Terminal Vila Mara Norte – Será localizado junto à estação Jardim Helena/Vila 

Mara, do lado norte da Linha 12 – Safira da CPTM, na confluência da Avenida 

Estrela da Noite e Rua São Gonçalo do Rio das Pedras, com área de 

aproximadamente 2.500 m2 e plataforma com 264 m de extensão. 

 Novo Terminal São Mateus:Com área coberta de 18.262 m2 e plataformas com 

extensão de 1.474 m, será localizado entre a Rua Ministro Luís Sparano e Avenida 

Sapopemba com a Av. Adélia Chohfi, junto à Praça Felisberto Fernandes da Silva, 

integrando-se com o atual terminal da EMTU e à futura estação São Mateus da 

Linha 15 – Prata do Metrô. 

Para a elaboração dos estudos pertinentes à ADA relativos aos meios físico, biótico e 

socioeconômico, além dos instrumentos de investigação da AID (incursões de campo), foram 

também utilizados os dados das investigações realizadas para elaboração do projeto do 

empreendimento e das próprias características do projeto. 

Nos estudos e análises ambientais realizadas no âmbito da ADA, além do detalhamento 

dos dados qualitativos, intensificou-se a utilização de dados quantitativos, buscando-se identificar 

os impactos existentes e potenciais. A partir desta abordagem, foi possível elencar as medidas 

mitigadoras e compensatórias mais adequadas. 

Os estudos na ADA foram baseados na confecção de mapas na escala de 1:2.000, 

abordando temas como vegetação, geotecnia, recursos hídricos, Áreas de Preservação 

Permanente, etc. 



 

Código 
RT-018.00/RA2/004 

Rev. 
A 

RELATÓRIO TÉCNICO 
Emissão 

15/08/13 
Folha 

16 de 555 
 
Emitente 
 
 

Resp. Técnico – Emitente 
15/08/13 

Verificação / São Paulo Transporte 

 
 

 

Estes mapas temáticos foram elaborados a partir do tratamento e análise de fotos aéreas 

(Foto Aérea Digital), plantas topográficas e levantamentos sistemáticos de campo. 

A delimitação da ADA pode ser visualizada por meio do Mapa 8.1.2.3-1 – Localização 
do Empreendimento, apresentado no Caderno de Desenhos e Mapas, Volume IV. 

8.2. DIAGÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

Neste capítulo são apresentados os estudos realizados para a Área de Influência Indireta 

(AII) do empreendimento, contemplando os aspectos dos meios físico, biótico e socioeconômico. 

 

8.2.1. Caracterização do Meio Físico 

Neste item são apresentadas as principais informações ambientais referentes à geologia, 

geomorfologia, pedologia, clima, qualidade do ar, hidrografia, hidrologia e hipsometria da Área de 

Influência Indireta (AII)do empreendimento “Terminais e Sistemas Viários – Região Leste 2” que, 

para os meios físico e biótico, engloba uma área de aproximadamente 259km2, localizada na zona 

leste do município de São Paulo. 

 

8.2.1.1.Geologia 

Evolução geológica da área inserida na AII 

A análise apresentada a seguir se refere aos processos geológicos mais marcantes que 

ocorreram na área da AII para o Meio Físico, ressaltando a influência que os mesmos causam na 

modelagem do terreno e, consequentemente na geomorfologia, pedologia, hidrografia, 

hidrogeologia, declividadee na hipsometria. O conhecimento e compreensão do arcabouço 

geológico da região são de extrema importância para o melhor entendimento das características 

fisiográficas que governam a região. 
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O arcabouço geológico da área é constituído por terrenos policíclicos do Cinturão de 

Dobramentos Ribeira (HASUI et al., 1975) representados por rochas metamórficas, migmatitos e 

granitóides. Sobre esses terrenos assentam-se sedimentos cenozóicos das bacias sedimentares 

de São Paulo. Ainda, recobrindo todas essas unidades, registram-se ocorrências de depósitos 

aluviais e coluviais quaternários. 

Constituição geológica da área inserida na AII 

Quanto às rochas que compõem a área de estudo, observa-se no Mapa 8.2.1.1-1 - 
Geologia da AII, segundo FABHAT (2009), a presença de litotipos metamórficos diversos do Pré-

Cambriano, de idade Proterozóica, como migmatitos, gnaisses, micaxistos, filitos, meta-arenitos, 

formando o substrato do pacote Cenozóico. Também fazem parte do embasamento, porém 

relacionadas a intrusões magmáticas, os granitos e granodioritos, além das rochas de idades 

Terciária e Quaternária, constituindo e recobrindo as extensas planícies dos rios presentes na AII. 

 

Unidades litoestratigráficas 

 Embasamento Pré-Cambriano 

Complexo Embu 

O Complexo Embu ocorre na porção leste-nordeste de forma restrita e na porção 

sudoeste da área de forma incipiente (vide Mapa 8.2.1.1-1 – Geologia da AII), sendo formada por 

xistos, filitos, migmatitos, gnaisses migmatizados e corpos lenticulares de quartzitos, anfibolitos e 

rochas calciossilicatadas. 

A idade desta unidade, tanto para o IPT (1981a), baseado em Schobbenhaus Filho (1974 

e 1979), quanto para DNPM/CPRM (1991) baseado em Tassinari et al. (1988), seria do 

Proterozóico Superior. 

Grupos São Roque 
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O grupo São Roque, com ocorrências na porção centro-leste e sudeste da área, 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. 

A idade desta unidade, segundo DNPM/CPRM (1991) seria do Proterozóico médio. 

Suítes Graníticas 

Ocorremna porção leste-nordeste e sudoeste da área corpos de granitos designados por 

Suítes Graníticas Indiferenciadas. São corpos de diferentes tamanhos, desde batólitos a 

pequenos stocks. Segundo Hasui et al. (1978) estas rochas são de origens sintectônica e pós-

tectônica.  

Conforme Hasui & Carneiro (1980) as rochas granitóides que ocorrem na Região 

Metropolitana de São Paulo constituem batólitos que sustentam relevos de topografia elevada, tais 

como nas serras da Cantareira, Itaqui, Itapeti e Caucaia, onde ocorrem os mais extensos corpos 

granitóides. Por serem rochas resistentes aos processos intempéricos sobressaem-se no relevo. 

 Sedimentos Cenozóicos da Bacia de São Paulo 

Os sedimentos cenozóicos da Bacia de São Paulo ocupam a porção oeste, central, norte 

e nordeste da área. 

A Bacia de São Paulo insere-se no contexto do sistema de Rifts Continentais da Serra do 

Mar, definido por Almeida (1976). Riccomini (1989) e Riccomini & Coimbra (1992), no contexto 

geológico e tectônico regional do Rift Continental do Sudeste do Brasil. Riccomini & Coimbra 

(1992) apresentam as relações entre a litoestratigrafia e a tectônica no Rift Continental do Sudeste 

Brasileiro (Figura 8.2.1.1-1). 
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Formação São Paulo 

A Formação São Paulo corresponde a depósitos de sistema fluvial meandrante, sendo 

constituída por areias grossas a médias que gradam para areias mais finas, até siltes e argilas, 

conforme Suguio et al. (1972).Ocorrem couraças lateríticas sustentando o relevo dos sedimentos 

arenosos da Formação. 

A idade oligocênica é atribuída a esta unidade, embora ainda seja problemática a 

obtenção de dados para análise palinológica ou mesmo material fossilífero que permitam datar a 

Formação São Paulo, conforme Riccomini & Coimbra (1992). 

Sedimentos Quaternários 

Os sedimentos quaternários da Região Metropolitana de São Paulo carecem de estudos 

geológicos para se compreender seus comportamentos estratigráficos, geocronológicos, espaciais 

e paleoclimáticos. 

Turcq & Melo (1989) apresentam alguns dados sobre datações de alguns corpos 

coluviais e aluviais da Região Metropolitana de São Paulo, porém pouco elucidam sobre uma 

cronologia dos eventos ocorridos no Quaternário da área. Chamam a atenção, no entanto, que a 

maior parte desses sedimentos se depositaram já no final do Pleistoceno. Os depósitos mais 

antigos representados por colúvios são datados por volta de 50 ka AP. Turcq et al (1987) sugerem 

que a presença de argilas orgânicas datadas entre 20 e 30 ka AP indicariam nível freático mais 

alto que o atual. São também desta época os aluviões mais antigos. Takiya (1997) obtém idades, 

por radiocarbono e palinologia, de aproximadamente 13 ka AP, sugerindo que por esta época 

tenha ocorrido franco desenvolvimento de planícies meandrantes, provavelmente perdurando até 

os dias atuais, com curtos intervalos de climas mais secos há 8, 6, 4, 2, 1e 0,3 ka AP. 

Takiya (1997) sugere que tenha ocorrido duas fases mais recente de coluvionamento no 

Município deSão Paulo. Uma por volta de 0,6 ka AP, portanto anterior ao período de colonização 

da região, e outra atuante, principalmente após 1950, demonstrando provável indução antrópica 

durante o processo de ocupação do meio físico. 
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8.2.1.2.Geomorfologia 

Evolução geomorfológica e geomorfologia da área inserida na AII 

Os terrenos do embasamento pré-cambriano e os terrenos da Bacia de SãoPaulo são os 

dois grandescompartimentos do relevo da AII que condicionaram o modelado da região. Há 

ocorrência incipiente de sedimentos aluvionares recentes na AII, ocorrendo a noroeste, nas 

planícies do rio Tietê (Mapa 8.2.1.2-1 - Geomorfologia da AII). 

O embasamento pré-cambriano apresenta terrenos pertencentes à unidade 

morfoestrutural do Cinturão Orogênico doAtlântico e à unidade morfoestrutural do Planalto 

Atlântico. Estes planaltos e serras abrigam morros com vertentes de média a altadeclividade e de 

topos convexos, serras alongadas e pequenas planíciesfluviais isoladas. 

A Bacia de São Paulo apresenta terrenos pertencentes à unidade morfoestrutural das 

Bacias SedimentaresCenozóicas e à unidade morfoestrutural do Planalto de São Paulo. Abrigam 

colinas com vertentes de baixas declividades e topos aplanados eamplas planícies fluviais dos 

principais rios paulistanos. Entre os topos regionais e os fundos de vale destes riosocorrem 

patamares escalonados, que correspondem ao modelado típico daporção central da Bacia de São 

Paulo. 

A AII localiza-se na Unidade do Relevo Brasileiro denominadoPlanalto e Serras do 

Atlântico leste-oeste e tem a sua origem vinculada aos váriosciclos de dobramentos 

acompanhados de metamorfismo regionais, falhamentos eextensas intrusões vulcânicas. As 

Serras do Mar e da Mantiqueira foram produzidasno Terciário Médio devido ao soerguimento da 

plataforma sul-americana. O modelodominante do Planalto Atlântico é definido por Ab’Saber 

(2007) como domínio dosmares e morros, constituído por morros com formas de topos convexos, 

elevadadensidade de canais de drenagem e vales profundos. 

Quanto ao Grau de Dissecação do Relevo, considerando-se que a região se constitui 

porlitotipos cristalinos e sedimentares, têm-se dois grupos de valores. Para as áreas cristalinas os 

parâmetros são: 
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 Distâncias Interfluviais Médias predominando a Classe Pequena (250 a750 m); 

 O Grau de Entalhamento é o Médio(40 a 80m). 

Em áreas de constituição terciária os parâmetros são: 

 Distâncias Interfluviais predominando a Classe Média(750 a 880m); 

 O Grau de Entalhamento dos Vales varia entre as Classes Muito Fraco (<20m) e 

Fraco (20 a 40m). 

A Tabela 8.2.1.2-1 especifica as características da geomorfologia  existentes na AII. 

Tabela 8.2.1.2-1 - Formas de relevo e suas características. 
Formas de 

Relevo 
Tipos de 
Relevo 

Unidades 
Homogêneas Características Declividade Amplitude Sistema de 

drenagem 

1. Relevo de 
Agradação 

1.1. 
Continentais 

 

111 -  
Planícies 
aluviais 

 

Terrenos baixos e mais 
ou menos planos, junto 
às margens dos rios, 

sujeitos periodicamente 
a inundações 

Predominam 
baixas 

declividades, 
até 6%. 

Amplitudes 
locais 

inferiores a 
20 metros 

------- 

2. Relevos 
de 

degradação, 
em planaltos 
dissecados 

2.1. Relevo 
colinoso 

214 - Colinas 
pequenas com 

espigões 
locais 

Predominantemente 
interflúvios sem 

orientação, com área 
inferior a 1 km², topos 

aplainados a 
arredondados, 

vertentes ravinadas 
com perfis complexos a 

retilíneos. Drenagem 
de média a baixa 

densidade, padrão 
dendrítico, vales 

fechados, planícies 
aluviais interiores 

restrita. 

Predominam 
baixas 

declividades, 
até 15%. 

Amplitudes 
locais 

inferiores a 
100 metros 

Drenagem 
de média a 

baixa 
densidade, 

padrão 
subparalelo 
dendrítico, 

vales 
fechados, 
planícies 
aluviais 

interiores 
restritas. 

2.4. Relevo de 
morros 

245 - Morros 
de serras 
restritas 

Morros de topos 
arredondados, 

vertentes com perfis 
retilíneos, por vezes 

abruptos, presença de 
serras restritas. 

Drenagem de alta 
densidade, padrão 

dendrítico a pinulado, 
vales fechados, 

planícies aluvionares 
interiores restritas. 

Predominam 
declividades 

médias a 
altas, acima 

de 15%. 

Amplitudes 
locais de 
100 a 300 
metros. 

Drenagem 
de alta 

densidade, 
padrão 

dendrítico a 
pinulado, 

vales 
fechados, 
planícies 

aluvionares 
interiores 
restritas. 

Fonte: baseado em IPT, 1981. 
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O Relevo Colinoso é constituído pelas unidades homogêneas Colinas Pequenas 

comEspigões Locais e Colinas Pequenas Isoladas. No caso da AII ocorre apenas a unidade 

homogênea Colinas Pequenas comEspigões Locais que se desenvolvem indistintamente sobre os 

sedimentos que compõem a bacia sedimentar e áreas pré-cambrianas próximas. Este tipo de 

relevo ocupa a porção oeste, sudoeste, noroeste, sul e nordeste da AII (Mapa 8.2.1.2-1 - 
Geomorfologia da AII). A topografia destas áreas apresenta feiçõescomo colinas de topos 

aplainados e arredondados onde predominam amplitudeslocais inferiores a 40 m. A drenagem 

caracteriza -se como baixa a média densidade,com vales por vezes abertos ou fechados. A maior 

parte destas áreas foi modificadapela ação antrópica devido ao alto índice de urbanização que 

gera aosmunicípios problemas de inundação, escorregamento e baixa recarga do aquíferodevido 

principalmente a grande área impermeabilizada. 

O Relevo de Morros é constituído pelas unidades homogêneas Mar de Morros, 

MorrosParalelos, Morros de Serras Restritas. No caso da AII, ocorre apenas a unidade 

homogênea Morros de Serras Restritas recobrindo, mesmo que parcialmente, quaisquer das 

litologias presentes, associados a relevos suaves. Este tipo de relevo ocupa a porção centro-leste 

da AII (Mapa 8.2.1.2-1 - Geomorfologia da AII). A topografia desta área apresentafeições de 

morros com topos arredondados com altitudes locais variando entre 100e 300 m. A drenagem 

caracteriza-se como de alta densidade, com vales abertos a fechados. 

O Mapa 8.2.1.2-1 -Geomorfologia da AII é apresentado no Caderno de Desenhos e 
Mapas, Volume IV. 

 

8.2.1.3.Pedologia 

Na área da AII o único tipo de solo presente é o Argissolo Vermelho-Amarelo, relacionado 

principalmente a relevos ondulados constituídos por morrotes, morrotes altos, morros baixos e 

altos. 

É um solo com argila de baixa atividade, com presença ou não decascalhos, pouco 

profundos e por vezes bem drenados. Nesse solo podem ser encontrados processos erosivos do 
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tipo boçorocas em função, por exemplo, da passagem abrupta dos horizontes mais superficiais 

para o horizonte subsuperficial, que apresenta uma maior quantidade de argila. Esta diferença das 

características pedológicas entre os horizontes pode ser refletida, por exemplo, na diferença de 

permeabilidade que pode levar ao início deste tipo de processo. 

O Domínio Argissolo é do tipo Argissolo Vermelho-Amarelo (Tabela 8.2.1.3-1 - Classes 
de solo e suas características), sendo que a classe de solos presente na AII é a PVA 45, 

caracterizada por ser distróficos, de textura argilosa e média/argilosa, com relevo forte ondulado 

emontanhoso +CAMBISSOLOS HÁPLICOS, distróficos, com textura argilosa e relevo 

montanhoso, ambos A moderado. 

Tabela 8.2.1.3-1: Classes de solo e suas características. 

Domínios de solos 
Classes 
de solos 

Características 

ARGISSOLOS 

(ARGISSOLOS VERMELHOS AMARELOS – 
PVA) 

PVA 45 

Distróficos textura argilosa e média/argilosa, 

relevo forte ondulado e montanhoso + 

CAMBISSOLOS HÁPLICOS Distróficos  

textura argilosa, relevo montanhoso ambos 

A moderado. 

Fonte: baseado em EMBRAPA, 1999. 

 

Este localiza-se no extremo sudeste e na parte centro-leste da AII, sendo que sua região 

de ocorrência coincide com a área do Parque do Carmo, com a área de cabeceira do Rio 

Aricanduva, com um trecho na Subprefeitura de Itaquera, no Distrito de José Bonifácio delimitado 

pela Avenida Ragueb Chohfi, Estrada do Iguatemi, Avenida Professor João Batista Conti e 

Avenida Jacú Pêssego, e com a área na subprefeitura de Cidade Tiradentes, delimitada pela 

Avenida Souza Ramos, Rua Barão Antônio de Bemfica, Rua Cachoeira das Abelhas, Rua 

Cachoeira Morena, Rua Nova Guaianazes e Rua Milagre dos Peixes (Mapa 8.2.1.3-1 - Pedologia 
da AII). 
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Pedologia na Área Urbana da AII 

No restante da AII, onde também ocorre o Argissolo Vermelho-Amarelo, a visualização do 

solo ocorrente é rara em razão da situação de altos índices de ocupação do solo. Esta porção é 

classificada como área urbana (EMBRAPA, 1999), constituído por áreas urbanizadas, 

assentamentos precários urbanos, indústrias, equipamentos urbanos, movimento de terra, por 

áreas arruadas e efetivamente ocupadas por uso residencial, comercial ou de serviços, 

caracterizada pela presença de ruas, casas e prédios. 

As favelas representam conjuntos de unidades habitacionais (barracos, casas de madeira 

oualvenaria) dispostas, em geral, de forma desordenada e densa. 

O sistema viário éconstituído por vias de circulação estreita e de alinhamento irregular. 

As indústrias são áreas caracterizadas pela presença de grandes edificações, pátios 

deestacionamento, localizados dentro ou fora de área urbanizada.  

Os equipamentos urbanos são áreas ocupadas por estabelecimentos, espaços ou 

instalaçõesdestinadas à educação, saúde, lazer, cultura, assistência social, culto religioso 

ouadministração pública, que tenham ligação direta, funcional ou espacial com usoresidencial. 

O Mapa 8.2.1.3-1 -Pedologia da AII é apresentado no Caderno de Desenhos e Mapas, 

Volume IV. 

 

8.2.1.4.Clima e Condições Meteorológicas 

O tempo e o clima ocupam uma posição central e importante no estudo ambiental, os 

mesmos influenciam diretamente as questões relacionadas à vegetação, fauna e solo, conforme 

menciona Ayoade (2010). Na Figura 8.2.1.4–1, abaixo é apresentado o fluxo de influência. 
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“Estação Meteorológica do IAG/USP”, localizada no Parque de Ciência e Tecnologia da USP 

(instalado no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, no bairro da Água Funda), e registrada 

junto à Organização Meteorológica Mundial sob o número 83004. 

Diante da dificuldade em se obter dados climatológicos específicos para a região de 

estudo, optou-se por se adotar dados meteorológicos do município de São Paulo. 

 

8.2.1.4.1. Temperatura 

Temperatura, conforme Ayoade (2010), pode ser definida como o movimento das 

moléculas, de modo que quanto mais rápido o deslocamento, mais elevada será a temperatura. 

Dentre os fatores que influenciam a temperatura, pode-se citar a quantidade de insolação 

recebida, a natureza da superfície, a distância a partir dos corpos hídricos, o relevo, a natureza 

dos ventos e correntes oceânica.  

Para a realização do estudo, foilevada em consideração a climatologia regional. 

Conforme o sistema internacional de Köppen, o clima na cidade de São Paulo enquadra-se como: 

Cwa - clima subtropical úmido.  

Na Figura 8.2.1.4.1-1, a seguir, são apresentados os dados contendo as médias aferidas 

nos anos de 2011 e 2012 comparando-se com os dados obtidos em outros períodos. As 

temperaturas médias obtidas durante 2011 e 2012 apresentaram valores superiores às médias 

dos demais períodos, com exceção de Janeiro/2012 que apresentou temperatura média inferior. 

Os meses de Fevereiro, Março, Maio, Junho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e 

Dezembroforam, na média, mais quentes que os mesmos meses de 2011, enquanto que os 

demais meses tiveramtemperatura média igual ou abaixo aos seus correspondentes em 2011. 
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Fonte: Boletim Climatológico Anual da Estação Meteorológica do IAG/USP – 2013. 

Figura 8.2.1.4.1–1: Temperatura Média Mensal do ar. 

 

Devido à extensão da AII do empreendimento “Terminais e Sistemas Viários – Região 

Leste 2” é verificada uma variedade de tipos de ocupação com a presença de Parques 

(Ibirapuera, Fontes do Ipiranga, Ecológico do Tietê e do Carmo), bairros altamente ocupados e 

arborizados ou com baixa porcentagem de áreas verdes, o que acarreta numa variação de até 4,5 

graus Celsius de temperatura média da superfície da AII. As temperaturas mais baixas (26,5 ºC) 

são observadas nas regiões dos parques acima mencionados, enquanto que temperaturas mais 

elevadas são verificadas na parte industrial dos bairros do Ipiranga e Vila Prudente. Regiões 

arborizadas como a Bela Vista e Pinheiros apresentam temperaturas mais amenas que ficam em 

torno de 27 a 27,5º C. A Figura 8.2.1.4.1-2 a seguir apresenta as temperaturas de superfície 

obtidas pelo levantamento da Prefeitura do Município de São Paulo na região do empreendimento. 
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Fonte: Atlas Ambiental do Município de São Paulo. 

Figura 3.1.4.1–2:Temperatura da Superfície na região do empreendimento. 
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8.2.1.4.2. Umidade Relativa do Ar 

Segundo Ayoade (2010), a umidade é o termo usado para descrever a quantidade de 

vapor d’água contido na atmosfera. Ressalta-se que a umidade não abrange outras formas nas 

quais a água pode estar presente na atmosfera, como na forma líquida (gotículas d’água) e na 

forma sólida (gelo). 

Conforme o CGE, a umidade do ar é mais baixa principalmente no final do inverno e 

início da primavera, no período da tarde, entre 12 e 16 horas. A umidade fica mais alta: 

 quando chove devido à evaporação que ocorre posteriormente; 

 em áreas florestadas ou próximas aos rios ou represa, e 

 quando a temperatura diminui (orvalho). 

A umidade relativa é um parâmetro importante para análise da qualidade de vida da 

cidade. Nota-se que quando a umidade se encontra abaixo do recomendável há incidência de 

problemas associados à saúde humana. Alguns dos problemas mais decorrentes da baixa 

umidade do ar são: 

 Complicações alérgicas e respiratórias devido ao ressecamento de mucosas; 

 Sangramento pelo nariz; 

 Ressecamento da pele; 

 Irritação dos olhos; 

 Eletricidade estática nas pessoas e em equipamentos eletrônicos; 

 Aumento do potencial de incêndios em pastagens e florestas. 

Para o monitoramento da umidade relativa do ar é adotada uma escala psicrométrica 

que aponta os níveis de criticidade da umidade do ar classificados em atenção, alerta e 

emergência, conforme descrito a seguir. 

 Entre 21 e 30% - Estado de Atenção; 

 Entre 12 e 20% - Estado de Alerta; 

 Abaixo de 12% - Estado de Emergência; 
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NaFigura 8.2.1.4.2-1, é possível observar os dados de umidade relativa do ar 

registrados pela estação meteorológica do IAG/USPdurante 2011 e 2012. No ano de 2012o mês 

de Junho apresentou umidade relativa acima da média e da normal para o período histórico de 

1961-1990. Os meses de Janeiro, Abril, Maio e Novembro tiveram umidade relativamédia muito 

próxima da média climatológica, enquanto, que os meses o restante dos meses tiveram umidade 

relativa média abaixoda média climatológica. 

Com relação a 2011, os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Maio, Julho, Agosto, 

Setembro e Outubrode 2012 tiveram umidade relativa média inferior aos mesmos meses do ano 

anterior. 

 

Fonte: Estação Meteorológica IAG/USP, 2013.

Figura 8.2.1.4.2-1: Comparativo da Umidade Relativa Média Mensal. 
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8.2.1.4.3.Precipitação Pluviométrica 

Precipitação é um termo usado para qualquer deposição em forma líquida ou sólida e 

derivada da atmosfera, conforme menciona Ayoade (2010). 

Na Figura 8.2.1.4.3-1, a seguir são apresentados dados referentes às medições 

realizadas durante os anos de 2011 e 2012.  

O ano de 2012 teve uma acumulação anual de 1886,9mm, que é 34,5% superior à 

média do período1933-2012 (1403,4mm). O total acumulado em 2012 também foi superior ao 

acumulado em 2011 em aproximadamente 200 mm. O ano mais chuvoso de toda a série foi 

1983, com 2236,0mm. 

Os meses de Janeiro, Fevereiro, Abril, Junho, Julho, Novembro e Dezembro tiveram 

chuva acima damédia climatológica, enquanto os meses de Março, Maio, Agosto, Setembro e 

Outubro foram secos. Como meses chuvosos, destacaram-se Janeiro (total: 332,8mm e média 

climatológica de 232,2 mm), Abril (total: 176,6 mm e média climatológica de 83,0 mm), Junho 

(total: 191,4 mm e média climatológica: 51,2 mm) e Dezembro (total: 345,0 mm e média 

climatológica: 187,3 mm). Os meses secos de destaque são Agosto (total: 1,8 mm e média 

climatológica: 37,4 mm) e Setembro (total: 22,0 mm e média climatológica 76,0 mm). 

Os meses de Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Novembro e Dezembro de 2012 foram 

mais chuvosos que os correspondentes em 2011. 
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Fonte: Estação Meteorológica IAG/USP, 2013. 

Figura 8.2.1.4.3-1: Precipitação Mensal (2011 e 2012) 

 

8.2.1.4.4.Vento de Superfície 

Para aferição da direção dos ventos os instrumentos usualmente utilizados são a biruta e 

o anemoscópio, sendo este último instrumento utilizado também para mensurar a velocidade do 

vento. 

Os ventos podem ser classificados de acordo com a pressão, temperatura e velocidade 

da corrente de ar. Eles podem ser: brisas, ventos fracos, moderados ou fortes, tempestades, 

furacões e tornados.  

A seguir na Figura 8.2.1.4.4-1 apresenta-se a escala Beaufort, onde são classificados os 

ventos levando em consideração a velocidade, o aspecto do mar e os efeitos em terra.  
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Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Beaufort, 2013. 

Figura 8.2.1.4.4-1: Escala Beaufort. 

Segundo o Boletim Climatológico Anual da Estação Meteorológica do IAG/USP (2012), a 

direção do vento na estação de monitoramento é predominantemente de SE e SSE, conforme 

indicado pela médiaclimatológica (linha em verde) na Figura 8.2.1.4.4-2. Durante os anos de 

2011 e 2012 essas direções tambémprevaleceram. 

Com relação à velocidade média do vento, verifica-se que a média climatológica mensal 

(1957-2012) émais alta entre os meses de Setembro a Dezembro. De um modo geral, também se 

verifica que amédia climatológica é sistematicamente maior do que as médias mensais anuais. 

A maior rajada de 2012 foi 58km/h e ocorreu em duas datas: 14 de Janeiro (direção NW) 

e 6 deDezembro (direção S). No ano de 2012 não houve nenhuma rajada que superasse os 
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valores máximosabsolutos mensais. A maior rajada registrada na estação de monitoramento foi 

de 101 km/h eocorreu em Março de 1973. 

Levando em consideração a direção das rajadas máximas de vento em toda a série, 

temos que a direção predominante das rajadas máximas é de NW. 

 

Fonte: Estação Meteorológica IAG/USP, 2013. 

Figura 8.2.1.4.4–2: Frequência da direção média do vento. 

 

Apresentamos, a seguir, a Figura 8.2.1.4.4-3 – Velocidade do Vento. 
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Fonte: Estação Meteorológica IAG/USP, 2013. 

Figura 8.2.1.4.4-3: Velocidade do vento. 

 

8.2.1.5.Qualidade do Ar 

Segundo CETESB (2013), o monitoramento da qualidade do ar, foi iniciado na região 

metropolitana de São Paulo, em 1977, com a instalação de 14 estações para medição diária dos 

níveis de dióxido de enxofre e fumaça preta. Em 1981, ocorreu a instalação de novas estações, 

para avaliação de SO2, material particulado inalável (MP10), ozônio (O3), óxido de nitrogênio – 

(NO, NO2, NOx), monóxido de carbono (CO) e hidrocarbonetos não-metânicos – NMHC), além 

dos parâmetros meteorológicos como direção e velocidade do vento, temperatura e umidade 

relativa do ar. 

A qualidade do ar de uma área ou região é determinada por meio de avaliações de 

poluentes atmosféricos, que são comparados com os padrões de concentrações de poluentes 
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estabelecidos na legislação ambiental. Entendem-se como poluentes atmosféricos quaisquer 

forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou 

características em desacordo com os níveis estabelecidos e/ou que tornem ou possam tornar o 

ar: impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; inconveniente ao bem estar público, danoso aos 

materiais, à fauna e flora; e prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e as atividades 

normais da comunidade. 

Os níveis de poluição atmosférica estão vinculados a um sistema de fontes emissoras 

(industriais, móveis, antrópicas, naturais e reações na atmosfera) e de receptores (comunidades, 

fauna e flora), associados com as condições meteorológicas para dispersão de poluentes. 

A Resolução CONAMA 05 de 15/06/89 instituiu o PRONAR – Programa Nacional de 

Controle de Qualidade do Ar, baseado nas seguintes considerações: 

 Acelerado crescimento urbano e industrial do País e da frota de veículos 

automotores; 

 Progressivo e decorrente aumento de poluição atmosférica, principalmente nas 

regiões metropolitanas; 

 Seus reflexos negativos sobre a sociedade, a economia e o meio ambiente; 

 Perspectivas de continuidade destas condições; 

 Necessidade de se estabelecer estratégias para o controle, preservação e 

recuperação da qualidade do ar. 

Hoje, o PRONAR tem como um dos instrumentos básicos de gestão ambiental a 

proteção da saúde, bem estar das populações e melhoria da qualidade de vida, com o objetivo de 

permitir o desenvolvimento econômico e social do país de forma ambientalmente segura, pela 

limitação dos níveis de emissão de poluentes junto às fontes de poluição atmosféricas, com 

vistas a: 

 Uma melhoria na qualidade do ar; 

 Atendimento aos padrões estabelecidos; 

 Não comprometimento da qualidade do ar em áreas consideradas não 

degradadas. 
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A estratégia básica do PRONAR é o estabelecimento de limites máximos de emissão de 

poluentes por fontes poluidoras para atmosfera, complementados com o uso de padrões de 

qualidade do ar.  

Padrões de qualidade do ar referem-se às concentrações de poluentes atmosféricos que 

quando ultrapassados, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem estar da população, bem 

como ocasionar danos à flora e fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral. Nestas 

considerações a Resolução CONAMA 05/89 estabeleceu dois tipos de padrões de qualidade do 

ar: 

 Padrão Primário, concentração de poluentes atmosféricos que, quando 

ultrapassada, poderá afetar a saúde da população atingida; 

 Padrão Secundário, concentração de poluentes atmosféricos que, não 

ultrapassada, se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem estar da população, 

assim como o mínimo dano à fauna e flora, aos materiais e ao meio ambiente em 

geral. 

Dentro da estratégia do PRONAR a resolução estabelece o conceito de “Prevenção de 

Deterioração Significativa da Qualidade do Ar” visando uma política de não deterioração 

significativa da qualidade do ar em todo Território Nacional, conforme a seguinte classificação de 

usos pretendidos: 

 Classe I, áreas de preservação, lazer e turismo, tais como Parques Nacionais e 

Estaduais, Reservas e Estações Ecológicas, Estâncias Hidrominerais e 

Hidrotermais. Nestas áreas deverá ser mantida a qualidade do ar em nível o mais 

próximo possível do verificado sem a intervenção antropogênica; 

 Classe II, áreas onde o nível de deterioração da qualidade do ar seja limitado pelo 

padrão secundário de qualidade; 

 Classe III, áreas de desenvolvimento onde o nível de deterioração da qualidade do 

ar seja limitado pelo padrão primário de qualidade. 

 



 

Código 
RT-018.00/RA2/004 

Rev. 
A 

RELATÓRIO TÉCNICO 
Emissão 

15/08/13 
Folha 

40 de 555 
 
Emitente 
 
 

Resp. Técnico – Emitente 
15/08/13 

Verificação / São Paulo Transporte 

 
 

 

A Resolução CONAMA 03 de 28/06/90, com base no PRONAR, estabeleceu os padrões 

de qualidade do ar para material particulado, representado pelos parâmetros partículas totais em 

suspensão, fumaça e partículas inaláveis; dióxido de enxofre; Monóxido de Carbono; Ozônio e 

Dióxido de Nitrogênio, que são indicadores de qualidade do ar consagrados nas esferas Nacional 

e Internacional, em função da sua maior frequência de ocorrência e aos efeitos adversos que 

causam ao homem e no meio ambiente. Na Figura 8.2.1.5-1, a seguir é possível verificar os 

padrões de qualidade do ar estabelecidos pela Resolução CONAMA 03/90, conforme seu 

respectivo poluente. 

 
Fonte:CETESB, 2013. 

Figura 8.2.1.5-1: Padrões nacionais de qualidade do ar conforme Resolução CONAMA. 
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Em 2008, o Estado de São Paulo iniciou um processo de revisão dos padrões de 

qualidade do ar, baseando-se em diretrizes estabelecidas pela OMS, com participação de 

representantes de diversos setores da sociedade. Este processo culminou na publicação do 

Decreto Estadual nº 59.113, de 23/04/2013, que estabeleceu novos padrões de qualidade do ar 

por intermédio de um conjunto de metas gradativas e progressivas para que a poluição 

atmosférica seja reduzida a níveis desejáveis ao longo do tempo. 

Conforme o Decreto Estadual nº 59.113, a administração da qualidade do ar no território 

do Estado de São Paulo será efetuada por meio de Padrões de Qualidade do Ar, observados os 

seguintes critérios: 

I -Metas Intermediárias - (MI) estabelecidas como valores temporários a serem 

cumpridos em etapas, visando à melhoria gradativa da qualidade do ar no Estado de São Paulo, 

baseada na busca pela redução gradual das emissões de fontes fixas e móveis, em linha com os 

princípios do desenvolvimento sustentável. As Metas Intermediárias serão obedecidas em 3 (três) 

etapas assim determinadas: 

1. Meta Intermediária Etapa 1 - (MI1) - Valores de concentração de poluentes 

atmosféricos que devem ser respeitados a partir da publicação do decreto; 

2. Meta Intermediária Etapa 2 – (MI2)- Valores de concentração de poluentes 

atmosféricos que devem ser respeitados subsequentemente à MI1, que entrará em 

vigor após avaliações realizadas na Etapa 1, reveladas por estudos técnicos 

apresentados pelo órgão ambiental estadual, convalidados pelo CONSEMA; 

3. Meta Intermediária Etapa 3 – (MI3) - Valores de concentração de poluentes 

atmosféricos que devem ser respeitados nos anos subsequentes à MI2, sendo que 

o seu prazo de duração será definido pelo CONSEMA, a partir do início de sua 

vigência, com base nas avaliações realizadas na Etapa 2 

II -Padrões Finais (PF) - Padrões determinados pelo melhor conhecimento científico para 

que a saúde da população seja preservada ao máximo em relação aos danos causados pela 

poluição atmosférica. 
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O Quadro 8.2.1.5-1 a seguir apresenta os Padrões de Qualidade do Ar no Estado de 

São Paulo, sendo que os padrões vigentes estão assinalados emvermelho. Conforme poderá ser 

verificado, os padrões de qualidade estabelecidos pelo Governo do Estado de São Paulo se 

demonstram mais restritivos que os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 03/90, 

apresentados na Figura 8.2.1.5–1. 

Quadro 8.2.1.5-1 Padrões de Qualidade do Ar no Estado de São Paulo. 

Poluente 
Curto Prazo (concentrações médias de 24 

horas) 
Longo Prazo (concentrações médias 

anuais) 

MI1 MI2 MI3 PF MI1 MI2 MI3 PF 

SO2 60 g/m³ 40 g/m³ 30 g/m³ 20 g/m³ 40 g/m³ 30 g/m³ 20 g/m³ --- 

CO --- --- --- 9 ppm¹ --- --- --- --- 

MP10 
120 
g/m³ 

100 
g/m³ 75 g/m³ 50 g/m³ 40 g/m³ 35 g/m³ 30 g/m³ 20 g/m³ 

MP2,5 60 g/m³ 50 g/m³ 37 g/m³ 25 g/m³ 20 g/m³ 17 g/m³ 15 g/m³ 10 g/m³ 

PTS --- --- --- 240 
g/m³ --- --- --- 80 g/m³ 

FMC 120 
g/m³ 

100 
g/m³ 75 g/m³ 50 g/m³ 40 g/m³ 35 g/m³ 30 g/m³ 20 g/m³ 

Chumbo 
no MP² --- --- --- --- --- --- --- 0,5 g/m³ 

NO2
3 260 

g/m³ 
240 
g/m³’ 

220 
g/m³ 

200 
g/m³ 60 g/m³ 50 g/m³ 45 g/m³ 40 g/m³ 

O3 
140 
g/m³ 

130 
g/m³ 

120 
g/m³ 

100 
g/m³ ¹     

1 – Concentração da Média de 8 horas consecutivas. 
2 – Monitorado apenas em áreas específicas a critério da CETESB. 
3 – Concentração Média de 1 hora. 

 

O Decreto Estadual Nº 59.113/2013 também estabeleceu critérios para episódios 

agudos de poluição do ar, classificados em estados de Atenção, Alerta e Emergência. Para a 

classificação e divulgação destes episódios agudos de poluição do ar, serão considerados os 

níveis de concentração ultrapassados em conjunto com a previsão de condições meteorológicas 

desfavoráveis à dispersão dos poluentes, conforme critérios apresentados a seguir. 
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Quadro 8.1.5-2:Critérios para episódios agudos de poluição do ar. 

Parâmetros Atenção Alerta Emergência 
partículas inaláveis finas(μg/m³) - 24h 125 210 250 

partículas inaláveis(μg/m³) - 24h 250 420 500 
dióxido de enxofre(μg/m³) - 24h 800 1.600 2.100 

dióxido de nitrogênio (μg/m³) - 1h 1.130 2.260 3.000 
monóxido de carbono(ppm) - 8h 15 30 40 

Ozônio(μg/m³) - 8h 200 400 600 

Fonte: CETESB, 2013. 

Desde 1981 o índice da qualidade do ar é utilizado como ferramenta matemática para 

simplificar o processo de divulgação da qualidade do ar. O monitoramento da qualidade do ar é 

realizado pela CETESB por meio de uma rede de monitoramento com 88 estações, 49 

automáticas e 39 manuais,distribuídas por pontos estratégicos do Estado. A Região 

Metropolitana de São Paulo – RMSP conta atualmente com 39 Estações de Monitoramento, 

sendo 26 automáticas e 13 manuais, conforme Figuras8.2.1.5-2 e 8.2.1.5-3. Ressalta-se apenas 

que as estações de monitoramento apresentam configurações diferentes, resultando em muitas 

vezes no monitoramento de parâmetros distintos entre elas.  

 
Fonte:CETESB, 2012. 

Figura 8.2.1.5-2: Distribuição da Rede de Monitoramento Automática de Qualidade do Ar na RMSP. 
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Fonte:CETESB, (2012). 

Figura 8.2.1.5-3: Distribuição da Rede de Monitoramento Manual de Qualidade do Ar na RMSP. 

 

Na Área de Influência Indireta – AII do empreendimento foi verificado o funcionamento 

de 4 estações de monitoramento automáticas e 6 de monitoramento manual, distribuídas 

conforme a Figura 8.2.1.5-4. Estas estações de monitoramento são responsáveis pela 

amostragem dos parâmetros Monóxido de Carbono (CO); Dióxido de Enxofre (SO2); Partículas 

Inaláveis (MP10); Monóxido de Nitrogênio (NO); Dióxido de Nitrogênio (NO2); Óxidos de Nitrogênio 

(NOx); e Ozônio (O3), distribuídos da seguinte forma: 
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Estações Automáticas 
Estações Configuração (Parâmetros) 
Capital MP10 MP2,5 SO2 NO NO2 NOx CO O3 VV DV Localização 

Congonhas • • • • • • • - - - 
Al. dos Tupiniquins, 
1571 - E.M. Prof. 
J.C. da S. Borges 

Ibirapuera • - - • • • • • • • Parque do Ibirapuera 
s/nº - setor 25 

Interlagos • - • • • • - • • • 
R. Domingas 
Galleteri Blota, 171 - 
Campo Grande 

Itaim 
Paulista • - - • • • - • • • R. Jaguar, 225 - 

Itaim Paulista 

Itaquera - - - - - - - • - - 

Av. Fernando do 
Espírito St. Alves 
Matos, 1000 - SESC 
- Pq. do Carmo 

Pinheiros • • - • • • • • • • 
Av. Prof. Frederico 
Hermann Jr., 345 - 
CETESB 

Santo 
Amaro • - - - - - • • • • 

R. Padre José Maria, 
355 - Centro Educ. 
Esp. Mun. Joerg 
Bruder 

 

MP1 0 - Partículas Inaláveis NOx -  Óxidos de Nitrogênio DV - Direção dos Ventos 
SO2 - Dióxido de Enxofre CO - Monóxido de Carbono  
NO - Óxido de Nitrogênio O3 - Ozônio  
NO2 - Dióxido de Nitrogênio VV - Velocidade dos Ventos  
 

Estações Manuais 
Estações Configuração (Parâmetros)  

Capital FMC SO2 PTS MP2,5 Localização 
Ibirapuera • - • • Parque do Ibirapuera - setor 25 
Moema • • - - Av. dos Imarés, 111 - Centro de Trasm. do 

Aeroporto de Congonhas 
Pinheiros • • • • Av. Prof. Frederico Hermann Jr, 345 - Alto 

de Pinheiros 
Santo Amaro - - • - Av. Padre José Maria, 355 - CEEM "Joerg 

Brüder" 
 

MP2,5 - Part ículas Inaláveis Finas PTS – Partículas Totais em Suspensão 

SO2 - Dióxido de Enxofre FMC – Fumaça 
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Figura 8.2.1.5-4: Distribuição das Estações de Monitoramento de Qualidade do Ar no interior da AII do empreendimento.
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Para o diagnóstico da qualidade do ar na AII do empreendimento foram realizadas 

consultas ao Relatório de Qualidade do Ar da CETESB – 2013 (ano base 2012), elaborado com 

base no estabelecido pela Resolução CONAMA 03/90, e a Deliberação CONSEMA Nº 12/2013 

que aprovou a Classificação da Qualidade do Ar, estabelecidas pela CETESB, nas sub-regiões 

do Estado de São Paulo nas categorias >M1, M1, M2, M3 e MF. 

Para a elaboração deste diagnóstico não foram utilizados dados do Sistema de 

Qualidade do Ar – QUALAR disponibilizado pela CETESB, visto que o mesmo encontrava-se 

desativado até o fechamento deste EIA para adequação aos novos padrões de qualidade do ar 

estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 59.113 de 23/04/2013. 

 

8.2.1.5.1. Material Particulado 

Partículas Inaláveis (MP10) 

Na RMSP, onde grande parte das emissões de material particulado tem origem veicular, 

foi observada uma melhoria nos níveis de concentração de MP10, quando secomparam as 

concentrações atuais com as observadas no início da década, provavelmente, em função das 

ações e programas de controle de emissões ao longo dosanos, dos quais se destacam o 

PROCONVE e o programa de fiscalização de veículos pesados que emitem fumaça preta em 

excesso. Entretanto, verifica-se que a partir de 2006 houve uma interrupção na tendência de 

queda dos níveis de MP10, sendo que a estabilidade observada nos últimos anos pareceindicar 

que, mesmo com as emissões veiculares cada vez mais baixas, estas são suficientes apenas 

para compensaro aumento da frota e o comprometimento das condições de tráfego. 

Conforme o Relatório de Qualidade do Ar da CETESB (2013), na RMSP não foram 

registradas ultrapassagens do padrão de qualidade de curto e longo prazo para Partículas 

Inaláveis.  

Dados referentes às estações Congonhas, Ibirapuera, Interlagos, Itaquera, Pinheiros e 

Santo Amaro, instaladas no interior da AII do empreendimento, demonstram que os padrões de 
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Qualidade do Ar na região do empreendimento para o parâmetro MP10 foram atendidos nos 

últimos 5 anos quando analisados à luz da Resolução CONAMA 03/90. 

Quando comparados com os padrões de qualidade do Decreto Estadual Nº 59.113 

observamos que em 2012 apenas as estações de monitoramento Ibirapuera e Santo Amaro 

apresentaram concentrações de curto prazo acima do Padrão de Qualidade MI1 (vigente 

atualmente) para o parâmetro MP10. Os monitoramentos do ar realizados em anos anteriores na 

Estação Santo Amaro, não permitiram tecer um parecer quanto à melhora ou piora das 

concentrações de MP10 na região, devido à falta de representatividade dos dados da estação. 

Embora a Estação Ibirapuera tenha registrado concentrações acima dos padrões de qualidade do 

Decreto Estadual nos últimos 3 anos (2010 a 2012), verifica-se que ao longo deste período houve 

queda gradativa das concentrações, demonstrando uma constante melhora da qualidade do ar 

na região, quando verificado o padrão MP10. 

A Estação Congonhas também demonstrou melhoras significativas da qualidade do ar 

ao longo dos últimos 3 anos, fazendo com que em 2012 a mesma apresentasse concentrações 

abaixo do padrão de qualidade do Decreto Estadual Nº 59.113. 

A figura a seguir apresenta os dados extraídos do relatório da CETESB. 
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Fonte: CETESB, 2013.

Figura 8.2.1.5.1-1: Dados de Monitoramento de MP10nos últimos 5 anos. 
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Partículas Inaláveis Finas (MP2,5) 

As partículas inaláveis finas são produzidas principalmente nos processos de 

combustão, a partir de emissãodireta e também a partir dos gases precursores emitidos como 

SO2, NOx e compostos orgânicos voláteis quereagem na atmosfera. A fração fina é composta 

tipicamente de nitrato, sulfato, amônio, material carbonáceo emetais. As partículas inaláveis finas 

penetram mais profundamente no trato respiratório causando maiores danosa saúde humana. 

A Resolução CONAMA 03/90 não possui padrão de qualidade para o parâmetro MP2,5. 

Entretanto, a Estação de Monitoramento Cerqueira César, a única instalada na AII com 

capacidade para monitorar este parâmetro, registrou em 2012 uma média anual de 20 g/m³ e 

máximas no período de 24h de 47 e 46 g/m³.  

Estes resultados quando comparados com o estabelecido no Decreto Estadual Nº 

59.113, demonstram que a média anual de 20 g/m³ está no limite de atendimento do Padrão de 

Qualidade MI1 (vigente atualmente), enquanto que as máximas registradas para o período de 

24h ficaram abaixo do padrão de curto prazo fixado em 60 g/m³. 

Quando comparamos os dados dos últimos 5 anos, verificamos que a partir de 2009 

houve uma leve queda nos resultados das medições de máxima para 24h, enquanto que para a 

média aritmética há uma piora nos anos de 2011 e 2012, ficando os resultados no limite do 

padrão de qualidade. 

A figura a seguir apresenta os dados extraídos do relatório da CETESB para o 

parâmetro MP2,5. 
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Rede Manual 

 
Rede Automática 

 
Fonte: CETESB, 2013. 

Figura 8.2.1.5.1-2: Dados de Monitoramento de MP2,5 nos últimos 5 anos. 
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Partículas Totais em Suspensão - PTS 

A CETESB informou que em2012 foram registradas na RMSP a ultrapassagem do 

padrão diário de 240 g/m³ e anual de 80 g/m³ apenas na Estação de Monitoramento de Osasco, 

ou seja, fora da AII do empreendimento. 

Na AII do empreendimento o monitoramento do parâmetro PTS é realizado pelas 

Estações Ibirapuera, Pinheiros e Santo Amaro, sendo que este parâmetro também era analisado 

até o ano de 2011 pela Estação de Monitoramento Congonhas, que em medições anteriores 

(2009, 2010 e 2011) apresentou concentrações acima da média geométrica anual estabelecida 

pela Resolução CONAMA 03/90 e Decreto Estadual Nº 59.113. 

A última ultrapassagem das concentrações de PTS nas estações em funcionamento 

ocorreu no ano de 2008 (Pinheiros) para a concentração média de 24h, entretanto, a partir de 

2009 foi constatada a elevação das concentrações deste parâmetro em todas as estações em 

funcionamento, tanto que em 2012 a Estação Ibirapuera ficou a apenas 2 g/m³ de atingir o teto 

de concentrações permitidas pelos padrões de qualidade. 

A figura a seguir apresenta os dados extraídos do relatório da CETESB para o 

parâmetro PTS. 
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Fonte: CETESB, 2013.

Figura 8.2.1.5.1-3: Dados de Monitoramento de PTSnos últimos 5 anos. 
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Fumaça (FMC) 

Os resultados de monitoramento de FMC realizados pela CETESB em 2012 na RMSP, 

quando balizados pela Resolução CONAMA 03/90, não apresentaram ultrapassagens do padrão 

de curto prazo (150 g/m³) e nem ultrapassagens do padrão anual (60 g/m³). 

No interior da AII foi verificado o funcionamento de 3 Estações de Monitoramento 

capazes de verificar concentrações de FMC, sendo Ibirapuera, Moema e Pinheiros. No 

levantamento dos últimos 5 anos foi verificado um histórico de ultrapassagens dos padrões de 

qualidade nas estações Moema (2008, 2010 e 2011), Ibirapuera (2011) e Pinheiros (2011 e 

2012), para concentrações médias de 24 h (120 g/m³) estabelecidas pelo Decreto Estadual Nº 

59.113. Entretanto, em todas as estações foi verificada uma queda acentuadas das 

concentrações de FMC do ano de 2011 para o ano de 2012. 

Segundo a CETESB, esta queda está associadaas condições meteorológicas mais 

favoráveis ocorridas nesteano, além de serreflexodeoutras ações quecausarama redução das 

emissões,principalmentedos veículos adiesel, como ocontrolesobreas emissões veiculares. 

A figura a seguir apresenta os dados extraídos do relatório da CETESB para o 

parâmetro FMC. 
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Fonte: CETESB, 2013. 

Figura 8.2.1.5.1-4: Dados de Monitoramento de FMC nos últimos 5 anos. 
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8.2.1.5.2. Gases 

Ozônio (O3) 

O ozônio apresenta, ao longo dos meses, uma distribuição de episódios totalmente 

distintados poluentes primários, uma vez que este poluente é formado na atmosfera por reações 

fotoquímicas que dependem da radiação solar, dentre outros fatores. Concentrações elevadas de 

ozônio ocorrem com maior frequência no período compreendido entre setembro e março 

(primavera e verão), meses mais quentes e com maior incidência de radiação solar no topo da 

atmosfera. Entretanto, nesse período a maior frequência deste poluente não ocorre 

necessariamente nos meses mais quentes (janeiro e fevereiro), provavelmente em função do 

aumento da nebulosidade devido a atividade convectiva, que reduz a quantidade de radiação 

solar incidente no período da tarde e, consequentemente, diminui a formação do ozônio na baixa 

atmosfera. O maior número de ocorrências no Estadod e São Paulo é registrado, geralmente, na 

transição entre os períodos seco e chuvoso (meses de setembro e outubro). 

A formação do ozônio próximo a superfície é extremamente influenciada pelas condições 

meteorológicas, como variação da nebulosidade, quantidade de radiação solar incidente, altas 

temperaturas, transporte atmosférico de precursores, bem como transporte do próprio ozônio de 

uma região para outra. Entretanto, a compreensão do fenômeno e os fatores limitantes para que 

ele ocorra requerem informações e ferramentas não disponíveis no momento. 

Conforme a CETESB, o ozônio é o poluente que mais ultrapassa os padrões de 

qualidade do ar no Estado de São Paulo. Em 2012, ele foi monitorado em 42 estações 

automáticas distribuídas em doze UGRHIs. 

A RMSP apresentou o maior número de ultrapassagens do padrão e também o maior 

número de dias de ocorrência dos eventos (98 dias). Esta região apresenta um alto potencial de 

formação de ozônio, uma vez que há grande emissão de precursores, principalmente de origem 

veicular. Em função das complexas interações químicas e meteorológicas envolvidas nas 

reações atmosféricas de formação e transporte do ozônio, não é possível inferir se o aumento 

dos níveis deste poluente nos últimos anos na RMSP representa efetivamente uma tendência ou 
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se está relacionado principalmente e as variações das condições meteorológicas, uma vez que 

as variações quantitativas nas emissões de seus precursores são pequenas de ano para ano. 

Na AII do empreendimento foi verificado o funcionamento das Estações de 

Monitoramento de ozônio Ibirapuera, Interlagos, Itaquera, Pinheiros e Santo Amaro. 

Os dados destas estações em 2012 demonstram que as concentrações de ozônio estão 

acima dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 03/90, apresentando máximas 

dentro do período de 1h de até 290 g/m³ (Itaquera), enquanto limite estabelecido pela resolução 

é de 160 g/m³. 

Devido ao não funcionamento do Sistema do QUALAR não foi possível realizar uma 

comparação dos resultados destas estações com os padrões do Decreto Estadual Nº 59.113, 

visto que a metodologia de amostragem dos dados é diferente nos 2 diplomas, sendo que no 

Decreto a concentração de ozônio é resultante da média de 8h consecutivas e na Resolução 

CONAMA pelo período de 1 h. 

A figura a seguir apresenta os dados extraídos do relatório da CETESB para o 

parâmetro ozônio. 
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Fonte: CETESB (2013). 

Figura 8.2.1.5.2-1: Dados de Monitoramento de Ozônio nos últimos 5 anos. 
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Dióxido de Nitrogênio (NO2) 

As medições de dióxido de nitrogênio (NO2),que também é precursor do 

ozônio,mostraram que em 2012 não houve ultrapassagem do padrão horário (320 g/m³) em 

nenhuma das estações da RMSP, enquanto que o padrão anual (100 g/m³) não é ultrapassado 

há mais de uma década, quando comparadas com a Resolução CONAMA 03/90. 

No interior da AII foi verificado o funcionamento de 5 Estações de Monitoramento, 

Congonhas, Ibirapuera, Pinheiros, Interlagos e Itaquera, capazes de verificar concentrações de 

NO2, sendo que as duas últimas nunca tiveram dados representativos em seu histórico de 

funcionamento. No levantamento dos últimos 5 anos, foi verificado que em 2011 e 2012 todas as 

estações apresentaram concentrações de qualidade do ar dentro dos padrões para 

concentrações médias de 1 hora (260 g/m³) e médias aritméticas (60 g/m³) estabelecidas pelo 

Decreto Estadual Nº 59.113. A estação Congonhas é a que possui o pior histórico de 

concentrações de NO2, sendo verificadas ultrapassagens dos padrões em 2008, 2009 (pior 

cenário com concentração média de 1 h de 500 g/m³) e 2010. 

A figura a seguir apresenta os dados extraídos do relatório da CETESB para o 

parâmetro dióxido de nitrogênio. 
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Fonte: CETESB (2013). 

Figura 8.2.1.5.2-2: Dados de Monitoramento de dióxido de nitrogênio nos últimos 5 anos. 
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Monóxido de Carbono (CO) 

As concentrações atuais de CO, apesar do aumento da frota, são bem menores que as 

observadas na décadade 90, principalmente devido a redução das emissões dos veículos leves 

novos, em atendimento aos limites cada vez mais rígidos do PROCONVE e do PROMOT, 

associada a renovação da frota existente. Esta queda, que foi mais acentuada na década de 90, 

nos últimos anos se deu de maneira mais lenta e os níveis tendem a se aproximar da 

estabilidade. 

Destaca-se também que as reduções das concentrações ao longo do tempo se deram, 

de forma mais significativa, em estações localizadas próximas a vias de tráfego intenso do que 

em estações que estão mais distantes deste tipo de via e que medem concentrações de CO 

representativas de áreas maiores. 

As maiores concentrações de CO do Estado de São Paulo foram registradas na RMSP, 

entretanto, não foram registradas ultrapassagens do padrão de 8 horas (9 ppm) determinados 

pelo Decreto Estadual Nº 59.113, sendo inclusive verificada uma melhora das concentrações no 

ano de 2012. 

Na AII do empreendimento foram identificadas 4 Estações de Monitoramento da 

CETESB para a realização das medições de concentração de CO. A Figura 8.2.1.5.2-3 

apresentada a seguir demonstra os dados de monitoramento de Co nos últimos 5 anos. 
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Fonte: CETESB (2013). 

Figura 8.2.1.5.2-3: Dados de Monitoramento de CO nos últimos 5 anos. 
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Dióxido de Enxofre (SO2) 

Os níveis de dióxido de enxofre vem sendo reduzidos lentamente ao longo dos anos na 

RMSP como resultado, principalmente, do controle exercido sobre as fontes fixas e da redução 

do teor de enxofre dos combustíveis, tanto industrial como automotivo. 

A partir de 2009, passou a ser fornecido, para as frotas cativas da cidade de São Paulo, 

um diesel contendo no máximo 50 ppm de enxofre (diesel S50), em substituição ao diesel S500 

(com até 500 ppm de enxofre). Em 2010 essa oferta foi estendida para as frotas cativas de toda a 

RMSP. A partir de 2012, o diesel S50 passou a ser fornecido em diversos postos de 

abastecimento do país, incluindo a RMSP e outras cidades do Estado de São Paulo. A partir de 

01/01/2013, o diesel S10 (com até 10 ppm de enxofre) passou a ser fornecido em diversos 

postos, em substituição ao diesel S50. 

Não houve ultrapassagem dos padrões de qualidade do ar estabelecidos pela Resolução 

CONAMA 03/90, diário (365 g/m³) e anual (80 g/m³), de SO2 em nenhuma das estações de 

monitoramento do Estado, sendo que na RMSP foram observados valores muito abaixo dos 

respectivos padrões. As medições nas estações manuais, com amostradores passivos, se 

aproximaram do limite de detecção do método. 

Na AII do empreendimento foram identificadas 2 estações com amostradores passivos 

(Moema e Pinheiros) e 2 estações automática (Congonhas e Interlagos), que demonstraram 

concentrações muito abaixo dos padrões estabelecidos pela Meta Intermediária 1 – MI1 do 

Decreto Estadual Nº59.113, conforme figura a seguir. 
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Rede Automática 

 
Rede Amostradores Passivos 

 
Fonte: CETESB (2013).

Figura 8.2.1.5.2-4: Dados de Monitoramento de SO2 nos últimos 5 anos. 



 

Código 
RT-018.00/RA2/004 

Rev. 
A 

RELATÓRIO TÉCNICO 
Emissão 

15/08/13 
Folha 

65 de 555 
 
Emitente 
 
 

Resp. Técnico – Emitente 
15/08/13 

Verificação / São Paulo Transporte 

 
 

 

8.2.1.6.Recursos Hídricos Superficiais 

Hidrografia da área inseridana AII 

A AII está totalmente inserida na Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Alto Tietê - UGRHI-06, de acordo com a Lei nº 9.034/94, de 27/12/1994, que dispõe 

sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

A bacia hidrográfica do Alto Tietê corresponde à área drenada pelo Rio Tietê desde suas 

nascentes, em Salesópolis, até a Barragem de Rasgão, localizada no município de Pirapora do 

Bom Jesus. Compreende uma área de 5.985 km², com extensa superfície urbanizada e integrada 

por 35 municípios. Caracteriza-se por apresentar regimes hidráulico e hidrológico extremamente 

complexos em virtude das profundas alterações introduzidas por obras hidráulicas e por efeitos 

antrópicos das mais diversas ordens. 

A maior parte da área urbana desta UGRHI está assentada em terrenos sedimentares de 

idade Cenozóica, compreendendo os depósitos terciários da bacia de São Paulo e as coberturas 

aluviais mais recentes de idade quaternária, desenvolvidas ao longo dos principais rios que 

drenam a região. Os terrenos cristalinos, por sua vez, contornam as áreas sedimentares e 

configuram praticamente toda a borda da RMSP, concentrando-se neles as áreas de cobertura 

vegetal e de mananciais hídricos de superfície. Estes terrenos também compreendem as áreas de 

expansão humana mais recente na RMSP. 

A chuva anual média na UGRHI 6 atinge os 1.400 mm, com maiores valores na área 

próxima à Serra do Mar (na sub-bacia do reservatório Billings chega a 2.500 mm), diminuindo em 

direção ao interior. A produção hídrica superficial, dentro dos limites territoriais desta UGRHI, 

apresenta as seguintes vazões características (PERH 2004-2007): 

 QLP (Vazão média) = 84 m3/s 

 Q7,10 (vazão mínima média de 7 dias consecutivos e 10 anos de período de retorno) 

= 20 m3/s 
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A bacia do Alto Tietê constitui-se por uma vasta rede de tributários contabilizando-se 

notrecho quase uma centena, sendo que alguns deles tem suas bacias ou parte delas dentro da 

área da AII. Vários deles se destacam não apenas pela magnitude de suas áreasde drenagem e 

pelos caudais que geram enchentes com grandes prejuízos às atividades urbanas, mastambém 

pela importância que representam seja nos aspectos históricos da região, seja porsediar 

importantes projetos de engenharia nas áreas energética, de abastecimento e hidráulica. 

Caracterização da hidrografia da AII 

A caracterização dos recursos hídricos superficiais da AII tem por objetivo a 

apresentação dasbacias hidrográficas e das redes de drenagens superficiais principais, tendo por 

base as informações disponíveis nos seguintes órgãos: Sistema deGerenciamento de Recursos 

Hídricos do Estado de São Paulo (SIGRH) e Departamento deÁguase Energia Elétrica (DAEE). 

Foram consultadas ainda informações em outras fontes secundárias,com destaque para Plano 

Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê.Complementarmente, foram consultados dados 

na Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (CETESB). 

Os cursos d’água abrangidos pela AII do empreendimento são relacionados abaixo e 

podem ser visualizados no Mapa 8.2.1.6-1 – Hidrografia da AII. 

 Rio Tietê; 

 Rio Aricanduva; 

 Rio Inhumas; 

 Córrego dos Machados; 

 Córrego Caguaçu; 

 Córrego do Mombaça; 

 Córrego do Limoeiro; 

 Rio Jacupera; 

 Rio Jacú; 

 Córrego das Tocas; 

 Córrego Ponte Rasa; 

 Rio Itaquera; 
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 Córrego Água Vermelha; 

 Ribeirão Lajeado; 

 Afluente do Ribeirão lajeado, localizado próximo a Rua Antônio Joaquim Diniz; 

 Afluente do Córrego Itaquera, localizado próximo a Rua Luis Mateus; 

 Afluente do Córrego Itaquera, paralelo a Rua Copenhague; e 

 Rio Verde. 

E na região Oeste / Sul (Mapa 8.2.1.6-1 - Hidrografia da AII): 

 Rio Pinheiros; 

 Córrego Traição; 

 Córrego Água Espraiada; 

 Rio Ipiranga; 

 Córrego das Minhocas; 

 Córrego Moinho Velho;  

 Rio Tamanduateí; 

 Córrego da Mooca e 

 Córrego do Oratório. 

 

O tema aqui analisado será contemplado no item 8.4.1.1. Aspectos Geológico-
Geotécnicos, por meio de um trabalho de campo expedito e específico, objetivando, entre outros 

parâmetros, a identificação dos cursos d’águas que, de alguma maneira, poderão ser interferidos 

ou interferir, de forma pontual, pela implantação do empreendimento, em especial durante a fase 

de obras. 

Constatou-se que as porções de terreno da AII estão totalmente inseridas em zonas 

fortementeurbanizadas, o que, de forma geral, provoca alterações nas características naturais dos 

cursosd’água, como por exemplo, retificações e/ou canalizações dos mesmos, além de os 

tornaremreceptores dos mais diversos tipos de detritos/resíduos urbanos, que, visivelmente, 

alteram aqualidade das águas e provocam o assoreamento dos mesmos. 
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Com o crescente ritmo de ocupação urbana, estas áreas baixas e com baixas 

declividades (menor que 6º de inclinação) (Mapa 8.2.1.6-2 - Classes de Declividade da AII) 
foram sendo sistematicamente aterradas, e consequentemente sua rede hídrica descaracterizada, 

com o desaparecimento dos antigos meandros, a começar pelo próprio rio Tietê, o qual foi alvo de 

uma intensa retificação ao longo de seu curso. Esta dinâmica criou forçosamente uma dificuldade 

ao escoamento das águas superficiais, o que levou a eventos de constantes inundações e 

alagamentos verificadas em épocas de chuvas. 

Os Mapas 8.2.1.6-1 - Hidrografia da AII e 8.2.1.6-2 - Classes de Declividade da AII 
são apresentados no Caderno de Desenhos e Mapas, Volume IV. 

 

8.2.1.7.Recursos Hídricos Subterrâneos 

Sistemas Aquíferos presentes na AII 

A área da AII está inserida na Bacia do Alto Tietê, uma unidade hidrológica que engloba os 

domínios da Bacia Sedimentar de São Paulo e das rochas pré-cambrianas do embasamento 

cristalino que a circundam. Este contexto geológico define o Sistema Aquífero Sedimentar e o 

Sistema Aquífero Cristalino ou Fraturado, os quais ocorrem na AII e podem ser observado no Mapa 
8.2.1.7-1 – Hidrogeologia da AII. 

O Sistema Aquífero Cristalino, ou Fraturado, tem seus limites coincidentes 

aproximadamente com os divisores de drenagem superficial, nas cotas de 800 a 880 m sobre o 

nível do mar (msnm), fato observável no Mapa 8.2.1.7-3 - Mapa Hipsométrico da AII. Segundo o 

comportamento hidráulico das rochas, é possível distinguir dois comportamentos nesse sistema. O 

primeiro, relacionadoàs rochas intemperizadas, conformando um aquífero de porosidade granular 

bastante heterogêneo, de natureza livre, com espessura média de 50 m. O segundo, denominado 

aquífero fraturado, relacionado às descontinuidades das rochas que ocorrem sob o manto de 

intemperismo, onde as águas circundam por descontinuidades da rocha (fraturas e falhas). Esta 

unidade é de caráter livre, semi-livre e algumas vezes confinado pelos sedimentos sotopostos. É 

fortemente heterogêneo e anisotrópico. 
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O Sistema Aquífero Cristalino, ou Fraturado, apresenta vazão média de 11,7 m3/h, embora 

se reconheçam produtivas diferenciadas segundo o tipo de litologia dos aquíferos (Tabela 8.2.1.7-
1). É basicamente possível distinguir duas unidades neste sistema, uma associada às rochas 

granitóides (Aquífero de Rochas Granitóides) e outra associada às rochas metassedimentares 

(Aquífero de Rochas Metassedimentares). 

Tabela 8.2.1.7-1: Potencial hídrico subterrâneo dos sistemas aquíferos presentes na AII. 

Sistema 
aquífero Aquíferos 

Nº poços 
estudados

Profundidade 
média dos 
poços (m) 

Vazão 
média 
(m³/h) 

Vazão 
mediana 

(m³/h) 

Capacidade específica (m3/h/m)

Média 
Mediana 

Desvio Padrão 

Sedimentar São Paulo / Resende 261 165 9,16 10,3 0,7 1,36 2,3 

Fraturado 

Rochas 
Granitóides 

123 191,3 85,2 7,03 0,113 0,1013 0,4 

Rochas 
Metassedimentares 

263 172,25 10,625 7,5 0,8 0,1 0,625 

Fonte: baseado HIRATA et al, 2002. 

As características hidráulicas da porção intemperizada do Sistema Aquífero Cristalino, ou 

Fraturado, mostra que a condutividade hidráulica é função do nível do perfil de alteração da rocha. 

Elas variam de muito baixa (1x10-6 a 1x10-7 m/s), no terço superior do perfil de alteração, a muito 

alta (1x10-3 a 1x10-4 m/s), na zona de transição, entre a rocha relativamente alterada e a rocha sã. 

Valores de porosidade total e efetiva são reportados em vários trabalhos e encontram-se entre 0,05 

a 0,15. Observa-se na Figura 8.2.1.7-1 o modelo hidrogeológico conceitual do Aquífero Cristalino, 

ou Fraturado. 

Tal aquífero ocorre no trecho Oeste-sul da AII e principalmente na porção centro-leste e 

sudeste. Desta forma, deve-se ter atenção, principalmente durante as obras, para evitar sua 

contaminação ou colmatação pela movimentação de terra. 
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sãoconsideradas boas para consumo humano, classificadas como 

predominantementebicarbonatadas cálcicas. No entanto, a qualidade natural das águas 

subterrâneas é ameaçada quando se considera aexistência de fontes potenciais de poluição em 

locais vulneráveis.Hirata & Ferreira (2001)classificaram os aquíferos da Bacia Sedimentar de São 

Pauloquanto à vulnerabilidade natural e à poluição. Segundo esta classificação o Aquífero Resende 

e as coberturas neocenozóicas apresentamalta vulnerabilidade. 

A colmatação reduziria a área de recarga do mesmo, refletindo diretamente na vazão dos 

poços, os quais teriam seu potencial de produção reduzido. A recarga dos sistemas aquíferos está 

associada à infiltração natural de parte daságuas do excedente hídrico, o escoamento superficial e 

a interceptação das fugas das redes públicas de distribuição de água e,mais restritamente, da rede 

coletora de esgotos e da infiltração direta de uma parcelada água das galerias pluviais que, devido 

a manutenção deficiente, infiltram a água dachuva, além das ligações clandestinas de esgoto. 

Observa-se que os meios de recarga como a chuva, o escoamento superficial e infiltraçãodireta das 

águas das galerias pluviais são meios de carreamento de sedimentos finos, quando da 

movimentação de terra sem o devido controle, os quais causam a colmatação do aquífero. 

Os Mapas8.2.1.7-1 -Hidrogeologia da AII,8.2.1.7-2- Sistemas de Aquíferos da AII e 

8.2.1.7-3 - Hipsométrico da AII são apresentados no Caderno de Desenhos e Mapas, Volume 
IV. 
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Segundo Usteri (1911), citado no Atlas Ambiental do Município de São Paulo (2002), o 

município de São Paulo apresentava-se originalmente recoberto por vegetação de várzea, 

campos e florestas. Por volta do século XIX, ocorre grande expansão da cultura cafeeira 

acarretando a devastação da maior parte da cobertura florestal da cidade, desde a Serra da 

Cantareira ao norte, até os limites da Serra do Mar ao sul. Mais tarde, com a construção da 

Represa Guarapiranga e posteriormente da Represa Billings, extensas áreas cobertas por 

vegetação nativa foram ocupadas pelos reservatórios.  

Com o declínio da cultura cafeeira, diversas áreas passaram a ser usadas para produção 

pecuária. Entretanto, em locais com menores densidades demográficas e de difícil acesso, como 

a Serra da Cantareira e o entorno das nascentes, o abandono do cultivo do café propiciou o 

estabelecimento de vegetação secundária (SÃO PAULO, 2002). 

Nestes locais foi possível o estabelecimento do processo de regeneração natural 

(sucessão secundária), após estas áreas terem sido parcialmente suprimidas e/ou submetidas a 

profundas alterações deflagradas por ações antrópicas. Estes fragmentos de vegetação 

secundária, originados da sucessão secundária, que segundo Gomez-Pompa & Wiechers (1976) 

é definida como um processo ecológico caracterizado por substituições que se sucedem em um 

ecossistema depois de uma perturbação natural ou antrópica, até atingir um estágio estável, 

encontram-se nos diversos estágios sucessionais: pioneiro, inicial, médio e avançado.  

Portanto, a vegetação florestal da cidade está representada exclusivamente por 

fragmentos de remanescentes de formação secundária, ou seja, que sofreram algum tipo de 

alteração antrópica, mesmo que indiretamente pelos efeitos ocasionados pela fragmentação das 

matas.  

Contudo, nos remanescentes vegetais inseridos na área urbana a situação é muito 

diferente. Estudos realizados pelos órgãos ambientais do Município de São Paulo (SÃO PAULO, 

2004) indicam que 48% de seu território apresenta-se carente em arborização e áreas verdes. É 

importante ressaltar que aproximadamente 75% da vegetação ali existente concentra-se em 

apenas quatro regiões administrativas: Capela do Socorro, Campo Limpo, Jaçanã-Tremembé e 

Perus – os extremos norte e sul de São Paulo 
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Dados do Atlas Ambiental do Município de São Paulo (SÃO PAULO, 2004) indicam que a 

cobertura vegetal hoje existente e entremeada às áreas urbanas da RMSP é constituída 

basicamente por fragmentos secundários da vegetação natural (Floresta Ombrófila Densa, 

Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana e Campos Naturais), que ainda resistem ao processo de 

expansão urbana, em porções mais preservadas no extremo sul, da Serra da Cantareira ao norte, 

e em manchas isoladas, como as Áreas de Proteção Ambiental – APA – do Carmo e Iguatemi, na 

Zona Leste; por ambientes implantados em áreas urbanizadas, restringindo-se aos parques e 

praças municipais e a escassa arborização viária; e espécimes isolados em terrenos particulares. 

Assim, analisando a cobertura vegetal da RMSP, pode-se perceber que os maciços 

florestais nativos da Floresta Ombrófila Densa, em estágios mais avançados, localizam-se nos 

limites sul da RMSP, como naAPA do Capivari-Monos e no extremo sul dos municípios do ABC, 

no reverso da Serra do Mar.Ao norte, os Parques Estaduais do Jaraguá e da Cantareira abrangem 

os remanescentes de Floresta Ombrófila Montana. Cabe ressaltar que nesta região ocorrem ainda 

extensos reflorestamentos de pinus e eucalipto, como nos municípios de Cajamar, Franco da 

Rocha e Caieiras.Já na Zona Leste, as porções remanescentes, de pequena extensão regional, 

estão contidas nas APA do Carmo e Iguatemi e no extremo leste do município 

De acordo com o Instituto Florestal (2005), áreas com vegetação secundária de 

vegetação nativa recobrem 5,28% do território do município de São Paulo, áreas de capoira, 

15,66%, vegetação de várzea aproximadamente 0,06% e áreas de reflorestamento com espécies 

exóticas, 1,88%. 

A AII do empreendimento insere-se neste contexto histórico de ocupação da cidade e 

consequente degradação das áreas verdes. A Figura 8.2.2.1-2 a seguir apresenta a atual 

situação da AII em relação a cobertura vegetal, utilizando-se como base o Mapa Florestal dos 

Municípios do Estado de São Paulo, obtido a partir da publicação “Inventário Florestal do Estado 

de São Paulo” do Instituto Florestal (2005). 
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 Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo; 

 APA Parque e Fazenda do Carmo; 

 APA Mata do Iguatemi; 

 Parque Estadual Fontes do Ipiranga e 

 APA da Várzea do Rio Tietê. 

Vale destacar ainda que, segundo o Plano Diretor vigente do município de São Paulo, o 

Sistema de Áreas Verdes é formado pelo conjunto de áreas de todos os parques públicos, praças, 

jardins, áreas verdes ligadas ao sistema viário, todos os espaços livres e áreas verdes de 

arruamentos e loteamentos existentes, bem como áreas verdes de projetos a serem aprovados. 

Assim sendo, de acordo com dados da SVMA (2011), a porcentagem de cobertura 

vegetal do município de São Paulo é de 46,14%, ressaltando que tal indicador é obtido a partir da 

identificação de áreas públicas e particulares com cobertura vegetal, incluindo áreas de vegetação 

arbórea, arbustiva e rasteira (gramíneas). Estão incluídas as áreas públicas com presença de 

vegetação, incluindo parques, praças, áreas vinculadas ao sistema viário (rotatórias, canteiros, 

etc) e a equipamentos institucionais (cemitérios, escolas, universidades, entre outros), bem como 

as áreas vegetadas de propriedade particular (intra-lote), chácaras, sítios, reflorestamentos. 

Foram computadas também as áreas com ocorrência expressiva de mata nativa, em geral 

inseridas nas unidades de conservação de proteção integral (parques estaduais da Serra do Mar e 

da Cantareira). 

Os parques municipais são importantes espaços públicos que agem como atenuantes de 

condições ambientais adversas, abrigando importantes porções de mata remanescente, além de 

apresentar grande importância paisagística, arquitetônica e cultural. 

Além dos parques, merece destaque a arborização viária como componente importante 

do Sistema de Áreas Verdes da cidade. A arborização viária desempenha importante papel na 

manutenção da qualidade ambiental das cidades, além de influenciar de forma significativa as 

condições microclimáticas. Na cidade de São Paulo sua importância é potencializada em virtude 

da grande escassez de áreas verdes. 
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No município, a distribuição do verde no sistema viário é desigual. Percebe-se uma maior 

concentração de vias arborizadas nas regiões habitadas pela classe média-alta. Já nas regiões 

mais carentes a situação é crítica, pois as vias e calçadas são estreitas e o recuo mínimo muitas 

vezes não é respeitado, o que limita e dificulta a arborização. 

O mapa de distribuição da vegetação, que se encontra no Atlas Ambiental do Município 

de São Paulo (2002), permite visualizar a quantificação dos usos do solo segundo a densidade de 

vegetação. Segundo dados deste atlas, 48% do território do município apresenta-se carente em 

arborização e áreas verdes. 

Na AII do empreendimento, destaca-se a região administrava de São Miguel e Itaim 

Paulista, como áreas com grande escassez de áreas verdes e arborização. Mais adiante é 

apresentada a Figura 8.2.2.1-3 mostrando a AII sobre o mapa de distribuição da vegetação no 

município de São Paulo (Atlas Ambiental, 2002). 

Nota-se na figura em questão que a AII abrange grande concentração de áreas 

urbanizadas (urbano 1 e 2), com densa urbanização e escassez de vegetação, em áreas com 

grandes quantidades de prédios (região central) e bairros residenciais horizontais adensados 

(região leste), apresentando ainda vias pouco arborizadas e carência de praças e jardins 

residenciais. Nas áreas de divisa do município ainda é possível encontrar algumas áreas com 

vegetação, incluindo parques e bosques urbanos, além de uma zona rural, na qual estão inclusas 

áreas de mata, reflorestamento e agricultura. 

As áreas mais relevantes de Vegetação 2, a qual inclui as matas propriamente ditas, 

encontram-se na região de Itaquera e Ipiranga, fato diretamente ligado à presença das Unidades 

de Conservação ali existentes, além da área limítrofe do município, a qual compreende a Unidade 

de Conservação da APA da Várzea do Rio Tietê. 
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Tabela 8.2.2.1-1: Classes de densidade da vegetação por regiões administrativas abrangidas pela 

AII do empreendimento. 

Subprefeituras 
Área (km2) 

Urbano 
1 

Urbano 
2 

Urbano 
3 

Total 
urbano 

Vegetação 
1 

Vegetação 
2 

Total 
vegetação 

Pinheiros 12,056 8,159 5,767 25,982 0,428 0,437 0,865 

Santo Amaro 16,166 16,180 8,882 41,228 5,963 8,999 14,962 

Vila Mariana 17,003 7,864 1,501 26,368 0,453 0,453 0,906 

Ipiranga 24,050 7,281 1,674 33,005 1,425 4,531 5,956 

Jabaquara 11,633 5,251 0,598 17,482 0,364 0,409 0,773 
Vila Prudente 25,485 5,947 1,324 32,756 0,260 0,264 0,524 

São Mateus 11,504 11,055 6,780 29,339 7,026 15,470 22,496 

Itaquera 12,683 18,156 6,334 37,173 7,053 16,086 23,139 
Cidade Tiradentes 11,633 5,251 0,598 17,482 0,364 0,409 0,773 

Guaianazes 5,599 13,963 6,908 26,47 3,911 6,196 10,107 

Itaim Paulista 5,117 5,962 0,857 11,936 0,239 0,262 0,501 
São Miguel 

Paulista 13,609 9,566 1,931 25,106 1,584 2,934 4,518 

Total 166,538 114,635 43,154 324,327 29,07 56,45 85,52 
Fonte: Atlas Ambiental do Município de São Paulo (2002). 

 

A maior parte da AII é composta por áreas urbanas (324,327 km²), sendo que a área com 

vegetação totaliza aproximadamente 85,52 km² o que corresponde a 33,00% de toda a AII. 

Para comparação, as subprefeituras de Capela do Socorro e Perus apresentam 83,96% e 

73,15%, respectivamente, de cobertura vegetal, sendo as subprefeituras com as maiores 

densidades de áreas verdes da cidade. Por outro lado, as subprefeituras de Cidade Ademar, Sé e 

Mooca apresentam os menores índices de cobertura vegetal, por volta de 0,8% cada. Portanto, a 

AII apresenta valores intermediários de cobertura vegetal ao compará-la com as demais 

subprefeituras da cidade. 
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observadas nas regiões da divisa do município. Novamente, as áreas que apresentam-se 

recobertas por Fragmentos de Floresta Ombrófila Densa, em seus diferentes estádios 

sucessionais, ocorrem nas Unidades de Conservação existentes nas regiões administrativas do 

Ipiranga, Itaquera e Cidade Tiradentes. 

Indicadores apresentados pela SVMA (2011) apontam a porcentagem do território 

coberto por vegetação em qualquer extensão, inclusive canteiros, gramados, áreas ajardinadas, 

etc. Sendo que a cobertura vegetal presente na AII do empreendimento corresponde a 30,68% da 

cobertura vegetal total do município de Sâo Paulo, conforme Tabela 8.2.2.1-2 apresentada a 

seguir. 

Tabela 8.2.2.1-2: Classificação das subprefeituras da AII, com relação ao índice de cobertura 

vegetal presente em suas áreas. 

Subprefeituras 
Área Verde 

% m² 

Pinheiros 4,77 1.529.082 

Santo Amaro 1,08 407.418 

Vila Mariana 6,64 1.783.721 

Ipiranga 12,60 4.743.058 

Jabaquara 9,53 1.339.497 

Vila Prudente 1,74 568.532 

São Mateus 0,38 174.970 

Itaquera 11,58 6.408.507 

Cidade Tiradentes 6,55 990.842 

Guaianazes 0,97 169.926 

Itaim Paulista 3,43 744.613 

São Miguel Paulista 7,71 1.899.422 

Total - 20.759.588 
Fonte: SVMA (2011). 

Atráves dos dados apresentados nota-se que o índice de cobertura vegetal presente nas 

regiões administratvias abrangidas pela AII são bem divididos, destaque para as regiões de São 
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Mathes, Itaquera, Cidade Tiradentes e Santo Amaro, as quais apresentam mais de 30% da área 

de seu território recobertos por áreas permeáveis. 

A cobertura vegetal da AII do empreendimento corresponde a apenas 8% da área verde 

total do município de São Paulo, conforme índices apresentados na Tabela 8.2.2.1-3 apresentada 

a seguir. 

Tabela 8.2.2.1-3: Classificação das subprefeituras da AII, com relação ao índice de áreas verdes 

presentes nas subprefeituras. 

Subprefeituras 
Área Verde 

% m² 

Pinheiros 4,77 1.529.082 

Santo Amaro 1,08 407.418 

Vila Mariana 6,64 1.783.721 

Ipiranga 12,60 4.743.058 

Jabaquara 9,53 1.339.497 

Vila Prudente 1,74 568.532 

São Mateus 0,38 174.970 

Itaquera 11,58 6.408.507 

Cidade Tiradentes 6,55 990.842 

Guaianazes 0,97 169.926 

Itaim Paulista 3,43 744.613 

São Miguel Paulista 7,71 1.899.422 

Total - 20.759.588 
Fonte: SVMA (2011). 

 

Um município necessita de um sistema de áreas verdes que produza o equilíbrio 

necessário à garantia da qualidade de vida, tendo como base o Índice de Área Verde por 

Habitante, recomendado pela O.M.S., o qual é de 12m² de área verde por habitante. A Tabela 
8.2.2.1-4apresenta o índice de área verde por habitante das regiões administrativas abrangidas 

pela AII do empreendimento. 
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Tabela 8.2.2.1-4: Classificação das subprefeituras da AII, com relação ao índice de áreas verdes 

por habitante presentes nas subprefeituras. 

Subprefeituras Área Verde (m²)/ hab. 

Pinheiros 5,26 

Santo Amaro 1,70 

Vila Mariana 5,14 

Ipiranga 10,18 

Jabaquara 5,98 

Vila Prudente 1,07 

São Mateus 0,41 

Itaquera 12,19 

Cidade Tiradentes 4,65 

Guaianazes 0,63 

Itaim Paulista 2,00 

São Miguel Paulista 5,17 
Fonte: SVMA (2011). 

Considerando que o valor médio de cobertura vegetal por habitante da cidade de São 

Paulo é de 12,5 m²/hab., pode-se constatar que a maior parte dos distritos da AII apresentam 

valores inferiores à esta média. Destaca-se ainda que estes valores são inferiores à meta de 12 

m²/hab. estabelecida pela Lei Estadual nº 13.580/2009 e de 15m²/hab. indicada pela Sociedade 

Brasileira de Arborização Urbana. 

É de conhecimento geral que os locais mais arborizados apresentam microclima mais 

ameno. A Figura 8.2.2.1-5 a seguir ilustra a cobertura vegetal (m²) por habitante por distrito em 

São Paulo, datada do ano de 1999. 
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Em comparativo, a Figura 8.2.2.1-6 apresenta a temperatura aparente da superfície dos 

distritos do município de São Paulo, levantadas também no mesmo período (1999), parâmetros 

Figura 8.2.2.1-5: AII do empreendimento sobre Mapa de 
Cobertura Vegetal (m²) por habitante. 
Fonte: SMMA/Atlas Ambiental/IBGE (1999). 
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intimamente relacionado com a densidade de áreas verdes nas regiçoes. Assim, estes dois 

fatores são inversamente relacionados. 

Assim, AII do empreendimento apresenta, de forma geral, temperaturas elevadas, 

demonstrando mais uma vez a carência de cobertura vegetal na região. 

Figura 8.2.2.1-6: Isolinhas de temperatura aparente 
predominante da superfície por distrito. 
Fonte: Geotec (2013) e Atlas Ambiental (1999). 
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Dessa maneira, conclui-se que a AII do empreendimento abrange áreas densamente 

urbanizadas, onde a cobertura vegetal é completamente escassa estando presentes em 

pouquíssimas áreas verdes, com excessão para as regiões administrativas onde são encontradas 

as Unidades de Conservação. 

 

8.2.2.2.Caracterização da Fauna 

Para a caracterização da fauna da AII do empreendimento foram utilizadas informações 

obtidas a partir de dados secundários, a fim de traçar o perfil faunístico da região e fornecer um 

panorama geral da área em que se insere o empreendimento. 

Na Mata Atlântica, a fauna é um dos componentes bióticos que melhor refletem a 

integridade do ambiente. É sensível a variações em diferentes escalas nas condições físicas e na 

vegetação, atuando como um “termômetro” das condições ambientais. Pode alterar sua 

composição mantendo a mesma riqueza de espécies, alterar o número de espécies mantendo a 

mesma composição, alterar o seu padrão de distribuição espacial, bem como sofrer flutuações 

populacionais de diferentes graus de magnitude numa escala temporal. 

A fauna de vertebrados da Mata Atlântica é uma das mais diversas do mundo, 

apresentando endemismos em vários grupos e espécies reconhecidamente ameaçadas de 

extinção. 

Para a região em estudo, os grupos faunísticos melhor estudados referem-se às aves e 

aos anfíbios, sendo que para outros grupos, existem poucos estudos disponíveis.  

O conhecimento da composição faunística da AII foi baseado, em grande parte, no 

Inventário da Fauna do Município de São Paulo, divulgado em 2010 no Diário Oficial da Cidade de 

São Paulo. 
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Fauna Associada 

A Mata Atlântica e seus ecossistemas associados cobriam originalmente uma área de 

1.290.692,46 km², que correspondia à cerca de 15% do território brasileiro, espalhados por 17 

Estados. O processo de ocupação do Brasil causou uma drástica redução da sua cobertura 

vegetal original, hoje distribuída esparsamente ao longo da costa e no interior das regiões sul e 

sudeste, além de importantes fragmentos no sul dos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul e no 

interior dos estados do Nordeste (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2009). 

A Mata Atlântica em território da RMSP caracteriza-se por um complexo vegetacional 

com diferenças nítidas de fisionomia e composição florística, em função principalmente das 

variações impostas pela combinação de clima, solo e topografia. O setor norte deste bioma, 

também conhecido como Serra do Mar, possui afinidades com a Mata Atlântica que se estende 

até o litoral do nordeste, abrigando apenas algumas das espécies endêmicas das áreas de maior 

altitude das serras dos Órgãos e da Mantiqueira. Já o tronco sul, formado pela Serra de 

Paranapiacaba, recebe a influência das matas subtropicais com araucária, porém sem muitas 

espécies endêmicas desta formação particular, e também sem alguns elementos característicos 

das porções setentrionais das Serras do Mar e da Mantiqueira (VIELLIARD & SILVA, 1989). 

Cumpre ressaltar, que a Mata Atlântica do município de São Paulo tem sido devastada 

por um longo período, em parte devido à agricultura cafeeira, à pecuária e pressões urbanas. 

Atualmente, restaram poucos fragmentos de florestas secundárias e espécimes arbóreos isolados. 

A fauna da região encontra-se sob as mesmas pressões antrópicas e apresenta-se empobrecida 

na maior parte do território paulistano. 

Entretanto, em áreas com maior cobertura vegetal, ainda é possível encontrar uma fauna 

relativamente diversificada e abundante. 

Na AII do empreendimento, estão localizados 21 locais de áreas verdes significantes e 

parques municipais, onde foram levantadas as espécies lá registradas, sendo estes: Parque das 

Águas, Parque Lajeado, Parque Santa Amélia, Parque Chácara das Flores, Parque Raul Seixas, 

Parque do Carmo, Parque Nair Belo, Parque Linear Taboão, APA Estadual do Carmo, Parque do 

Povo, Parque dos Eucaliptos, Parque do Ibirapuera, Parque do Cordeiro, Parque Nabuco, Parque 
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Lina e Paulo Raia, Parque Independência, Parque Linear Oratório, Parque Vila Prudente, Parque 

Linear Guaratiba, Parque da Ciência e Parque Vila do Rodeio. 

Nas tabelas que se seguem foram utilizadas as siglas para denominação dos parques e 

áreas verdes. O Quadro 8.2.2.2-1abaixoapresenta estas siglas. 

Quadro 8.2.2.2-1:Parques Municipais que estão inseridos na AII do empreendimento, nos quais 

foram realizados os levantamento secundário das espécies. 

Parques Urbanos/UCs Siglas Parques Urbanos/UCs Siglas 

Parque das Águas P1 Parque do Ibirapuera P11 

Parque Lajeado P2 Parque do Cordeiro P12 

Parque Santa Amélia P3 Parque Nabuco P13 

Parque Chácara das Flores P4 Parque Lina e Paulo Raia P14 

Parque Raul Seixas P5 Parque Independência P15 

Parque do Carmo P6 Parque Linear Oratório P16 

Parque Nair Belo P7 Parque Vila Prudente P17 

Parque Linear Taboão P8 Parque Linear Guaratiba P18 

APA Estadual do Carmo A1 Parque da Ciência P19 

Parque do Povo P9 Parque Vila do Rodeio P20 

Parque dos Eucaliptos P10   

 

Avifauna 

Historicamente, a Mata Atlântica é o ambiente que mais contribuiu para o conhecimento 

da diversidade da avifauna no estado, com coletas extensivas realizadas em certas localidades, 

hoje substituídas por levantamentos baseados em identificação visual e acústica, ou ainda em 

captura, marcação e soltura de espécimes. 

A seguir (Tabela8.2.2.2-1) são apresentadas as espécies encontradas nestes locais, 

segundo o Inventário da Fauna do Município de São Paulo (2010). 
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Tabela 8.2.2.2-1: Espécies da avifauna obtidas em levantamentos secundários para a AII do empreendimento. 

Espécie Nome popular P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 A1 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
Amazilia lactea beija-flor-de-peito-azul  X    X X   X  X         X 
Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca            X          
Amazona aestiva papagaio-verdadeiro  X    X      X X   X     X 
Amazonetta brasiliensis pé-vermelho      X                
Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo      X               X 
Anas georgica marreca-parda            X          
Anhinga anhinga biguatinga            X          
Anthracothorax nigricolis beija-flor-de-veste-preta            X          
Aramides cajanea saracura-três-potes      X                
Aramus guarauna carão            X          
Aratinga auricapillus jandaia-de-testa-vermelha            X          
Aratinga leucophthalma periquitão-maracanã            X    X      
Ardea alba garça-branca-grande X     X    X X X   X X      
Ardea cocoi garça-moura            X          
Asio clamator coruja-orelhuda            X  X X X      
Asio stygius mocho-diabo            X          
Athene cunicularia coruja-buraqueira   X   X      X       X  X 
Basileuterus culicivorus pula-pula      X X  X   X         X 
Basileuterus leucoblepharus pula-pula-assobiador      X          X      
Brotogeris chiriri periquito-de-encontro-amarelo            X          
Brotogeris tirica perico-rico  X    X    X X X X X X X X X   X 
Bubulcus ibis garça-vaqueira                   X   
Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta            X          
Butorides striata socozinho      X      X          
Camptostoma obsoletum risadinha      X   X   X    X     Z 
Caracara plancus caracará      X  X X  X X   X X X X X X X 
Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-amarela      X   X  X X    X     X 
Certhiaxis cinnamomeus curutié      X   X            X 
Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal      X  X X X  X    X   X  X 
Chloroceryle amazona martim-pescador-verde      X      X          
Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho X     X               X 
Chrysomus ruficapillus garibaldi            X          
Coccyzus melacoryphus papa-lagarta-acanelado            X          
Coereba flaveola cambacica X X X X X X X X X X  X  X X X X X X X X 
Colaptes campestris pica-pau-do-campo X     X   X X      X X X X  X 
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Espécie Nome popular P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 A1 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado      X               X 
Columba livia pombo-doméstico X X X X X X X X  X X X   X X X X X X X 
Columbina talpacoti rolinha X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X 
Conirostrum speciosum figurinha-de-rabo-castanho      X      X    X      
Conopophaga lineata chupa-dente                     X 
Contopus cinereus papa-moscascinzento            X          
Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta  X    X  X X X  X    X X  X  X 
Coryphospingus cucullatus tico-tico-rei                X      
Cranioleuca pallida arredio-pálido     X X     X X    X  X   X 
Crotophaga ani anu-preto X  X   X X  X X  X    X X  X  X 
Cyanoloxia glaucocaerulea azulinho            X          
Cyclarhis gujanensis pitiguari      X   X X X X  X  X    X X 
Dacnis cayana saí-azul      X   X   X          
Dendrocygna bicolor irerê            X          
Dendrocygna viduata irerê      X      X          
Diopsittaca nobilis maracanã-pequena      X    X  X X   X  X    
Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca X     X      X    X      
Dysithamnus mentalis choquinha-lisa      X   X             
Egretta thula garça-branca-pequena      X      X    X      
Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela   X   X  X X X  X    X X  X  X 
Elaenia mesoleuca tuque            X    X      
Elaenia parvirostris guaracava-de-bico-curto                     X 
Elanus leucurus peneira    X  X   X        X  X  X 
Empidonomus varius peitica      X X     X    X     X 
Estrilda astrild bico-de-lacre X  X   X X X X   X   X X X  X X X 
Eupetomena macroura beija-flor-tesoura X X X X X X  X  X X X  X X X X X X X X 
Euphonia chlorotica fim-fim      X      X  X        
Euphonia violacea gaturamo-verdadeiro      X                
Falco femoralis falcão-de-coleira            X          
Falco peregrinus falcão-peregrino            X          
Falco sparverius quiriquiri      X      X    X X     
Florisuga fusca beija-flor-preto      X      X          
Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada      X      X     X     
Forpus xanthopterygius tuim      X   X X  X    X   X  X 
Furnarius rufus joão-de-barro X    X X X X  X X X    X X X X  X 
Gallinula chloropus frango-d’água-comum            X          
Gallinula galeata frango-d’água-comum      X                
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Espécie Nome popular P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 A1 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
Geothlypis aequinoctialis pia-cobra X   X X X X  X       X X  X X X 
Gnorimopsar chopi graúna      X      X          
Guira guira anu-branco     X X    X  X     X X X  X 
Haplospiza unicolor cigarra-bambu            X          
Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem            X          
Hemitriccus diops olho-falso                     X 
Hemitriccus nidipendulus tachuri-campanhia                     X 
Hirundinea ferruginea gibão-de-couro            X          
Hydropsalis albicollis bacurau       X                
Hydropsalis parvula bacurau-chintã      X                
Hylocharis chrysura beija-flor-dourado               X       
Icterus cayanensis encontro            X    X      
Icterus croconotus joão-pinto            X          
Jacana jacana jaçanã            X          
Lanio melanops tiê-de-topete      X   X   X          
Lathrotriccus euleri enferrujado      X      X         X 
Lepidocolaptes angustirostris arapaçu-do-cerrado            X          
Leptodon cayanensis gavião-de-cabeça-cinza            X          
Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira      X      X          
Leptotila verreauxi juriti-pupu            X    X     X 
Leucochloris albicollis beija-flor-de-papobranco            X          
Lochmias nematura joão-porca       X     X          
Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro      X    X  X    X X  X   
Mackenziaena leachii borralhara-assobiadora      X                
Megaceryle torquata martim-pescador-grande      X      X          
Megarynchus pitangua neinei      X      X         X 
Megascops choliba corujinha-do-mato      X      X X         
Melanerpes candidus pica-pau-branco      X               X 
Milvago chimachima carrapateiro       X     X     X   X X 
Mimus saturninus sabiá-do-campo X  X  X X    X  X     X  X  X 
Molothrus bonariensis chopim     X X X   X X X  X X X X    X 
Muscipipra vetula tesoura-cinzenta            X          
Mycteria americana cabeça-seca            X          
Myiarchus ferox maria-cavaleira            X          
Myiarchus swainsoni irrê      X   X            X 
Myiodynastes maculatus bentevi-rajado      X X    X X    X     X 
Myiophobus fasciatus filipe X      X     X     X   X X 
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Espécie Nome popular P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 A1 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
Myiozetetes similis bentevizinho-de-penacho-vermelho      X X   X  X   X X     X 
Neothraupis fasciata cigarra-do-campo            X          
Nyctibius griseus mãe-da-lua            X          
Nycticorax nycticorax savacu      X      X          
Nyctidromus albicollis curiango            X          
Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto            X          
Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-negro            X          
Pardirallus nigricans saracura-sanã X X    X X  X            X 
Paroaria coronata cardeal      X      X    X      
Paroaria dominicana cardeal-do-nordeste      X      X    X      
Parula pitiayumi mariquita      X      X          
Passer domesticus pardal X  X X X X X X  X X X  X X X X X X  X 
Patagioenas picazuro pombão          X   X   X X X   X 
Penelope obscura jacuaçu                    X  
Phacellodomus ferrugineigula joão-botina-do-brejo       X              X 
Phaethornis eurynome rabo-branco-de-garganta-rajada       X  X             
Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado      X                
Phalacrocorax brasilianus biguá      X      X          
Piaya cayana alma-de-gato  X    X   X X  X X   X     X 
Picumnus temminckii pica-pau-anão-barrado X X    X X  X   X    X    X X 
Pionus maximiliani maitaca-verde            X          
Pipraeidea melanonota saíra-viúva      X      X          
Piranga flava sanhaçu-de-fogo      X                
Pitangus sulphuratus bentevi X   X X X X X X X X X  X X X X X X X X 
Platalea ajaja colhereiro            X          
Podicephorus major mergulhão-grande      X                
Podilymbus podiceps mergulhão-caçador            X          
Poecilotriccus plumbeiceps tororó                     X 
Porphyrio martinica frango-d´água-azul            X          
Procnias nudicollis araponga            X          
Progne chalybea andorinha-doméstica-grande            X          
Progne tapera andorinha-do-campo            X          
Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa X X X X X X X X  X X X  X X X X  X X X 
Pyrocephalus rubinus verão            X          
Pyrrhura frontalis iriba-de-testa-vermelha            X          
Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde            X        X  
Ramphastos vitellinus tucano-de-bico-preto            X          
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Espécie Nome popular P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 A1 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
Rostrhamus sociabilis gavião-caramujeiro            X          
Rupornis magnirostris gavião-carijó X X    X X  X  X X   X X X X X  X 
Rynchops niger talha-mar            X          
Saltator similis trinca-ferro-verdadeiro      X      X    X    X  
Satrapa icterophrys suiriri-pequeno            X          
Schistochlamys ruficapillus bico-de-veludo      X   X             
Serpophaga subcristata alegrinho          X  X    X  X X   
Sicalis flaveola canário-da-terra-verdadeiro      X      X  X  X      
Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco      X                
Sporagra magellanica pintassilgo     X       X         X 
Sporophila angolensis curió            X          
Sporophila caerulescens coleirinho       X     X        X  
Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora      X                
Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-branca      X      X          
Synallaxis ruficapilla pichororé      X   X   X         X 
Synallaxis spixi joão-teneném X   X  X X  X  X X  X  X X  X X X 
Syndactyla rufosuperciliata trepador-de-quiete                     X 
Syrigma sibilatrix maria-faceira      X                
Tachybaptus dominicus mergulhão-pequeno      X                
Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-sobre-branco                     X 
Tachyphonus coronatus  tiê-preto      X X  X   X  X       X 
Tangara cayana saíra-amarela      X   X   X  X  X      
Tangara ornata sanhaçu-de-encontro-amarelo      X      X          
Tangara palmarum sanhaçu-do-coqueiro X   X X X X   X  X   X X X X   X 
Tangara sayaca sanhaçu-cinzento X X X X X X X X  X X X  X X X X X X X X 
Tersina viridis saí-andorinha   X   X      X          
Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta            X          
Thamnophilus caerulescens choca-da-mata      X   X            X 
Thamnophilus ruficapillus choca-de-chapéu-vermelho       X              X 
Theristicus caudatus curicaca      X      X          
Thlypopsis sordida saí-canário    X X X X       X X X    X X 
Tityra cayana anambé-branco-de-rabo-preto            X          
Tityra inquisitor anambé-branco-de-bochecha-parda            X          
Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio          X X X  X X X X   X  
Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta      X   X   X        X  
Troglodyter musculus corruíra X X X X X X X X X X X X  X X X X X X X X 
Turdus albicollis sabiá-coleira      X                
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Espécie Nome popular P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 A1 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
Turdus amaurochalinus sabiá-poca X    X X      X  X        
Turdus flavipes sabiá-una      X      X         X 
Turdus fumigatus sabiá-da-mata            X          
Turdus leucomelas sabiá-barranco      X X   X X X  X X X X X   X 
Turdus rufiventris sabiá-laranjeira  X  X X X X   X X X  X X X X X X X X 
Turdus subalaris sabiá-ferreiro            X          
Tyrannus melancholicus suiriri X  X  X X X  X X X X  X  X X  X X X 
Tyrannus savana tesoura   X  X X X   X      X X    X 
Vanellus chilensis quero-quero      X X   X  X X   X  X X  X 
Veniliornis spilogaster pica-pauzinho-verde-carijó     X X   X   X  X  X     X 
Vireo olivaceus juruviara      X X  X   X  X       X 
Volatina jacarina tiziu X  X   X X     X    X X  X X X 
Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado                     X 
Xolmis cinereus primavera            X          
Zenaida auriculata pomba-de-bando     X       X         X 
Zonotrichia capensis tico-tico     X X X   X X X  X X X  X   X 
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De acordo com os dados apresentados na tabela acima, são citadas 199 espécies de 

aves nos parques e áreas verdes existentes na AII. Vale destacar que a maioria das espécies é 

considerada generalista e capaz de sobreviver em ambientes alterados. 

Das espécies indicadas, 6 são consideradas endêmicas e 3 encontram-se constantes na 

lista de ameaçada de São Paulo. Além disso, das 200, 3 são exóticas e invasoras do Brasil. 

A seguir as Tabelas8.2.2.2-2 e 8.2.2.2-3 demonstram as espécies supracitadas. Nesta 

tabela é possível visualizar as características das espécies quanto ao endemismo para a Mata 

atlântica (STOTZ et al., 1996), a procedência (nativa/introduzida – ocorrente na mata atlântica, 

mas proveniente de outra localidade; exótica/introduzida – proveniente de outro bioma) e o status 

de conservação segundo a lista do estado de São Paulo (Decreto nº 56.031 de 20 de julho de 

2010) e MMA (Livro Vermelho das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, 2008). 

Destaca-se que, nesta tabela, são mostradas somente as espécies que apresentam 

alguma particularidade quanto suas características ou que apresentam algum grau de ameaça. 

Tabela 8.2.2.2-2:Espécies de destaque do grupo da avifauna. 

Endêmicas 

Brotogeris tirica perico-rico 

Cranioleuca pallida arredio-pálido 

Muscipipra vetula tesoura-cinzenta 

Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde 

Thraupis ornat sanhaçu-de-encontro-amarelo 

Turdus subalaris sabiá-ferreiro 

Nativas/Invasoras 

Paroaria coronata cardeal 

Paroaria dominicana cardeal-do-nordeste 
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Tabela 8.2.2.2-3:Espécies de ameaçadas do grupo da avifauna. 

Nome científico Nome popular Grau de ameaça 

Esfera Estadual 

Diopsittaca nobilis  maracanã-pequena CR - criticamente ameaçada 

Gnorimopsar chop graúna NT - quase ameaçada 

Procnias nudicollis araponga VU - vulnerável 

Esfera Federal 

Não há* 
*Algumas espécies apresentam subespécies com algum grau de ameaça. Por não terem sido levantados 

registros das subespécies, a classificação de ameaça não foi adotada para a espécie. 

 

Herpetofauna 

A ocupação humana que se expandiu no Estado de São Paulo desde a época do 

descobrimento do Brasil, resultou em grande perda da cobertura vegetal do Estado (Haddad, 

1998). Muitas espécies de anuros dependem da integridade das florestas para sua sobrevivência. 

Assim sendo, algumas das espécies que anteriormente viviam no local foram extintas, surgindo 

outras de hábito generalista e com maior resistência às pressões antrópicas. Essa situação 

também pode ser observada para os répteis. 

Para os répteis, a Mata Atlântica constitui uma extensa e, relativamente, estreita faixa de 

floresta que se distribui com orientação norte-sul na zona costeira. A distribuição das áreas de 

ocorrência de répteis neste bioma, respeita um gradiente latitudinal.  

Devido aos hábitos de vida de anfíbios e répteis a sua ocupação não pode ser 

observada em áreas urbanas que não forneçam o mínimo necessário para sua sobrevivência no 

local.Assim sendo o levantamento da herpetofauna ocorrente na AII foi realizado por meio de 

dados secundáriosnos parques municipais que se encontram inseridos na área. 
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Na Tabela 8.2.2.2-4 apresentada a seguir é possível visualizar as espécies passíveis de 

ocorrência nos parques localizados na AII do empreendimento. 

Espécie Nome popular P1 P5 P6 P11 P14 P19 P20 

Rhinella icterica sapo-cururu    X    

Amphisbaena alba cobra-de-duas-cabeças    X X   

Atractus pantostictus cobra-da-terra  X      

Bothropos jararaca jararaca   X   X  

Echinanthera undulata papa-rã   X     

Enyalius inheringii papa-vento   X     

Helicops modestus cobra-d’água   X X    

Hemidactylus mabouia  lagartixa-de-parede    X    

Hydromedusa tectifera cágado-pescoço-de-cobra    X    

Liophis miliaris cobra-d’água    X    

Ophiodes fragilis cobra-de-vidro  X X     

Oxyrhopus guibei falsa-coral  X X     

Philodryas olfersii cobra-verde   X     

Sibynomorphus mikanii dormideira    X    

Tomodon dorsatus cobra-espada    X    

Trachemys scripta elegans tigre-d’água-de-orelha-
vermelha 

   X    

Tropidodryas striaticeps cobra-cipó   X     

Tupinambis merianae lagarto-teiú X  X   X X 

Waglerophis merremii boipeva   X     

 

Foram registradas 19 espécies da herpetofauna, sendo 2 de anfíbios e 18 de répteis. 

Entre os répteis mais comuns dessas matas que puderam ser registrados, citam-se o lagarto teiú 

(Tupinambis meriane), a cobra-cega (Amphisbaena alba)ealgumas serpentes tais como cobra-

d’água (Helicops modestus), jararaca(Bothrops jararaca), cobra-de-vidro (Ophoides fragilis) e 

coral (Oxyrhopus guibei). Nenhuma das espécies é considerada com algum grau de ameaça, 

tanto em âmbito federal, quanto estadual. A espécie de anfíbio apresenta características de 

ocorrência em área aberta e florestada. 
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Foram registradas 2 espécies exóticas e invasoras, sendo estas a lagartixa-de-parede 

(Hemidactylus mabouia) e tigre-d’água-de-orelha-vermelha (Trachemys scripta elegans) (Tabela 
8.2.2.2-5). A última espécie tem sua ocorrência possivelmente por introdução humana, uma vez 

que também pode ser encontrada como animal de estimação. 

Tabela 8.2.2.2-5:Espécies de destaque do grupo da herpetofauna. 

Exóticas/Invasoras 

Trachemys scripta elegans  tigre-d’água-de-orelha-vermelha 

Hemidactylus mabouia lagartixa-de-parede 

 

Mastofauna 

Apesar de a Grande São Paulo ter crescido desordenadamente e terem restado apenas 

pequenos fragmentos e algumas Unidades de Conservação, esses podem abrigar uma parte da 

mastofauna sobrevivente dos contínuos de Mata Atlântica (AURICCHIO & AURICCHIO, 2006), 

como exemplo o Parque Estadual da Serra da Cantareira. Nas demais localidades urbanas é 

mais comum observar espécies exóticas e introduzidas, que apresentam características de 

plasticidade ecológica. 

Algumas espécies de mamíferos que apresentavam distribuição pretérita para a região 

de estudo são endêmicas da Mata Atlântica, tais como: ouriço-cacheiro (Sphiggurus villosus), 

bugio (Alouatta guariba), macaco-prego (Sapajus flavius,S. nigritus, S. robustus, S. 

xanthosternos). 

As formações florestais e suas áreas ecotonais, situadas em todo o gradiente de 

vegetação existente ao longo das Serras Altas do Maciço da Serra do Mar no Estado de São 

Paulo favoreciam a concentração da maioria das espécies de mamíferos, como a lontra (Lontra 

longicaudis), o cateto (Pecari tajacu), queixada (Tayassu pecari), a anta (Tapirus terrestris), 

felinos como a jaguatirica (Leopardus pardalis) e a onça-parda (Puma concolor). Espécies mais 

tolerantes a áreas abertas, como o furão (Galictis vittata), o veado-mateiro (Mazama americana) 

e o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), podiam ser encontrados nas bordas de mata. 
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Atualmente, a mastofauna da cidade de São Paulo foi drasticamente reduzida, conforme 

pode ser visto na Tabela 8.2.2.2-6 apresentada a seguir com os dados de registros das espécies 

ao longo dos parques localizados na AII do empreendimento. 
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Espécie Nome popular P3 P4 P5 P6 P11 P13 P15 P16 P18 P19 P20

Bradypus variegatus preguiça-de-três-dedos    X   X     

Callithrix jacchus sagui-de-tufo-branco      X X     

Callithrix penicillata sagui-de-tufo-preto  X     X     

Cavia fulgida preá          X  

Dasypus novemcinctus tatu-galinha    X        

Didelphis aurita gambá-de-orelha-preta    X X  X    X 

Euphractus sexcinctus tatu-peba    X        

Guerlinguetus ingrami caxinguelê    X        

Mazama gouazoubira veado-catingueiro    X        

Rattus norvegicus ratazana X    X   X X   

Rattus rattus rato-doméstico X    X       

Sphiggurus villosus ouriço-caixeiro    X        

Artibeus lituratus morcego     X       

Glossophaga soricina morcego-beija-flor     X       

Molossus molossus morcego   X         

Platyrrhinus lineatus morcego     X       

Tadarida brasiliensis morcego     X       

Tabela 8.2.2.2-6 - Registros das espécies ao longo dos parques localizados na AII do empreendimento. 
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Nos parques existentes na AII do empreendimento foi possível verificar registros de 

espécies exóticas, sendo que as encontradas nos Parques Santa Amélia, do Ibirapuera, Linear 

Oratório e Linear Guaratiba, são consideradas sinantrópicas, enquanto que nos Parques Chácara 

das Flores, Nabuco e Independência Chácara das Flores consideradas nativas, porém 

introduzidas de outras regiões do Brasil. Na Tabela 8.2.2.2-7, a seguir, estão demonstradas as 

espécies exóticas e nativas/invasoras. 

Tabela 8.2.2.2-7:Espécies do grupo da mastofauna que merecem destaque. 

Nativas/Invasoras 

Callithrix jacchus sagui-de-tufo-branco 

Callithrix penicillata sagui-de-tufo-preto 

Exóticas/Invasoras - Sinantrópicas 
Rattus norvegicus ratazana 

Rattus rattus rato-doméstico 

As espécies sinantrópicas são consideradas aquelas que, segundo a Instrução 

Normativa IBAMA nº 141/06, apresentam características nocivas e passíveis de controle sem 

necessidade de Autorização. 

Nenhuma das espécies registradas apresenta grau de ameaça em nível Estadual e 

Federal. 

 

Ictiofauna 

Com o crescente processo da urbanização, rios, riachos e lagoas, que anteriormente 

abrigavam uma fauna diversa, endêmica e adaptada a esses ambientes foi sendo extinta, dando 

espaço a ruas e avenidas através da canalização de cursos d’água e aterramento da maioria das 

lagoas naturais. Desta forma a ictiofauna teve que se adaptar, restando apenas alguns redutos 

para espécies mais resistentes ou introduzidas artificialmente nessas localidades. 
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Das áreas consideradas para a AII apenas um parque apresentou registros de espécies 

de peixes.Destas,4 espécies são consideradas exóticas invasoras e as 5 restantes, nativas. Na 

Tabela 8.2.2.2-8 a seguir são demonstradas as espécies indicadas em dados secundários. 

Espécie Nome popular P11 P12 

Australoheros facetus acará X  

Cyprinus carpio carpa-comum X  

Geophagus brasiliensis acará X  

Hoplias malabaricus traíra X  

Oreochromis niloticus tilápia-do-nilo X  

Poecilia reticulata lebiste X X 

Poecilia vivipara guarú X  

Prochilodus lineatus curiambatá X  

Pterygoplichthys anisitsi cascudo X  

Ao todo foram registradas 9 espécies na AII. Algumas destas, como o acará (Geophagus 

brasiliensis), destaca-se pelo seu colorido, sendo facilmente reconhecido por essa característica 

e utilizado como peixe ornamental. Já a traíra (Hoplias malabaricus), pode ser encontrada em 

praticamente todas as bacias hidrográficas do Brasil (OYAKAWA et al., 2006). 

Das 9 espécies registradas, 4 são consideradas exóticas e invasoras e são 

apresentadas na Tabela 8.2.2.2-9. 

Tabela 8.2.2.2-9: Espécies de destaque do grupo da ictiofauna. 

Exóticas/Invasoras 

Poecilia reticulata lebiste 

Cyprinus carpio carpa-comum 

Poecilia vivipara guarú 

Oreochromis niloticus tilápia-do-nilo 
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Considerações finais sobre a Fauna na AII 

A partir das listas das espécies da fauna apresentadas anteriormente, é possível concluir 

que o município de São Paulo, apresenta uma drástica redução na riqueza de espécies que 

ocorria originalmente no local.  

No que diz respeito à mastofauna, herpetofauna e ictiofauna, nas áreas consideradas 

AII, as espécies encontradas não apresentam particularidades que possam ser influenciadas pela 

implantação do empreendimento. 

Com relação aos mamíferos em específico, foi constatada a ocorrência de espécies 

exóticas e sinantrópicas, ou seja, espécies que causam danos e impactos no equilíbrio ambiental 

e podem trazer moléstias aos humanos, sendo a última denominada também como pragas 

urbanas. 

Já nos dados obtidos para as aves pode-se observar uma maior diversidade do grupo, 

incluindo espécies ameaçadas. Relacionam-se esses resultados com a maior mobilidade das 

aves para explorar o ambiente, se favorecendo em locais mais conservados. 

A grande presença de espécies exóticas e invasoras pode ser um indicativo da baixa 

qualidade ambiental da região abrangida pela Área de Influência Indireta do empreendimento.  

Desta forma infere-se que, a partir dos dados levantados, a instalação do 

empreendimento não irá impactar as comunidades de fauna existentes na Área de Influência 

Indireta, não acarretando comprometimento dessas comunidades ainda existes em parques e 

áreas verdes. 
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8.2.2.3.Unidades de Conservação 

Na AII do empreendimento existem apenas cinco Unidades de Conservação (UCs), 

sendo duas de Proteção Integral e três de Uso Sustentável. O Quadro 8.2.2.3-1 a seguir 

apresentam as Unidades de Conservação abrangidas pela AII do empreendimento: 

Quadro 8.2.2.3-1: Unidades de Conservação localizadas na AII. 
Unidade de Conservação Grupo de UCs* 

1 – Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo Proteção Integral 

2 – Parque Estadual das Fontes do Ipiranga Proteção Integral 

3 – Área de Proteção Ambiental Estadual Parque e Fazenda do Carmo Uso Sustentável 

4 – Área de Proteção Ambiental Estadual Várzea do Rio Tietê Uso Sustentável 

5 – Área de Proteção Ambiental da Mata do Iguatemi Uso Sustentável 
* Grupo de Unidades de Conservação, conforme Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 

A seguir é apresentado um breve descritivo das Unidades de Conservação inseridas na 

AII do empreendimento pretendido. 

 

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo 

O Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo (PNMFC) foi criado em 12 de junho de 

2003, por meio do Decreto Municipal nº 43.329, visando “a preservação e recuperação das 

características dos ecossistemas originais, com a composição de espécies, diversidade e 

organização funcioanal dos diversos ´habitats naturais´, bem como a possibilidade de realização 

de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, de 

recereação em contato com a natureza e de turismo ecológico” (artigo 2º, Decreto Municipal nº 

43.329/2003). Segundo o referido Decreto Municipal, a criação do Parque é uma das medidas 

compensatórias aos impactos ambientais impostos à APA Estadual Parque e Fazenda do Carmo, 

com consequência da Construção do Reservatório de Contenção de Sedimentos e Controle de 

Cheias “Aricanduva II”. 

O PNMFC está situado no distrito Parque do Carmo, subprefeitura de Itaquera, 

adjacente ao trecho final da Avenida Aricanduva e está completamente inserido na APA Parque e 
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Fazenda do Carmo, constituindo um mosaico de unidades de conservação. Próximo ao Parque 

Natural Municipal Fazenda do Carmo encontra-se localizado o Parque do Carmo – Parque Olavo 

Egydio Setúbal, parque urbano do município de São Paulo. 

Atualmente, o PNMFC conta com área de 449,78 ha, após ter sido ampliado pelo 

Decreto Municipal nº 50.201/2008 e se destaca na paisagem da zona leste do município, 

constituindo-se na maior mancha de vegetação da região. 

Segundo SVMA (2012), a cobertura vegetal do Parque Natural é composta por matas 

ciliares, capoeiras, campos, reflorestamento de eucaliptos, brejos e remanescentes de Mata 

Atlãntica. Este mesmo autor cita que 180 espécies da flora, entre ervas e árvores, foram 

identificadas nesta unidade de conservação durante pesquisas realizadas por técnicos da 

Prefeitura de São Paulo. 

No PNMFC foram identificadas ainda 127 espécies da fauna, tais como os mamíferos 

Bradypus variegatus (bicho-preguiça) e Mazam gouazoubira (veado), contudo, a avifauna é o 

principal grupo, com 110 espécies (SVMA, 2012). 

A gestão do PNMFC é feita de forma integrada com a APA Parque e Fazenda do Carmo. 

Segundo SVMA (2012) “uma vez a sobreposição entre o PNMFC e a APA Fazenda do Carmo, e 

a atual gestão integrada destes territórios, até que se institua um Conselho para o Parque, 

adotou-se o Conselho Gestor da APA Fazenda do Carmo como fórum de discussão dos assuntos 

relacionados ao PNMFC”. 

A administração do Parque é de responsabilidade da Secretaria Municipal do Verde e do 

Meio Ambiente (SVMA), por meio do Departamento de Parques e Áreas Verdes – DEPAVE. 

O Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo ainda não possui plano de manejo, de 

modo que sua zona de amortecimento não foi definida. Assim, consdierando o que estabelece a 

Resolução CONAMA nº 428/2010, artigo 1º, §2º, e que o empreendimento está localizado na 

faixa de 3 km a partir do limite do PNMF, deverá ser encaminhada carta de solicitação de 

anuência ao órgão responsável pela administração da UC, para as intervnções pretendidas. 
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Parque Estadual das Fontes do Ipiranga 

O Parque Estadual Fontes do Ipiranga (PEFI) foi criado pelo Decreto Estadual nº 

52.281/69 e pela Lei Estadual nº 10.353/69. 

O PEFI encontra-se situado na região sudeste do município de São Paulo. Possui área 

aproximada de 540 ha, abrangendo as subprefeituas do Jabaquara e do Ipiranga, sendo o maior 

fragmento de Mata Atlântica inserido na área urbana da Região Metropolitana de São Paulo-

RMSP. Dispõe de várias nascentes e corpos d´água totalmente preservados, muitos exemplares 

da fauna silvestre e a presença de espécies ameaçadas de extinção. Cumpre um importante 

papel no equilíbrio climático e na qualidade do ar do seu entorno, totalmente urbanizado (Instituto 

de Botânica, 2008). 

A área do Parque evidencia suas qualidades e riquezas naturais que o coloca como 

referência na área dos conhecimentos científicos voltados para a botânica e a zoologia. (Bicudo 

et al., 2002). 

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC é uma 

Unidade de Proteção Integral que tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, permitindo a realização de pesquisas 

científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de 

recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. (Lei SNUC de 18 de Julho de 2000, 

Capítulo III, Art. 11). 

No PEFI estão inseridos vários órgãos do Estado com funções distintas e administração 

própria, que desenvolvem atividades voltadas para a pesquisa, saúde, lazer, educação, esporte, 

recreação, turismo e desenvolvimento econômico. (Instituto de Botânica, 2008). 

Segundo o Instituto de Botântica (2008), o PEFI encontra-se inserido no ecossistema da 

Mata Atlântica, apresentando fragmentos florestais com vegetação características da Floresta 

Ombrófila Densa Montana Altântica, com elementos de Floresta Ombrófila Mista, Estacional 

Semidecídua e de Cerradão, nos mais diversos estádios sucessionais, compondo assim um 

mosaico de diferentes estádios de regeneração natural. 
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Ainda de acordo com o Instituto de Botânica (2008), no que tange à fauna, nota-se a 

presença de garças, socós, frango d´água, irerê, carão, biguá, maguari, marreco-ananai, gaviões, 

carcarás, falcão-de-coleira, preguiças, bugios, gamás, tatu-galinha, ouriço-cacheiro, teiús, cobras 

e lagartos. Dentre as espécies ameaçadas de extinção cita-se a ocorrência de gavião-pega-

macaco (Spyzaetus tyrannus), jacu (Neomorphus geoffroyi dulcis) e pavó (Pyruderus scutatus). 

Na descrição da flora, estudos do Instituto de Botânica (2008) identificaram a presença 

de diversas espécies ameçadas de extinção compondo o moscaico vegetacional do PEFI, dentre 

elas citam-se: Araucaria angustifolia, Matelea glaziovil, Cyathea glaziovil, Dicksonia sellowiana, 

Gomidesia tijucensis, Myrci dichrophylla, Saundersia mirabiliz, Zygopetalum maxillare e Roupala

sculpta. 

A gestão do PEFI é feita pelo Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente do 

Governo do Estado de São Paulo tendo sido seu Plano de Manejo aprovado pela Deliberação 

nº24 de 29/04/2008, no qual foram definidos 5 zonas regulamentárias, além da sua Zona de 

Amortecimento: 

 Zona Primitiva; 

 Zona de recuperação; 

 Zona de patrimônio histórico e cultural; 

 Zona de uso intensivo; e 

 Zona de uso conflitante. 

 

APA Estadual Parque e Fazenda do Carmo 

Área de Proteção Ambiental – APA, é uma categoria de Unidade de Conservação que 

possibilita certo grau de ocupação humana e por isso tem como um de seus objetivos básicos o 

disciplinamento do processo dessa ocupação (art. 15 da Lei Federal nº 9.985/00). Neste aspecto, 

reside a principal diferença com os Parques, pois estes são classificadas como Proteção Integral, 

quando que as APAs são Unidades de Uso Sustentável. 
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Outra distinção consiste na ausência de zona de amortecimento consoante é capitulado 

no art. 25 da Lei Federal nº 9.985/00. 

A APA Estadual Parque e Fazenda do Carmo foi criada por meio da Lei Estadual 

nº6.409, de 05 de abril de 1989 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 37.678, de 20 de 

outubro de 1993, quando foi estabelecido seu zoneamento ecológico-econômico. Atualmente, a 

APA do Carmo é administrada pela Fundação para Conservação e a Produção Florestal do 

Estado de São Paulo – Fundação Florestal. 

Com 867,60 ha, a APA Parque e Fazenda do Carmo foi criada com o objetivo de 

proteger a última grande área remanescente de Mata Altântica da região. Na área da APA estão 

inseridos o Parque do Carmo – Parque Olavo Egydio Setúbal, parque urbano do município de 

São Paulo e o Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. 

A APA Parque e Fazenda do Carmo abriga em seu perímetro, remanescentes de mata e 

capoeira em vertentes bem inclinadas, com solos muito suscetíveis à erosão (SVMA, 2012). 

Dentre as espécies da flora que podem ser encontradas na APA, destacam-se o jequitibá, pau 

d´álho, canela e bromélias. Espécies da fauna como inhambu, pitaguari, jacu, gambá, tatu-

galinha, morcegos e serpentes, podem ser encontadas nesta unidade de conservação (F.F, 

2012). 

 

APA Estadual Várzea do Rio Tietê 

A Área de Proteção Ambiental Várzea do Rio Tietê foi criada por meio da Lei Estadual nº 

5.598 de 6 de fevereiro de 1987, objetivando a proteção e recuperação do rio Tietê e do seu 

entorno, o controle de ocupação das várzeas, a minimização dos efeitos dos processos erosivos 

e do assoreamento causados pela urbanização, a preservação e a recuperação dos 

remanescentes da biota local (artigo 2º, Decreto Estadual nº 42.837/98). 

A APA foi regulamentada por meio do Decreto Estadual nº 42.837/1998, que também 

definiu normas e diretrizes para uso e ocupação do solo, além de seu zoneamento ambiental, que 
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compreende: Zona de Cinturão Meândrico, Zona de Vida Silvestre e Zona de Uso Controlado 

(SMA, 2001). 

Com área de 7.400 hectares, esta UC envolve várzeas do rio Tietê nos municípios de 

Salesópolis, Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Guarulhos, São 

Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuiba e Santana de Parnaíba. No município de São Paulo, na AII 

do empreendimento, a APA da Várzea do Rio Tietê está inserida nas Subprefeituras da Penha, 

Ermelino Matarazzo, São Miguel e Itaim Paulista. 

A APA Várzea do Rio Tietê é administrada pela Fundação para Conservação e a 

Produção Florestal do Estado de São Paulo – Fundação Florestal. 

Inserido nos limites da APA Várzea do Rio Tietê, encontra-se o Parque Ecológico do 

Tietê, o qual não é enquadrado em nenhuma das categorias de unidades de conservação 

determinadas pela Lei 9.985 de 15 de julho de 2000 (SNUC).  

 

Parque Ecológico do Tietê 

O Parque Ecológico do Tietê foi cirado pelo Decreto Estadual nº 7.868 de 30 de abril de 

1976, tendo sido inaugurado em 14 de março de 1982. 

O PET (Parque Ecológico do Tietê) possui uma área de 15,6 milhões m²: Desse total, 14 

milhões de metros quadrados pertencem ao Núcleo Engenheiro Goulart, o qual encontra-se 

ineridos nos limites da AII; 171.000 m² ao Núcleo Vila Jacuí e cerca de 1,5 milhões de m² ao 

Núcleo Ilha do Tamboré. 

Administrado pelo DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), órgão 

subordinado à Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Governo do Estado de São 

Paulo, o parque está subdividido em três núcleos e ele, por sua vez, está inserido no projeto 

Parque Várzeas do Tietê, concebido para devolver as várzeas naturais ao rio Tietê e, 

consequentemente, proteger a população dos efeitos das chuvas, uma vez que essas áreas 

retêm as águas fluviais quando ocorrem inundações.A iniciativa de criação do parque surgiu com 
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o objetivo de preservar o rio Tietê e um pouco de suas várzeas, além de possibilitar uma área de 

lazer para a população da Região Metropolitana de São Paulo. 

 

APA Estadual Mata do Iguatemi 

A APA Mata do Iguatemi foi criada em 1993 por meio da Lei Estadual nº 8.395 com o 

objetivo de proteger um remanescente de Mata Atlântica de 3,00 hectares pertencentes à 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU (SMA, 2008). Contudo, até o 

momento, esta UC não possui regulamentação. 

 

Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da 

Biodiversidade Brasileira – MMA 

O Brasil, como país signatário da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), deve 

apoiar ações que venham dotar o governo e a sociedade de informações necessárias para o 

estabelecimento de prioridades que condigam à conservação, à utilização sustentável e à 

repartição de benefícios da diversidade biológica brasileira (MMA, 2012). 

Entre 1998 e 2000, o Ministério do Meio Ambiente – MMA, por meio do Projeto de 

Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira – PROBIO, realizou a 

primera “Avaliação e Identificação das Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação dos 

Biomas Brasileiros”, resultando na definição de 900 áreas, as quais foram reconhecidas pelo 

Decreto Federal nº 5.092, de 24 de maio de 2004, e instituídas pela Portaria MMA nº 126, de 27 

de maio de 2004 (MMA, 2007). 

Cabe destacar que, conforme redação dada pelo Decreto Federal nº 6.848, de 14 de 

maio de 2009, que alterou o Decreto 4.340/02 e regulamenta a compensação ambiental, o valor 

da compensação ambiental é calculado pelo produto do Grau de Impacto (GI) com o Valor de 

Referência (VR; investimentos necessários para implantação do empreendimento). Para o cálculo 

do Grau de Impacto, deve ser considerado o Comprometimento da Área Prioritária (CAP), o qual 
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leva em consideração o Índice de Comprometimento de Áreas Prioritárias (ICAP). O ICAP avalia 

o comprometimento sobre a integridade de fração significativa da área prioritária impactada pela 

implantação do empreendimento, conforme o referido mapeamento de áreas prioritárias do MMA. 

Os valores e atributos considerados para definição do ICAP são apresentados no Quadro 
8.2.2.3-2a seguir. 

Quadro 8.2.2.3-2: Valores e atributos considerados para definição do ICAP. 

Valor Atributo 

0 Inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos em áreas prioritárias 
totalmente sobrepostas a unidades de conservação 

1 Impactos que afetem áreas de importância biológica alta 

2 Impactos que afetem áreas de importância biológica muito alta 

3 Impactos que afetem áreas de importância biológica extremamente alta ou 
classificadas como insuficientemente conhecidas 

Fonte: Anexo do Decreto Federal nº 6.848/09. 

 

Na AII do empreendimento pretendido nãoháÁreas Prioritárias para Conservação, Uso 

Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira. 

As áreas mais próximas da AII do empreendimento, consideradas como Prioritárias pelo 

MMA são a Serra da Cantareira, o Morro Grande e Baixada Santista. 

O Mapa 8.2.2.3-1 -UCs da AII é apresentado no Caderno de Desenhos e Mapas, 

Volume IV.  
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8.2.3. Caracterização do Meio Socioeconômico 

8.2.3.1.Histórico de Ocupação 

O estudo do histórico da ocupação na AII do empreendimento parte dos fatores que 

fizeram de São Paulo um dos maiores aglomerados urbanos da atualidade. Para tanto, devemos 

analisar o contexto histórico do século XX, período em que a cidade passou de pouco mais de 

duzentos mil habitantes para mais de dez milhões1, corresponde à formação da cidade moderna, 

resultado da relação estabelecida entre o urbano e o industrial. Também se deve ter como 

pressuposto que o fenômeno urbano de São Paulo se distribui para muito além de seus limites 

administrativos, fato evidenciado pela conurbação dos municípios da Região Metropolitana de 

São Paulo, e também pela densidade de fluxos materiais e imateriais estabelecidos entre São 

Paulo e sua região de influência (vide REGIC – IBGE, 2010). 

A cidade de São Paulo apresentou no último século um grande crescimento econômico 

e populacional, resultado da sua centralidade na acumulação do capitalismo brasileiro que 

proporcionou, por sua vez, grandes transformações socioespaciais. Entretanto, durante os 

primeiros séculos da colonização brasileira, São Paulo teve um papel econômico de pouca 

relevância, comparado com as regiões florescentes do nordeste, o Rio de Janeiro, algumas 

cidades mineiras e do Vale do Paraíba, mas já no início do século XX apresentava indícios 

significativos de crescimento econômico e populacional. 

Até o final do século XIX, a mancha urbana da cidade de São Paulo manteve-se restrita 

aos bairros mais centrais do município, como a Sé, a República, a Luz, a Santa Cecília, a Bela 

Vista e o Brás. Além deste núcleo, a ocupação se dava de modo pontual e bastante restringida, 

localizada nos antigos aldeamentos indígenas, como em Guarulhos, Pinheiros, Santo Amaro, 

Penha, São Miguel, Santana e Freguesia do Ó. 

                                                 
1De acordo com os dados do censo demográfico do IBGE, a cidade de São Paulo possuía 239.820 

habitantes em 1900 e 10.434.252 habitantes em 2000. 
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Desde meados do século XX a cidade de São Paulo apresenta um expressivo 

crescimento urbano, resultado da acumulação de capital proveniente da comercialização do café, 

e da aplicação deste capital para o desenvolvimento da indústria. 

Nas primeiras décadas do século XX, a indústria paulistana se instalou estrategicamente 

em dois eixos: o primeiro situado nas várzeas do rio Tietê, entre o Bom Retiro, a Barra Funda e a 

Lapa; e o segundo localizado entre o Brás, a Mooca, o Ipiranga e São Caetano do Sul, nas 

várzeas do rio Tamanduateí. Ambos os trechos possuíam acesso à ferrovia, sendo este o 

principal meio de circulação da época. 

Nesse contexto, o Ipiranga se destacava como eminente bairro industrial, localizado na 

ferrovia São Paulo Railway (Santos – Jundiaí). O crescimento industrial foi paralelo ao 

crescimento urbano, através da construção de vilas operárias. Até a primeira metade do século 

XX, este crescimento urbano se manteve limitado: 

 Ao distrito da Penha à leste; 

 Aos distritos de Vila Prudente e Ipiranga à sudeste; 

 Aos distritos de Jabaquara e Santo Amaro à sul; 

 Ao rio Pinheiros a oeste; 

 Aos distritos de Tremembé e Jaçanã a norte. 

Na AII, além do Ipiranga, o distrito de Santo Amaro também apresentou um expressivo 

desenvolvimento industrial, mas diferentemente do primeiro, a industrialização de Santo Amaro 

ocorreu apenas a partir da década de 1950, resultado do primeiro momento de suburbanização 

da indústria, quando esta passa a apresentar características fordistas, através da instalação de 

grandes indústrias estrangeiras, intensivas em mão-de-obra e com adoção das linhas de 

montagem no processo produtivo. 

Wilson Cano (1988) apresenta uma periodização baseada na relação entre o 

crescimento industrial e urbano. Segundo o autor, houve dois momentos distintos da 

industrialização de São Paulo: o primeiro momento, denominado industrialização restringida 

(entre 1930 e 1950) e um segundo momento, denominado industrialização pesada (de 1950 a 

1970), quando não há restrições ao desenvolvimento industrial e urbano. 
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“O processo de industrialização, ao se instaurar, definiu já nesses anos, entre os 30 e os 

50, as características básicas do processo de urbanização determinado pelo movimento de 

acumulação industrial. À industrialização restringida correspondeu uma urbanização com 

características também restringidas. O advento da industrialização pesada desobstruiria os 

limites para uma modernização generalizada de todo o sistema urbano paulista, desenvolvendo 

ao extremo aquilo que nesses anos ainda era embrionário: a exacerbação do crescimento das 

cidades, o esvaziamento do campo e a consagração do consumo industrializado em todas as 

suas facetas, como o impulso generalizado ao desenvolvimento urbano” (CANO, 1988, p. 56). 

Paralelo a esse novo momento da industrialização, a década de 1950 também observa a 

consolidação do modelo rodoviarista, com mudanças profundas na estruturação da cidade de 

São Paulo, resultando na retificação e tamponamento de rios para a construção de grandes 

avenidas nos fundos de vale. A construção das vias marginais aos rios Tietê e Pinheiros é 

emblemática do modelo urbano adotado. 

A adoção do modelo rodoviarista permitiu uma maior autonomia frente ao transporte 

sobre trilhos e possibilitou a expansão urbana para bairros afastados das ferrovias. Nas décadas 

de 1940 e 1950 o ônibus consolidou-se como principal meio de transporte coletivo, sucedendo o 

sistema de bondes. 

O capitalismo industrial se beneficiou do crescimento urbano exponencial observado em 

São Paulo, pois a formação de um “exército industrial de reserva” visou garantir o processo de 

acumulação do sistema capitalista. Impulsionada pela migração interna e pelo esvaziamento do 

campo, a população da cidade de São Paulo dobraria a cada decênio entre 1940 e 1980, 

passando de pouco mais de um milhão de habitantes em 1940 para cerca de 8,5 milhões de 

habitantes em 19802. 

Deve-se ressaltar a característica de uso predominantemente residencial das 

subprefeituras da porção leste da AII. Esta região integrou-se ao contexto capitalista 

                                                 

2De acordo com os dados do censo demográfico do IBGE, a cidade de São Paulo possuía 1.258.482 

habitantes em 1940, e 8.493.226 habitantes em 1980. 
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metropolitano como local de moradia dos trabalhadores (sobretudo pobres) e não como local de 

produção. O uso industrial ocorre apenas de modo limitado nos distritos de José Bonifácio e São 

Mateus. 

Cano (op. cit.) descreve como “tardia” a industrialização ocorrida em São Paulo. A 

“industrialização tardia” é entendida como característica da industrialização nos países da 

periferia do sistema capitalista. Esta resulta em uma heterogeneidade estrutural, pois os 

investimentos são seletivos quanto à localização e o desenvolvimento industrial é concentrado. 

Tal qual exposto anteriormente, a estruturação da indústria vive uma relação causal com o 

processo de urbanização. No caso de São Paulo, a industrialização concentrada foi uma das 

causas da urbanização excludente e da segmentação social. A industrialização tardia 

representou uma divisão do trabalho não só entre o campo e a cidade, mas também entre as 

cidades e no caso de São Paulo, uma divisão interna à própria mancha urbana. O resultado foi o 

crescimento do êxodo rural, da migração interna para São Paulo e um crescimento urbano sem 

precedentes, sobretudo da periferia da metrópole. Estas periferias apresentam grandes déficits 

de infraestrutura, como serviços de saúde, educação, cultura, transportes. Não se pretende neste 

trabalho discursar com detalhes sobre os impactos da acelerada urbanização ocorrida em São 

Paulo no decorrer da segunda metade do século XX. Porém, cabe ressaltar que a periferização 

crescente contribuiu para aprofundar a desigualdade historicamente estabelecida. 

O regime Militar, estabelecido em 1964, promoveu um reordenamento institucional e 

realizou reformas que visaram a modernização do estado e o desenvolvimento de uma 

infraestrutura de suporte à industrialização pesada. Redefiniu, também, “as regras do jogo 

econômico estabelecendo certos marcos que o orientariam daí por diante: concentração e 

internacionalização do capital, concentração das decisões e dos recursos na esfera do governo 

federal e distribuição concentrada da renda” (Cano: op. cit, pp. 63). 

Com vistas a solucionar o problema do déficit habitacional, adotou-se como política 

estatal a construção dos grandes conjuntos habitacionais. Entre as décadas de 1970 e 1980, 

foram construídos diversos conjuntos habitacionais, denominados COHABs, localizados em 

bairros distantes do centro e desprovidos de infraestrutura, como Cidade Tiradentes, Artur Alvim 

e José Bonifácio, distritos da porção leste da AII. 
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O Governo Militar foi o contexto do segundo momento de crescimento econômico, 

denominado Milagre Econômico. Este período representa o ponto de inflexão na dinâmica da 

concentração industrial em São Paulo, pois a partir de então a indústria da RMSP passaria a ter 

um menor peso relativo na indústria do Estado de São Paulo. 

Desde a década de 1970 o interior do estado passa a ter maior peso relativo. Essa 

mudança, em um primeiro momento, foi interpretada como uma “desindustrialização da RMSP”, 

tese posteriormente refutada. Paralelamente ao declínio do setor industrial, observou-se o 

crescimento dos setores de serviços e comércio, em parte resultado da crescente terceirização. 

Lencioni (2004) afirma que não houve uma desindustrialização, mas sim uma 

desconcentração da indústria, uma vez que esta atividade nunca deixou de ser relevante na 

metrópole. A Região Metropolitana de São Paulo continua sendo a principal região industrial do 

Brasil, e o espraiamento da indústria ocorre, sobretudo, em direção às regiões mais próximas da 

capital, resultando na metropolização dessas novas áreas. Portanto, a metrópole se expande 

simultaneamente à desconcentração das indústrias. 

A ampliação dessa metrópole trouxe mudanças significativas no perfil da cidade de São 

Paulo, que, de acordo com Lencioni (op. cit.), afirma sua primazia concentrando os centros de 

poder e direção do capital industrial, financeiro e ainda de uma série de atividades relacionadas 

aos setores terciário superior, fundamentais para a direção do processo de reprodução do capital 

em geral. 

Na contemporaneidade a espacialidade de São Paulo comporta o principal centro 

financeiro e comercial da América Latina, e o vetor sudoeste do município se estabeleceu como 

destino majoritário das atividades destes setores. Os distritos de Pinheiros, Jardim Paulista e 

Itaim Bibi concentram moderna infraestrutura, contendo centros de convenções e rede hoteleira 

de primeira linha, bem como atividades do setor terciário superior, como empresas de geração e 

compartilhamento de informação (computação e tecnologia da informação), telecomunicações, 

educação, pesquisa e desenvolvimento, planejamento, consultoria e outros serviços baseados no 

conhecimento. A ocorrência destas atividades inserem São Paulo no grupo de “cidades globais”, 

conforme a definição de Saskia Sassen (1996). 
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8.2.3.2.Dinâmica Populacional 

Em 2010 a Área de Influência Indireta – AII abrigava cerca de 4,7 milhões de habitantes, 

o equivalente a aproximadamente 42,11% da população do município de São Paulo. Ainda com 

base nos dados obtidos no censo demográfico de 2010, do IBGE, afirma-se que nesta ocasião, a 

região apresentava uma densidade demográfica de 11,78 mil hab./km2, índice superior ao 

observado no município, que, por sua vez, equivalia a 7,39 mil hab./km2. Os dados consultados, 

detalhados para cada subprefeitura, podem ser observados na Tabela 8.2.3.2-1, apresentada a 

seguir. 

Tabela 8.2.3.2-1: População e Densidade Demográfica dos municípios da AII. 

Subprefeituras Distritos População (2010) 
Densidade 

Demográfica (mil 
hab/km²) 

Cidade Tiradentes Cidade Tiradentes 211501 14,10 

Guaianases 
Lajeado 103996 12,09 

Guaianases 164512 17,88 

Ipiranga 

Cursino 109088 8,52 

Ipiranga 106865 10,17 

Sacomã 247851 17,45 

Itaim Paulista 
Itaim Paulista 224074 18,67 

Vila Curuçá 149053 15,36 

Itaquera 

Cidade Líder 126597 12,41 

Itaquera 204871 14,03 

José Bonifácio 124122 8,80 

Parque do Carmo 68258 4,43 

Jabaquara Jabaquara 223780 15,87 

Penha 

Artur Alvim 105269 15,95 

Cangaíba 136623 8,54 

Penha 127820 11,31 

Vila Matilde 104947 11,79 

Pinheiros 
Alto de Pinheiros 43117 5,60 

Itaim Bibi 92570 9,35 
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Subprefeituras Distritos População (2010) 
Densidade 

Demográfica (mil 
hab/km²) 

Jardim Paulista 88692 14,54 

Pinheiros 65364 8,17 

Santo Amaro 

Campo Belo 65752 7,47 

Campo Grande 100713 7,68 

Santo Amaro 71560 4,58 

São Mateus 

Iguatemi 127662 6,51 

São Rafael 155140 11,93 

São Mateus 143992 10,90 

São Miguel 

São Miguel 135043 14,84 

Jardim Helena 92081 12,27 

Vila Jacuí 142372 18,49 

Vila Mariana 

Moema 83368 9,26 

Saúde 130780 15,69 

Vila Mariana 130484 15,17 

Vila Prudente 

São Lucas 142347 14,37 

Sapopemba 284524 21,07 

Vila Prudente 104242 10,52 
Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2010. 

A Figura 8.2.3.2-1, a seguir, apresenta a espacialização das taxas de densidade 

demográfica para os distritos da AII. 
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Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 8.2.3.2-1: Densidade Demográficapara os Distritos da AII. 

Ressalta-se que as maiores taxas de densidade demográfica são encontradas nos 

distritos de Vila Jacuí, Itaim Paulista, Guaianazes, Vila Prudente e Sacomã. Estes distritos 

apresentam grandes quantidades de favelas, com maior parcelamento do solo e 

consequentemente menores lotes por unidades residenciais, além de um maior número de 

pessoas por residência. 

Os distritos de Artur Alvim, Itaquera e Cidade Tiradentes também apresentam altas taxas 

de densidade demográfica atrelados a um número significativo de favelas. Neste distritos, 

destaca-se a ocorrência de grandes conjuntos habitacionais de alta densidade, com poucas 

áreas destinadas para lazer e uso coletivo. 

Os distritos de Jabaquara, Saúde e Vila Mariana também apresentam taxas de 

densidade demográfica bastante superiores à média municipal. Os citados distritos apresentam 
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altas taxas de verticalização e estão localizados no eixo da Linha 1 - Azul do Metrô e do antigo 

eixo do “tranway de Santo Amaro”, portanto dotados de grande fluidez. 

Os distritos de Moema, Pinheiros e Itaim Bibi apresentam taxas de densidade superiores 

à média do município, porém inferiores à média da AII. Estes distritos se caracterizam pela alta 

verticalização, porém com ocorrência de importantes áreas comerciais ou destinadas a 

equipamentos públicos, como o Aeroporto de Congonhas. 

Os distritos de menor densidade são Santo Amaro, Parque do Carmo e Alto de 

Pinheiros. O primeiro apresenta grandes áreas destinadas ao uso industrial e comercial, além de 

áreas destinadas a equipamentos públicos. O distrito de Parque do Carmo, bem como os distritos 

vizinhos de José Bonifácio e Iguatemi apresenta pequena densidade demográfica em decorrência 

de grandes áreas verdes, com predomínio de relevo de morros, de difícil ocupação. O distrito de 

Alto de Pinheiros, por sua vez, caracteriza-se pelo padrão de ocupação predominantemente de 

baixa densidade, baseado no método urbanístico denominado “garden city”. 

A seguir apresentaremos as tendências de expansão populacional da AII. Destacamos 

aqueles distritos que apresentam uso predominantemente industrial, como Santo Amaro, e estão 

em processo de requalificação urbana. 

Cabe salientar que a periferia leste do município de São Paulo se caracteriza por uma 

densa ocupação e predomínio de população de baixa renda, sobretudo nas áreas mais distantes 

do centro. A região apresenta déficit de infraestrutura e a população necessita se locomover para 

áreas mais centrais para usufruir de serviços públicos de qualidade e emprego. Devido ao alto 

custo de transporte, as grandes distâncias percorridas e grande tempo de deslocamento, esta 

população é a mais afetada pela imobilidade em São Paulo. Cabe ao poder público buscar 

estratégias que assegurem o direito de mobilidade ao cidadão. 

A Figura 8.2.3.2-2 apresenta a inversão entre a população local e o número de 

empregos, resultado da densa ocupação da periferia em contradição com o pequeno 

desenvolvimento econômico local. 
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Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 8.2.3.2-2: Emprego e População na AII. 

 

8.2.3.3.Tendências de Expansão 

Observam-se em São Paulo dois processos concomitantes que alteram a paisagem 

urbana: a verticalização das áreas centrais e o crescimento da mancha urbana em direção à 

periferia. Estes processos são resultado do modelo urbano adotado em São Paulo, resultando no 

adensamento da borda metropolitana e um decréscimo demográfico nos distritos centrais. 

A evolução das tendências de expansão populacional entre 1980 e 2010 está 

espacializadas na Figura 8.2.3.3-1, apresentada a seguir. 
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Fonte: Infocidade / PMSP (2010) 

Figura 8.2.3.3-1: Taxas Geométricas de Crescimento Anual. 


