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APRESENTAÇÃO 

 
 
O Estudo aqui apresentado de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto 
Ambiental da Operação Urbana Água Espraiada, trata da avaliação de intervenção 
do poder público municipal em uma área urbana da região Sudoeste de São Paulo. 
 
É um estudo pioneiro na área pelas peculiaridades que apresenta, devido a 
interferência de componentes subjetivos como o fator tempo e a probabilidade de 
obtenção de recursos, a serem absorvidos pelo mercado imobiliário, para sua 
concretização, pois visa a auto-gestão econômica. Essas características diferenciam 
a forma de análise ambiental adotada neste Estudo, daquelas utilizadas 
correntemente para estudos ambientais referentes a impactos provocados por 
obras. 
 
Este Estudo foi elaborado pela TECNOSAN Engenharia S/C Ltda., mediante 
Contrato Nº 011720300, de 02/09/2002, para a Empresa Municipal de Urbanização–
EMURB, considerada nestes documentos como empreendedora, responsável pelo 
projeto que culminou com a aprovação da lei 13.260 em 28 de dezembro de 2001 
pela Câmara  Municipal Vereadores de São Paulo. 
 
Para demonstrar a pesquisa e a análise realizadas a serem submetidas ao parecer 
da Secretaria do Meio Ambiente, para encaminhamento à aprovação do Conselho 
de Desenvolvimento Sustentável, as informações foram agrupadas em 7 volumes, 
que compõem o Estudo de Impacto Ambiental propriamente dito, o EIA, quais sejam:  
 
 Volume 1 de Apresentação 
 Volume 2 de Diagnóstico dos Meios Físico e Biótico - Tomo I/II 
 Volume 2 de Diagnóstico do Meio Antrópico - Tomo II/II 
 Volume 3 de Avaliação e Prospecção   
 Volume 4 de Plantas e Ilustrações 
 Volume 5 de Documentos de Referência 
 
Complementando essas informações, um volume contendo o resumo sintético e as 
principais conclusões do Estudo técnico anterior, deverá ser disponibilizado ao 
público para consulta: 
 
 Volume 6 de Relatório de Impacto Ambiental: RIMA 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental ora 
apresentados têm por objetivo avaliar os impactos a serem gerados pela 
implementação do empreendimento da Operação Urbana Consorciada Água 
Espraiada - OUCAE, conforme projeto apresentado pela Empresa Municipal de 
Urbanização - EMURB e sancionado pela lei nº 13.260, publicada em 28/12/2001.  
 
O Estudo se desenvolve pela análise dos diversos elementos formadores do 
fragmento do espaço urbano contido no perímetro definido pela lei citada, 
considerando a situação atual e os eventuais impactos a serem gerados no futuro 
pela implantação do empreendimento proposto, num prazo de 20 anos. 
 
A análise realizada foi estruturada por uma óptica ambiental capaz de abranger a 
simultaneidade e interdependência existente entre as possibilidades de alteração 
dos diversos elementos dos meios físico, biológico e antrópico da área da OUCAE, 
pelas intervenções incentivadas pela lei, a serem empreendidas pelos múltiplos 
atores e agentes econômicos e sociais, tanto de organismos públicos quanto de 
privados, que poderão atuar nesse espaço para realização do plano urbano em 
questão. 
 
Para melhor compreensão, o conjunto dos componentes constituintes dessa 
paisagem urbana foi agrupado neste Estudo primeiramente no Diagnóstico ou 
levantamento da situação atual do ambiente urbano considerado, de acordo com 
seus aspectos físicos, bióticos e antrópicos.  
 
O Diagnóstico visa estabelecer um quadro de referências amplo e claro, para 
avaliar, num segundo momento, a Análise da magnitude dos impactos decorrentes 
das possibilidades de implementação das ações urbanísticas necessárias à 
viabilização das obras e demais intervenções diretas e indiretas, preconizadas pela 
lei 13.260/2001, no perímetro definido pela mesma. 
 
Finalmente é abordada a tendência ambiental futura da área do projeto, caso este 
não venha a se implantar, ao lado de hipóteses de implantação do projeto para os 
próximos 10 e 20 anos. Para atenuar os principais impactos detectados, foram 
recomendadas medidas mitigadoras bem como o estabelecimento de processos de 
monitoramento, quando necessário. 
 
Os principais documentos oficiais de consulta utilizados como base de referência 
para execução deste Estudo, fornecidos pela EMURB, foram: 
 
- Plantas da Lei da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada de nº BE 04 

7B 001 a 008.]] 
 

- Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto sobre o Meio 
Ambiente do Projeto da Via Expressa e Operação Urbana Água Espraiada, 
desenvolvido pela JNS para a EMURB em 1995/1996 o qual propiciou a emissão 
de Alvará de Licença Ambiental Prévia n° 10/SVMA-G96 (ver ANEXO); 
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- Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e Relatório de Impacto de vizinhança – 
RII da Operação Urbana Água Espraiada; 
 

- Levantamento e estimativa do número de famílias faveladas na área de 
abrangência da Operação Urbana, realizado em outubro de 2001 pela empresa 
Diagonal. 
 

- Relatório de análise e simulações de aproveitamento apresentado pelo escritório 
EDISON MUSA – ARQUITETOS ASSOCIADOS e EDISON MUSA – JACI 
HARGREAES – ARQUITETOS 
 

- “Aspectos relevantes da lei 13.260/2001 Operação Urbana Água Espraiada” 
Aspectos administrativos financeiros, por Prof. Dr. Arnauld Wald. CEJUR, SP, 
2002. 
 

- “Aspectos relevantes da lei 13.260/2001 Operação Urbana Água Espraiada” 
Aspectos urbanísticos, por Prof. Dr. José Afonso da Silva. CEJUR, SP,2002 

 
Para desenvolvimento da pesquisa outros documentos de apoio foram fornecidos 
pela Secretaria Municipal do Planejamento - SEMPLA / PMSP como: 
 
- Operação Urbana Faria Lima – Estudo de Impacto Ambiental –relatório de 

Impacto Ambiental - TETRAPLAN – 1995 
 

- LEI   Nº 13.430,  de13 de setembro de 2002  (Projeto de Lei nº 290/02, do 
Executivo)   Plano Diretor Estratégico. 
 

- Plantas e tabelas da lei do PDE. 
 

- São Paulo (cidade) Secretaria Municipal do Planejamento.São Paulo em 
Números. São Paulo, 2000. 
 
Vol. 1: Evolução do uso do solo nos anos 90. 
Vol. 2: Globalização e desenvolvimento urbano 
Vol. 3: Perfil sócio econômico do município de São Paulo 
Vol. 4: Operação Urbana Faria Lima 
Vol. 5: A implantação de subprefeituras no município de São Paulo 
Vol. 6: Política de destinação de terras públicas municipais: um plano para São 

Mateus 
Vol. 7: Revisão e atualização da legislação urbanística 
Vol. 8: Geologia aplicações geográficas 
Vol. 9: São Paulo em números 
 

- Dados de uso do solo conforme TPCL fornecidos por SEMPLA 
 

- Mapas de Análise do Município de São Paulo por Distrito com base no TPCL  
fornecidos por SEMPLA – DEPLANO  
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- Uso do Solo segundo Cadastro Territorial e Predial -TPCL - 1991-2000, 
analisado por Distritos do Município de São Paulo – DECOR/SEMPLA/PMSP. 
 

- População, Renda e Categorias de Uso do Solo -TPCL 1991-2000 analisado por 
Distritos do Município de São Paulo -DECOR/SEMPLA/PMSP.  
 

- Atividades Econômicas – vol. 2 - Subprefeituras e Distritos - BDT 2002  - 
DEINFO/SEMPLA/PMSP. 

 
1.1 Objeto do Licenciamento 
 

Este Estudo analisa os elementos necessários para avaliação dos impactos 
ambientais relativos às transformações urbanas que deverão ocorrer num perímetro 
definido pela lei 13260/2001, conforme descrito no artigo 1º parágrafo 2º da lei, 
inserida no Anexo I volume 5 deste estudo, que compreende principalmente: 
 
 O entorno das obras viárias e de drenagem do córrego das Águas Espraiadas, 

que foram iniciadas e parcialmente executadas em 1995, até a avenida Lino de 
Moraes Leme; 

 
 Uma área no entorno da extensão do eixo Faria Lima – Berrini, representada 

pela extensão da avenida Chucri Zaidan até a avenida João Dias; 
 
 Por uma faixa mais estreita do lado oposto do rio Pinheiros, ligada ao perímetro 

anterior por duas Pontes, onde, porém, não estão previstas outras obras 
viárias. 

 
As possibilidades de transformações analisadas neste Estudo, avaliam  o impacto  
da implementação do empreendimento da OUCAE, através dos instrumentos de 
intervenção direta e indireta especificados na lei correspondente. 
 
Com base no Termo de Referência aprovado por SMMA, procedeu-se ao 
desenvolvimento deste Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 
Ambiental ElA-RIMA da Operação Urbana Água Espraiada, para obtenção da 
respectiva Licença Ambiental Prévia, conforme Lei Municipal n°13.260, de 28 de 
dezembro de 2001.  
 
Tendo em vista que a aprovação do Plano Diretor Estratégico do Município de São 
Paulo, consubstanciada pela lei nº 13.430/2002, foi posterior à aprovação da Lei da 
Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, bem como, a superioridade do 
Plano sobre as demais leis pontuais pré-existentes,  se necessário, quando houver 
eventual incompatibilidade de definições, este Estudo referendará a lei maior . 
 
1.2 Considerações Quanto ao Processo de Licenciamento Ambiental 
 
O processo de licenciamento ambiental referente às obras de canalização do 
córrego das Águas Espraiadas e adequações urbanas do seu entorno, teve início 
com a apresentação do ElA-RIMA do “Projeto Água Espraiada”,  encaminhado pela 
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EMURB – Empresa Municipal de Urbanização em agosto de 1995 à então Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente.  
 
Foi concedido na época um Alvará de Licença Ambiental Prévia (LAP) de n° 
10/SVMA-G/96, em 09 de setembro de 1996, para as obras da Via Expressa e para 
o sistema de drenagem e canalização do córrego, quando foram apresentadas 
diversas exigências a serem cumpridas em um prazo de dois anos para a obtenção 
da Licença Ambiental de Instalação (LAI), para dar continuidade ao processo. 
 
No entanto, como parte das obras consideradas na LAP já estavam  em andamento 
quando aprovado o Estudo, sendo posteriormente entregues ao uso público, a LAI 
perdeu o sentido para essa parte do projeto,  porque o sistema entrou em operação.  
Poderia ser solicitada para a continuidade das obras. 
 
Procurando essa compatibilização, a EMURB solicitou posteriormente, em 1997, o 
desmembramento do licenciamento ambiental em etapas, compatibilizando-o com os 
trechos das obras então previstas, devido à existência parcelas já executadas da 
obra. 
 
A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente referendou o desdobramento 
solicitado para a continuidade do licenciamento ambiental, fazendo uma avaliação 
do cumprimento das exigências estabelecidas na Licença Ambiental Prévia, por 
parte da EMURB, para manutenção, controle sanitário do sistema implantado e o 
monitoramento da qualidade ambiental da área do reservatório e do sistema de 
bombeamento. 
 
Foi solicitado pela Secretaria, por um período de dois anos a partir do  
funcionamento do sistema (abril/2000), o seu controle através de análises periódicas 
de parâmetros físico-químicos e biológicos das águas e sedimentos depositados, 
visando estabelecer o grau de contaminação causado pelo enchimento do 
reservatório e os procedimentos necessários ao seu saneamento, assim como a 
definição dos usos possíveis para as áreas inundáveis. A responsabilidade para 
operação do sistema com segurança também foi solicitada. 
 
Hoje, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, SMMA, considera que essas 
exigências foram parcialmente atendidas. Foram tomadas algumas providências  
para manutenção do sistema tanto pela então Administração Regional de Santo 
Amaro, que assumiu o reservatório de retardamento, quanto pela Secretaria de 
Infraestrutura, relativa a manutenção e controle do sistema de bombeamento.  
 
Assim, somente permanece em vigor a validade da LAP concedida para  a primeira 
etapa referente às obras já executadas do sistema de drenagem (estação de 
bombeamento e reservatório de contenção de cheias), pois a Secretaria considera 
que as exigências feitas foram parcialmente atendidas. As pendências existentes 
deverão ser equacionadas pela EMURB, responsável pelo projeto parcialmente 
implantado e pela obtenção da Licença, junto à Subprefeitura de Santo Amaro, hoje 
responsável pela manutenção da área. 
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Para as demais etapas do projeto a Licença Prévia Ambiental concedida perdeu o 
seu valor, devido ao tempo decorrido para atendimento das exigências feitas para 
realização de estudos complementares para realização das obras, nos termos do 
artigo 18 da Resolução CONAMA 237/97, que estabelece prazo máximo de vigência 
de 5 (cinco) anos para uma LAP. 
 
Revendo as definições do projeto e do processo de aprovação até então 
estabelecidos, este Estudo adota para esta nova solicitação de licenciamento 
ambiental uma nova concepção a partir da viabilidade da implementação Operação 
Urbana como uma intervenção urbanística, e não de um conjunto de obras, onde as 
intervenções indiretas que poderão proporcionar o adensamento e os recursos 
financeiros para a realização das obras são mais relevantes, num primeiro momento. 
 
Considera-se que somente após a implantação efetiva desse processo de gestão 
urbana, definido pela lei em análise, que só será viável se referendado pela Licença 
Ambiental Prévia, bem como pela correspondente regulamentação da lei 
13260/2001, é que o volume de obras a executar, total ou parcialmente, em maior ou 
menor escala, bem como suas prioridades, cronogramas de execução e respectivos 
impactos resultantes da implantação das obras em si, poderão ser avaliados.  
 
Citando ainda a Resolução anterior do CADES de 1996, que gerou a LAP citada, 
para aprovação do Projeto de Operação Urbana Água Espraiada proposta para o 
entorno, foram feitas na época diversas recomendações quanto à necessidade de 
complementação de dados como: 
 

1. Fixação dos estoques de potencial construtivo adicional para os diferentes 
sub-perímetros, de forma que o adensamento ocorra de maneira 
equilibrada. 

 
2. Previsão da implementação de mecanismos de incentivo a criação de áreas 

verdes e equipamentos públicos e à ampliação das vagas de 
estacionamento. 

 
3. Previsão da implementação de mecanismos para avaliação sistemática da 

concessão de benefícios  previstos na lei e da utilização dos recursos assim 
gerados, com o objetivo de monitorar os efeitos do adensamento sobre o 
ambiente urbano, assim como orientar o programa de investimentos e 
fornecer subsídios à Gestão da Operação Urbana. 

 
4. Mecanismos de monitoramento do processo de implantação da Operação 

Urbana. 
 
Atendendo a essas recomendações, e ampliando a abrangência física – social e 
econômica das intervenções propostas, a EMURB encaminhou a Câmara, em 2001, 
um novo projeto, que foi aprovado pela Lei Municipal n° 13.260, em 28 de dezembro 
de 2001, que visa estabelecer um processo autônomo de Gestão financeira para a 
realização das obras propostas nessa área, iniciando um novo processo de 
licenciamento. 
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Após a obtenção da Licença Ambiental Prévia – LAP ora solicitada, para 
continuidade do processo e obtenção das respectivas Licenças Ambientais de 
Instalação – LAI’s, deverão ser encaminhados posteriormente à Secretaria, estudos 
complementares para aprovação das obras a executar, caso a caso, conforme 
Programa de Intervenções definido no artigo 3º da lei 13.260/2001. De acordo com o 
porte da obra a ser implantada, a Secretaria avaliará a documentação necessária 
para análise e viabilização dos respectivos licenciamentos de instalação e de 
operação. 
 
1.3 Características dos Projetos Anteriores 
 

Diversos estudos relativos à implantação da avenida expressa no fundo do vale do 
córrego da Água Espraiada e para o tratamento do seu entorno, foram 
encaminhados na década de 1990, pela EMURB, à Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, definindo perímetros e projetos com diferentes formas de viabilizar o eixo 
viário proposto, com propostas específicas para uso e ocupação do solo, prevendo 
sempre a possibilidade de captação da valorização futura dos imóveis, poder 
público. 
 
O primeiro estudo foi encaminhado pela EMURB à Câmara em abril de 1991, 
juntamente com as primeiras propostas de Operações Urbanas propostas pela 
municipalidade como a Operação Anhangabaú e Água Branca, e foi realizado com a 
participação da SEMPLA (Secretaria Municipal de Planejamento) e SMT/CET 
(Companhia de Engenharia de Tráfego). Possuía características de maior integração 
paisagística, com mais áreas verdes e de absorção, destacando a integração 
ambiental e a função habitacional na área. Nessa época o fundo do vale do córrego 
em questão estava totalmente tomado por habitações precárias, as favelas que se 
alojaram nas áreas públicas desapropriadas para execução da avenida na década 
de 70. 
 
O  Projeto de Lei da Operação Urbana Água Espraiada,  encaminhado pela EMURB 
- em agosto/95, substituiu o projeto de 1991,  mas contemplou a permanência dos 
objetivos mais gerais, diferenciando-se quanto às prioridades e alocação dos 
recursos, principalmente quanto às obras viárias e reurbanizações. 
 
O terceiro estudo foi feito pelo ecritório Botti & Rubin, com estudos paisagísticos da 
arquiteta Miranda Martinelli, foi um estudo mais completo em termos de projeto de 
arquitetura e do sistema  viário. Procurou dar uma nova concepção à canalização do 
córrego , no trecho a executar, tonando-o independente do eixo central das pistas do 
viário. Reforçou o carater paisagístico do tratamento proposto para o fundo de vale 
e, a exemplo das demais Operações Urbanas então em andamento na EMURB, 
ampliou a área de abrangência da lei de forma a permitir maiores possibilidade de 
troca de potencial construtivo adicional de construção dentro do perímetro 
considerado pela lei proposta.  
 
É um estudo que poderá, com poucas alterações, ser complementar ao projeto 
proposto pela lei 13.260/2001, que é objeto deste Estudo de Impacto Ambiental, ora 
apresentado, que trata mais de instrumentos urbanísticos capazes de transformar 
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projetos em obras, e nesta fase, para obtenção da Licença Prévia, não se atém aos 
problemas dos diversos projetos locais propostos. 
 
1.4 Considerações quanto às Propostas para o Sistema Viário, de Trânsito e 

de Transportes 
 
O plano de abertura da Av. Água Espraiada, aprovado pela Lei Municipal n° 6.591, 
de 5 de novembro de 1964, há  anos portanto, previa a implantação de uma avenida 
com 60 metros de largura e 7.000 metros de extensão, iniciando na Marginal do rio 
Pinheiros e finalizando- na Av. Conceição, Jabaquara, com passagens em desnível 
na Av. Santo Amaro e Av. Vereador José Diniz. 
 
O projeto inicial foi modificado ao longo do tempo, tendo sido elaborada uma nova 
proposta pelo DER - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, dentro do 
Programa de Vias Expressas, no início dos anos 70, que considerava essa avenida 
como parte do Anel Viário Metropolitano (Pequeno Anel Viário), dando a ela 
características de pista expressa e prevendo um intrincado complexo viário em seu 
trecho final, junto à atual Rodovia dos Imigrantes, além da ponte de ligação com as 
marginais do rio Pinheiros. A partir dessa proposta, iniciaram-se as desapropriações, 
sendo que muitos imóveis foram então desocupados. 
 
Devido a grandes alterações na situação econômico nacional, a CMT - Câmara 
Metropolitana de Transportes optou por modificar a diretriz viária, transferindo o 
traçado do Anel Viário para as avenidas Roque Petroni Jr, Vereador João de Luca e 
Cupecê. 
 
No início da década de 80, a Secretaria de Vias Públicas - SVP, propôs para a Av. 
Água Espraiada a abertura de uma via de características arteriais, com passagens 
em desnível pelas avenidas Santo Amaro, Vereador José Diniz e Washington Luís, a 
ser implantada em duas etapas: a primeira, entre a Marginal e a Av. Washington 
Luís e a segunda, da Av. Washington Luís até a Rodovia dos Imigrantes, 
compreendendo, também, a construção de uma ponte sobre o rio Pinheiros, ligando 
os dois sentidos das marginais à nova via. Foi então aprovada a Lei Municipal n° 
10.443/88 e iniciadas as obras de canalização e implantação dessa avenida, 
paralisadas pouco tempo depois. 
 
Esse sucessivo adiamento acabou gerando um problema social, com a fixação de 
população favelada na faixa de domínio da avenida e invasão de imóveis 
desocupados, agravando também os problemas ambientais decorrente da falta de 
saneamento do córrego, que persistem até os dias atuais. 
 
Outro problema que se sobrepõe aos anteriores é o esgotamento da capacidade de 
tráfego na Av. dos Bandeirantes, então a principal ligação entre as rodovias Raposo 
Tavares, Castelo Branco e Régis Bittencourt e o Complexo Imigrantes/Anchieta. 
 
A abertura da Av. Água Espraiada cumpriria então uma dupla função: solucionar 
problemas regionais de ordem social e ambiental, e problemas de circulação de 
tráfego metropolitano. 
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Assim, em 1993, ao iniciar seus trabalhos, a administração através da EMURB - 
Empresa Municipal de Urbanização, iniciou estudos considerando o estágio em que 
as obras se encontravam e os demais problemas da região, de modo a definir uma 
orientação para a sua continuidade. 
 
Os estudos desenvolvidos culminaram em uma proposta que previa a implantação 
de uma via com tratamento ambiental tipo Boulevard, seguindo as diretrizes do 
projeto de 1991, que foi recusado em virtude da extensa área de desapropriação 
necessária para a mesma.  
 
Posteriormente foi aprovada a Lei Municipal n° 01-1098/1995, que previa a abertura 
de vias ao longo do córrego Água Espraiada, desde a Marginal do rio Pinheiros até a 
Rodovia dos Imigrantes, consistindo de pistas expressas, com acessos controlados, 
e duas pistas laterais para distribuição do tráfego local, abrangendo uma faixa com 
largura variável, entre 96 e 250 metros, e extensão de 9.500 metros. Essa Lei à 
semelhança da anterior também previa um tratamento ambiental e calçadas tipo 
Boulevard, onde isso permaneceu possível, reduzindo-se no entanto, o número de 
desapropriações a serem efetuadas, e consequentemente os custos para a sua 
implantação. 
 
Uma vez que se estenderia até a Rodovia dos Imigrantes e que se construiria a 
ponte sobre o rio Pinheiros, a Av. Água Espraiada assumiria a função de ligação 
interrodoviária, superando as duas principais vias paralelas - Av. dos Bandeirantes, 
que se prestaria mais especificamente à circulação do Mini-Anel Viário Municipal e a 
Av. Roque Petroni Jr., que cruza trechos de difícil circulação, como a área central de 
Diadema e Piraporinha, e onde o tráfego de passagem concorre com o transporte 
coletivo. 
 

A obra com base nesse projeto foi parcialmente executada, sem as vias laterais. 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 
A avaliação dos impactos ambientais decorrentes da implantação do Projeto da 
Operação Urbana Consorciada Água Espraiada foi realizada a partir de visão 
multidisciplinar, associada ao conhecimento especializado das ações que o 
empreendimento poderá exercer sobre o meio ambiente. Essa abordagem foi 
obtida mediante o concurso de especialistas nos setores envolvidos de forma a 
permitir a integração dos múltiplos aspectos envolvidos na questão. 
 
Para o desenvolvimento do presente Estudo de Impacto Ambiental - EIA, 
adequando a metodologia já utilizada pelos estudos anteriores (JNS 1995), foi 
utilizado como ponto de partida a elaboração de um Termo de Referência, 
discutido e adaptado às exigências da SMMA, que considerou a singularidade 
deste Estudo mais afeto a ações de planejamento urbano-ambiental nesta fase de 
implementação, que a projetos de implantação de obras, como é mais corrente aos 
demais Estudos avaliados pela Secretaria, a partir do qual estabeleceu-se os 
parâmetros e diretrizes desse Estudo. 
 
As ações de planejamento urbano  ocorrem a longo prazo. São ações complexas 
que envolvem além do carater técnico, interferências de carater político,  de grupos 
sociais e pressões do mercado imobiliário, que dependem também de aprovação 
do legislativo para serem implementadas. Assim muitas vezes consistem de idéias 
que vão sendo incorporadas paulatinamente por diversos governos, num processo 
de idas e voltas, ação e reação ou retrocesso, até consistirem num corpo 
dimensionável  e regularizado, passível de implantação. O prazo estimado para a 
realização desta Operação Urbana em análise, é dado como 20 anos. 
 
A partir dos resultados obtidos foi elaborado o Diagnóstico Ambiental e definido o 
conjunto de ações impactantes, a partir dos quais, num novo procedimento de 
análise, elaborou-se a matriz causa-condição-efeito para identificação dos 
impactos. 
 
A análise dos impactos previstos compreendeu a identificação, avaliação e 
interpretação das ações de projeto sobre os fatores ambientais, nas fases de 
planejamento, implantação e operação, justificando os horizontes de tempo 
considerados. Os impactos foram avaliados nos limites das áreas de influência 
definidas para cada um dos fatores estudados, indicados no item 7 - Áreas de 
Influência. 
 
A partir da identificação dos impactos procedeu-se à definição dos critérios de 
análise para avaliação do caráter  positivo ou negativo  representado pela sua: 
 
NATUREZA: quanto ao efeito do impacto considerado 

- Positivo: quando o impacto beneficia o aspecto ambiental em questão. 
- Negativo: quando o impacto prejudica o aspecto ambiental em questão. 

 
INCIDÊNCIA: quanto à forma de incidência do impacto 

- Direto: quando o impacto atua diretamente sobre o aspecto ambiental. 
- Indireto: quando o impacto atua de forma indireta no aspecto ambiental. 
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ALCANCE: quanto ao prazo de ação do impacto no tempo 

- Imediato: quando o impacto acontece apenas imediatamente. 
- Curto: quando o impacto acontece num curto período de tempo. 
- Média: quando o impacto acontece num médio espaço de tempo. 
- Longo prazo: quando o impacto acontece num amplo período de tempo. 

 
DURAÇÃO: quanto ao tipo de alcance considerado anteriormente 

- Temporário: após a ocorrência, o impacto tende a regredir ou cessar 
imediatamente. 

- Permanente: o impacto tende a permanecer ocorrendo ou se instala 
definitivamente. 

- Cíclico: o impacto tende a ocorrer descontinuamente, em intervalos de tempo. 
 
REVERSIBILIDADE: quanto à possibilidade de reconstituição ambiental após o 
impacto considerado 

- Reversível: quando o aspecto impactado pode voltar à sua condição anterior. 
- Irreversível: quando o aspecto impactado não pode voltar à sua condição 

anterior. 
 
ÁREA DE INCIDÊNCIA: quanto ao raio de ação do impacto 

- Local: quando o impacto atua localmente, ou seja, apenas na Área 
Diretamente Afetada. 

- Regional: quando o impacto atua também nas Áreas Indiretamente Afetadas e 
nas Áreas de Influência Indireta. 

- Disperso: quando o impacto se dispersa sobre o ambiente e não pode ser 
delimitado geograficamente. 

 
INTENSIDADE: 

- Baixa : o impacto não tem conseqüências importantes para o meio, por ser de 
baixa intensidade ou muito pouco provável de acontecer. 

- Média: o impacto tem conseqüências importantes para o meio, por ter 
intensidade média e de certeza de ocorrência. Entretanto, não chega a ser 
irreversível no caso dos impactos negativos. 

- Alta: o impacto tem conseqüências muito importantes para o meio, por ocorrer 
com certeza, ser de intensidade alta e irreversível. 

 
FORMA DE INTERFERÊNCIA: 

- Causador: quando o impacto causa mudança na condição atual do aspecto 
ambiental em questão. 

- Intensificador: quando o impacto intensifica uma condição do aspecto 
ambiental em questão. 

- Redutor: quando o impacto reduz uma condição do aspecto ambiental. 
 
OCORRÊNCIA 

- Certo: quando existe a certeza da ocorrência do impacto na implantação ou 
operação do empreendimento. 

- Provável: quando não há certeza se o impacto realmente ocorrerá na 
implantação ou operação do empreendimento, entretanto existe a 



TECNOSAN 

2.3 

possibilidade de ocorrência.  
 
SINERGIA: quanto à ocorrência de ação simultânea se vários fatores  

- Presente: quando o impacto em questão ocorre juntamente com outros, que 
se somam para resultar num efeito comum. 

- Ausente: quando o impacto em questão ocorre isolada e independentemente 
de outros impactos. 

 
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS: 

- Privatizados: quando os benefícios ou prejuízos gerados pelo impacto são 
distribuídos aos empreendedores em questão. 

- Socializados: quando os benefícios ou prejuízos gerados pelo impacto são 
distribuídos à sociedade em geral. 

 
RELEVÂNCIA:  

- Irrelevante: quando o resultado final da análise de cada fator indica que o 
impacto possui pouca importância ou relevância. 

- Relevante: quando o resultado final da análise de cada fator indica que o 
impacto tem importância ou relevância significante. 

- Altamente relevante: quando o resultado final da análise de cada fator indica 
que o impacto tem extrema importância ou relevância. 

 
A análise foi desdobrada em duas formas, sendo uma descrição detalhada dos 
impactos sobre cada fator ambiental relevante considerado no diagnóstico ambiental 
(meios fisico, biótico e antrópico) e uma síntese conclusiva dos impactos relevantes. 
 
O resultado dessa análise contribuiu para a montagem de cenários prospectivos nas 
áreas de influência do empreendimento, em caso de adoção do projeto, e para o 
caso de sua não implementação. 
 
Identificados e analisados os impactos, partiu-se para a proposição de medidas 
mitigadoras, com recomendação de ações que visam minimizar os efeitos e 
impactos negativos e adversos identificados, e/ou potencializar aspectos positivos 
detectados. 
 
As medidas mitigadoras foram classificadas de acordo com os seguintes 
parâmetros: 
 
- natureza das medidas: preventivas, corretivas ou compensatórias, 

acompanhadas de avaliação em relação aos critérios de qualidade ambiental; 
- fase do empreendimento em que deverão ser adotadas: planejamento, 

implantação, operação; 
- fator ambiental ao qual está relacionado: fisico, biótico, sócio-econômico e sócio-

político; 
- prazo de permanência de sua aplicação: curto, médio e longo; 
- responsabilidade por sua implantação: empreendedor, poder público ou outro, e 

demais aspectos institucionais requeridos pelas medidas (requerimentos, 
treinamentos, articulações institucionais); 
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- exeqüibilidade: viabilidade técnico-financeira das medidas que exijam grandes 
aportes de recursos. 

 
Foram também levantados os efeitos e impactos ambientais adversos não passíveis 
de mitigação. 
 
Além disso, foram propostas medidas de acompanhamento e monitoramento da 
evolução dos efeitos e impactos relevantes detectados como decorrentes, direta e 
indiretamente, do empreendimento, considerando suas fases de planejamento, 
implantação e operação. 
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3. OPERAÇÕES URBANAS 
 
A experiência bem-sucedida das Operações Interligadas permitiu concretizar em 
1991 o conceito de Operações Urbanas, já formulado desde 1985, no projeto de lei 
do Plano Diretor de São Paulo: "intervenções conjuntas dos setores privado  e 
público, por iniciativa deste, destinadas a produzir transformações localizadas".  
 
As Operações Urbanas foram introduzidas para desenvolver áreas da cidade, 
economizando os recursos orçamentários, passíveis assim de atender a outras 
prioridades. 
 
0 conceito de Operação Urbana foi institucionalizado pelo Plano Diretor de 1988 e 
implementado com as leis específicas da Operação Urbana Anhangabaú (1991), da 
Operação Faria Lima (1995), da Operação Água Branca (1995) e da Operação 
Centro (1997). Uma Operação Urbana pode executar um plano de preservação 
ambiental ou de renovação urbana para parte do território municipal cuja 
potencialidade de desenvolvimento se pretende aproveitar. Ela também pode ocorrer 
em razão de uma política de preservação ou de investimentos públicos realizados ou 
propostos e onde existe interesse da municipalidade e de agentes privados na sua 
promoção. 
 
Toda a Operação Urbana é precedida de um estudo para a área escolhida, em 
conformidade com suas características ambientais, suas tendências de 
desenvolvimento e seu papel funcional no conjunto da cidade.Esse instrumento  
pode ser alterar o sistema viário, permitindo novos usos e a instalação de novas 
atividades. Na própria área da Operação pode ser exigida a construção de 
habitações de interesse social, destinadas aos moradores sujeitos às 
desapropriações ou mesmo para substituir habitações precárias existentes a fim de 
proporcionar a melhoria da qualidade de vida. 
 
A ampliação dos coeficientes de aproveitamento é também admitida, até se esgotar 
um estoque de área de construção adicional calculado previamente e fixado na lei 
da operação urbana. Esse estoque é calculado em função do interesse do mercado 
na renovação da área e da capacidade da infraestrutura após a implantação das 
melhorias previstas  na operação. 
 
As áreas das operações urbanas são escolhidas em função da realização de obras 
pelo Poder Público que acarretam mudanças no local e, consequentemente, 
acréscimos expressivos na valorização imobiliária  da área. Também poderão ser 
escolhidas áreas deprimidas que necessitam de revitalização ou sujeitas a uma 
preservação  ambiental especial ou, ainda, necessitadas de áreas verdes. 
 
Os investimentos necessários para a implantação  do programa de obras - abertura 
de vias, construção de HIS, drenagem, implantação  de áreas verdes, equipamentos 
urbanos, desapropriação de áreas - são pagos pelas contrapartidas dos 
interessados. Tais contrapartidas são cobradas pelo fato de se conceder exceções à 
lei estabelecida para essa área, conforme Plano Diretor em vigor, implantar usos e 
atividades não previstas no zoneamento geral da cidade ou obter a cessão do 
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espaço aéreo ou subterrâneo das vias. A forma de contrapartida está estabelecida 
na própria lei que institui a operação urbana. 
 
A OU poderá ser proposta pela Prefeitura ou pela iniciativa privada, sendo que, 
neste último caso, deverá ter o aval da primeira, devendo de qualquer modo ser 
aprovada  por lei.  
 
Evidentemente, o investidor pode ou não participar da OU conforme seu interesse. A 
adesão é livre. No entanto, o Poder Público poderá incentivar o desenvolvimento de 
determinadas áreas, oferecendo vantagens específicas, em locais que não oferecem 
muitos atrativos para os empreendedores.  
 
Para canalizar os recursos advindos das OU recomenda-se a criação de um Fundo 
ou conta vinculada específica. A utilização desses recursos  de acordo com 
experiências ocorridas com a implantação das Operações Urbanas Faria Lima, Água 
Branca e Centro, deve ser feita no local que possui direito à exceção da lei, ou seja, 
dentro do perímetro considerado em cada Operação Urbana, exclusivamente. 
 
Essa forma de arrecadação atende às exigências do Estatuto da Cidade, e ao Plano 
Diretor Estratégico do município de São Paulo, que determina que os recursos 
auferidos com a venda de Potencial Adicional de Construção nas Operações 
Urbanas, sejam aplicados necessariamente dentro do perímetro da Operação 
Urbana e que esses recursos estejam vinculados. 
 
A viabilidade econômica da intervenção por esse instrumento depende diretamente 
do interesse de investidores privados, atingidos pela lei específica, em adquirir à 
Prefeitura direitos adicionais de construção, concedidos especialmente sobre os 
índices então vigentes. 
 
A Operação Urbana requer uma lei específica que define o perímetro da OU e o 
programa de obras e melhorias a ser implantado na área inserida no mesmo. Deve 
ser analisada do ponto de vista dos impactos ambientais admissíveis e devidamente 
regulamentada. 
 
A contrapartida pode ser paga pelo interessado através em valores equivalentes 
pela doação de terras ao município; pela execução de obras públicas seja para  
implantação de infra-estrutura, inclusive sistema viário, ou para instalação de 
equipamentos de saúde, lazer ou educação; pela implantação  de Habitações de 
Interesse Social,  ou através de valores equivalentes em dinheiro, sempre vinculados 
a essas finalidades mediante um fundo de urbanização específico para cada 
operação. 
 
Em São Paulo foram aprovadas por lei quatro operações urbanas, apresentadas no 
EIA, volume 1. Essa forma de parceria tem sido um processo de contínuo 
aprendizado para ambas o poder público a iniciativa privada e para as comunidades 
envolvidas. Em cada nova experiência, novos problemas aparecem, exigindo 
soluções criativas para atender às peculiaridades e incertezas do mercado 
imobiliário, procurando obedecer aos procedimentos jurídicos mais corretos. 
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A CNLU, Comissão Normativa de Legislação Urbanística, órgão colegiado da 
Secretaria Municipal do Planejamento -SEMPLA, que conta com a participação, 
além de representantes de vários órgãos da Prefeitura, de setores atuantes da 
sociedade civil, bem como associações representativas de profissionais e técnicos, é 
o fórum onde cada proposta é examinada e aprovada, ou não. 
 
A experiência acumulada de 1991 a 1999, conseguiu produzir um fato novo e 
original na história do planejamento municipal e da Administração Pública do País: a 
Prefeitura de São Paulo analisou, negociou e fará entrar no caixa da prefeitura 180 
milhões de dólares em parcerias com a iniciativa privada, gerando importantes 
recursos não orçamentários, viabilizando a construção de habitações populares e a 
implantação de infra-estrutura urbana.  
 
Esse mecanismo permite resolver por etapas as diversas parcelas especialmente 
definidas na malha urbana, sem comprometer o orçamento municipal, que 
continuará a ser aplicado nas demais áreas da cidade, fora das Operações Urbanas, 
nos programas sociais, educacionais e de saúde, em função das prioridades dos 
munícipes. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA 
ESPRAIADA 

 
4.1 Aspectos Sócio-Econômicos e Administrativos 
 
Desde 1991, a partir das experiências descritas anteriormente, o conceito de 
Operação Urbana vem se consolidando no Município de São Paulo como um 
instrumento de intervenção do Poder Público no desenvolvimento urbano, a partir da 
utilização das potencialidades da economia de mercado. 
 
A necessidade de um novo tipo de ação governamental na metrópole de São Paulo, 
capaz de promover soluções viáveis e satisfatórias para as questões de moradia, 
principalmente para populações de baixa renda, não é recente.  
 
O desafio histórico enfrentado pelo Poder Público é o de tomar-se agente promotor 
de operações de urbanização capazes de, no contexto metropolitano, reorientar o 
crescimento urbano segundo diretrizes consensuais tais como:  
 

 impedir a expansão dispersa da metrópole para o sul,  
 

 garantir a preservação dos mananciais de água,  
 

 preencher os vazios urbanos na malha já consolidada, 
 

 promover o uso intensivo do solo em áreas providas de infra-estrutura e 
acessibilidade, 

 

 criar novas alternativas para o crescimento urbano. 
 
Este novo papel somente será assumido na medida em que o processo de 
implantação de serviços seguir coerentemente diretrizes de urbanização, nas quais 
se antecipem os efeitos decorrentes da realização dos serviços sobre a valorização 
e utilização da terra urbana, agindo então, no sentido de conduzir esses benefícios 
para atender à população mais carente. 
 
Um ligeiro contraste com a experiência internacional mostra que, ao adotar essa 
estratégia, o Poder Público estará superando um atraso em relação à efetivação do 
planejamento urbano em curso em países urbanizados como a Inglaterra, Alemanha, 
Estados Unidos e França, onde já há muito esta prática de gestão urbana vem 
sendo aplicada, resultando na neutralização do processo caótico de investimentos, 
baseado na liberalidade do setor imobiliário em iniciar processos de urbanização que 
não resultam em melhorias para a população menos atendida. 
 
No caso da metrópole de São Paulo, dois fatores, entre outros, concorreram para a 
adoção da prática das Operações Urbanas: a viabilização da implantação de 
programas habitacionais e de sistema viário e a dinamização do setor imobiliário.  
 
Como tal, a Operação Urbana pode ser entendida como um empreendimento de 
natureza imobiliária, no qual o Poder Público assume a iniciativa no processo de 
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produção do espaço urbano, participando da valorização imobiliária pelo exercício 
de sua competência normativa e suas prerrogativas de agente de planejamento 
urbano. 
 
Nesta iniciativa está o poder público investido de objetivos sociais em paralelo ao 
aumento de oportunidades da iniciativa privada, referentes à promoção da 
urbanização planejada de uma área específica. 
 
Dessa forma, o Poder Público Municipal estabelece diretrizes para ampliar e agilizar 
as formas de participação da iniciativa privada em empreendimentos de interesse 
público, através da proposição de legislação específica para implantar operações 
urbanas, bem como estabelecendo mecanismos de troca, objetivando compensar, 
com direitos suplementares de uso e ocupação do solo, encargos assumidos pela 
iniciativa privada, tais como a produção de habitação de interesse social, a produção 
complementar de infra-estrutura, equipamentos e serviços públicos e também a 
preservação do patrimônio cultural e ambiental do município. 
 
A Lei Orgânica do Município de São Paulo, no capítulo que trata da política urbana 
estabelece que o município poderá obter recursos junto à iniciativa privada para a 
construção de obras e equipamentos, através de legislação específica, propondo 
Operações Urbanas. Essa operação permite também ao município exercer o seu 
direito legítimo em viabilizar formas do uso da função social da propriedade, 
referendado pelo Estatuto da Cidade, a nível federal, e mais recentemente, pelo 
Plano Diretor Estratégico, PDE, aprovado pela lei 13.340/02. 
 
A lei da OUCAE atende também às disposições do Estatuto da Cidade, pelo 
estabelecimento no capítulo I, seção II, artigo 3° de um  Programa de Intervenções 
da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, com a finalidade de promover o 
pleno desenvolvimento sócio-urbano da área afetada juntamente com a preservação 
da qualidade ambiental da região, através de intervenções como a complementação 
do sistema viário e de transportes, a priorização do transporte coletivo, a ampliação 
da capacidade de drenagem e controle da vazão das águas pluviais, da oferta de 
espaços livres de uso público com tratamento paisagístico e do provimento de 
Habitações de Interesse Social para a população moradora em favelas atingidas 
pelas intervenções necessárias. 
 
Assim, o instrumento Operação Urbana prevê a participação conjunta do Poder 
Público e da iniciativa privada, onde o município estabelece os objetivos e diretrizes 
urbanísticas para a ocupação e desenvolvimento de uma diferenciada área, 
propiciando à iniciativa privada participar através de incentivos e mecanismos de 
troca, na contrapartida para o fornecimento de recursos financeiros necessários à 
sua viabilização. 
 
A Operação Urbana Consorciada Água Espraiada procurou de um lado, aproveitar a 
experiência da Operação Urbana Faria Lima como instrumento de intervenção 
econômica, viabilizando a implantação dos Certificados Especiais de Potencial 
Adicional de Construção, CEPACs, e de outro, agilizar os entraves administrativos 
que dificultaram o cálculo da contrapartida a ser oferecida pelos beneficiados, 
colocando na lei padrões de cálculo. 
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Inova também ao oferecer inicialmente ao mercado, esses Certificados, ou seja, em 
oferecer área construída antes do efetivo investimento público em obra pública 
geradora de valorização imobiliária ter ocorrido. A idéia é oferecer os CEPACs em 
leilões que disponibilizem uma certa quantidade de área construída adicional, 
verificar o comportamento do mercado e, se possível, fazer uma caixa para 
continuidade do processo, e implantação das obras. 
 
As obras e serviços serão aquelas previstas na forma de lei, e as prioridades 
deverão ser estabelecidas no processo de implantação do programa de 
intervenções. Entretanto, como, em função do zoneamento da região já há uma 
oferta de infra-estrutura viária na Av. Água Espraiada maior que a área construída 
instalada, e como novos impactos ocorrerão em função de acréscimos de potencial 
construtivo, conforme também previsto em lei, recomenda-se que: 
 
1. Do total de CEPAC’s criados em Lei, seja oferecido, em um primeiro leilão, um 

limite de até a terça parte desse total, devendo ser discriminado para quais 
novas obras estão sendo leiloados; 

 
2. Para os leilões seguintes, o número de CEPAC’s a serem oferecidos guarde 

uma relação de valor com as obras e serviços a serem executadas; 
 
3. Um novo leilão de CEPAC’s, além do limite estabelecido no item 1, só deverá 

ocorrer quando uma obra já estiver concluída, e no valor correspondente a 
essa obra. 

 
Numa época de crescimento econômico moderado, e quando a Prefeitura de São 
Paulo está sem capacidade de assumir novos financiamentos, pelo 
comprometimento do orçamento para pagamento de dívidas existentes e, portanto, 
sem capacidade de investimento, essa alternativa é bastante interessante e 
promissora. Principalmente, se tiver sucesso e permitir o efetivo investimento em 
obras de caráter social, como é o intuito desta lei. 
 
Condensando a experiência que se iniciou com as Operações Interligadas com os 
condicionantes definidos pela lei da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, 
esta Operação, diferentemente de outras, se propõe a prover de habitação 
aproximadamente 8.500 famílias moradoras em favelas, hoje residindo em situação 
de precariedade, muitas vezes em áreas de risco, configurando este impacto em si 
como altamente positivo, pela sua natureza social e ambiental.  
 
Os valores dos investimentos previstos nesta Operação Urbana para o atendimento 
à população em situação de favela, correspondem ao orçamento de um ano da 
Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano para toda a cidade. 
Isso permite inferir que, tais famílias somente poderão ser atendidas com 
viabilização de recursos financeiros através dos mecanismos propostos pela 
Operação Urbana em questão, que permitirão o provimento de Habitações de 
Interesse Social – HIS –  e demais soluções habitacionais complementares para 
essa população morar com mais segurança e dignidade. 
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Todas as desapropriações a serem efetivadas em função das obras necessárias à 
Operação Urbana Consorciada Água Espraiada observarão o disposto no Decreto-
Lei nº 3.365 de 1941, conforme artigo 12 da Lei 13.260/2001. 
 
A exemplo das experiências anteriores, é possível supor que o impacto dessa lei 
será positivo quanto à auto-gestão financeira a que se propõe. A municipalidade não 
deverá dispor de subsídios diretos para as intervenções programadas. Todos os 
recursos programados para as obras deverão ser conseguidos pela comercialização 
dos CEPACs.  
 
É uma experiência ousada que exige competência e agilidade para se realizar, para 
que o mercado sinta a resposta do poder público face aos compromissos de 
investimentos assumidos. A exemplo da Operação Urbana Faria Lima é possível 
supor que poderá haver grupos de investidores organizados que pressionarão a 
municipalidade para o cumprimento do programa de obras atrelado à viabilização da 
área construída adicional. 
 
4.2 Natureza do Instituto da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada 
 

Convém ressaltar que o intuito da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, 
se de um lado prevê uma série de obras e ações, de outro, pela sua própria 
natureza, depende do interesse efetivo de agentes econômicos para realizar o seu 
propósito.  
 
Como esse instrumento outorga de forma onerosa uma certa quantidade de 
potencial adicional de construção, é necessário ocorrer a alienação efetiva desse 
potencial para que se obtenha recursos financeiros para execução do programa de 
intervenções estabelecido nessa Operação Urbana, definida pela lei de número 
13.260/2001.  
 
Assim há uma proporcionalidade intrínseca entre os recursos obtidos e as obras a 
executar, que somente poderá ser definida com a realização dos primeiros leilões do 
estoque existente, quando o comportamento do mercado poderá ser verificado de 
fato. 
 
Portanto está na própria origem do conceito operacional da Operação Urbana um 
certo grau de indefinição quanto às ações a empreender e suas características 
técnicas definitivas.  
 
Na verdade, o que há é um volume de metros quadrados a ser “vendido”, com 
características urbanísticas específicas a cada sub-área, além de uma série de 
direitos e obrigações pertinentes ao privado de um lado e ao público de outro.  
 
É possível estabelecer-se um processo de acompanhamento da implementação do 
empreendimento junto à SMMA, que permita numa primeira instancia, a análise do 
impacto ambiental com base em um projeto de diretrizes urbanísticas para obtenção 
da Licença Ambiental Prévia. 
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Num segundo momento, após a execução do primeiro leilão para alienação do 
potencial adicional de construção autorizado pela lei em questão, e o 
estabelecimento pela EMURB de um cronograma inicial para implementação do 
Programa de Intervenções proposto pela lei para execução das obras 
correspondentes, estabelecer um processo de encaminhamento à SMMA para 
obtenção das respectivas Licenças Ambientais de Instalação. 
 
As obras a executar, com seus respectivos projetos básicos desenvolvidos, caso 
necessário, poderão exigir estudos complementares de impactos ambientais 
específicos, que serão submetidos a uma nova análise da SMMA, caso a caso. 
 
Nessa fase posterior serão considerados os impactos referentes à execução das 
obras, como: as áreas a desapropriar lote a lote; o processo de remoção das 
famílias; o número de árvores a replantar e as áreas verdes complementares 
recomendadas; os desvios de tráfego necessários para execução das obras; a 
adequação viária dos novos pólos geradores de tráfego; etc. 
 
4.3 Área de Abrangência 
  
O projeto aprovado em 28/12/2001 dá continuidade aos estudos anteriores, 
definindo a área de abrangência da lei principalmente em relação à influência da 
obra de canalização do córrego da Água Espraiada e a implantação do eixo viário 
expresso entre as avenidas Marginais ao rio Pinheiros  e a rodovia dos Imigrantes, 
incluindo o eventual impacto depois do rio,  devido aos acessos às Pontes 
projetadas para sua transposição. 
 
Ancorada nos principais eixos viários existentes abrangendo também a influência 
daqueles eixos transversais à avenida do fundo de Vale projetada, que deverão ser 
ampliados ou fazer parte de redes de transporte coletivo de alta e média capacidade, 
esta operação contempla um perímetro diferente dos estudos anteriores: 
 
- Ao longo da Avenida Água Espraiada no trecho do Brooklin, a largura da faixa de 

intervenção foi reduzida, mais afeta à área de intervenção direta, junto ao eixo 
viário existente no fundo de vale. As áreas mais residenciais da Vila Cordeiro e 
do Brooklin Velho foram excluídas, evitando maior impacto quanto às 
possibilidades de adensamento. 

- Entre as avenidas Santo Amaro e Vereador José Diniz, também onde já há forte 
tendência à verticalização e usos mistos já admitidos, a serem reforçados pela 
implantação da linha 5 do metrô, a qual também deve abrigar um perímetro de 
adensamento incentivado ao longo de toda linha. 

- Considerando as possibilidades de adensamento já dadas pela influência da 
avenida Washington Luiz, que deverá ser alargada no trecho da Operação, foram 
acrescentados os bolsões do Jardim Brasil e Vila Alexandria, atrás do 
reservatório de retardamento, chegando até a avenida Vicente Rao.  E outro lado 
oposto da avenida AE, nas margens do Aeroporto, aproveitando  a acessibilidade 
privilegiada dos eixos de transporte coletivo existentes. 

- Na parte do córrego a montante, onde as obras de canalização e do viário não 
foram ainda executadas e as desapropriações não foram ainda efetuadas, o 
perímetro é mais largo, ao Sul, abrangendo as áreas do Jabaquara e de 
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Americanópolis, destinadas ao manejo das Habitações de Interesse Social a 
construir. 

- Junto à avenida Armando de Arruda Pereira, também com boa acessibilidade e 
corredor intermunicipal de ônibus, onde também já há tendência de implantação 
de conjuntos de edifícios populares. 

- Foi acrescentada uma extensa faixa ao longo da Marginal Pinheiros, 
correspondente à área que engloba o prolongamento do eixo Faria Lima - Berrini, 
ou seja, da av. Chucri Zaidan até a av. João Dias, para dar continuidade ao eixo 
de apoio à marginal.  

- A área da avenida Luiz Carlos Berrini, apesar de já consolidada com torres de 
serviços e áreas comerciais também foi incluída, para uma complementação 
incentivada da ocupação existente. 

- Também foi acrescentada uma faixa mais estreita do outro lado do rio, 
correspondente a uma parcela recortada na área plana da várzea existente, 
passível de ser adensada, que se ligará às demais áreas do projeto pela ponte 
proposta sobre o rio Pinheiros, no eixo do córrego das Águas Espraiadas. 

 
O perímetro aprovado pela Lei n° 13.260/2001 divide a área em setores, descritos 
detalhadamente no capítulo I, seção I, artigo1º, parágrafo 2º, itens I a VII, e no 
parágrafo único, que garante a opção de utilizar os benefícios concedidos pela lei 
13.260/2001, como alternativa às disposições da legislação de uso e ocupação do 
solo em vigor,  aos proprietários de imóveis contidos no perímetro dos setores: 

I     -  Setor Jabaquara; 

II    -  Setor Brooklin;  

III   -  Setor Berrini; 

lV   -  Setor Marginal Pinheiros; 

V    -  Setor Chucri Zaidan; 

VI   - Setor Americanópolis; 

Vll   - Setor ZEIS - Zona Especial de Interesse Social. 

 
4.4 Diretrizes e Instrumentos de Intervenção Propostos  

 
Os instrumentos para implementação da agora denominada Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada visam retomar as exigências da Resolução 
nº16/CADES/96 quanto à definição de diretrizes e instrumentos de implementação, 
avaliação e monitoramento do processo de implantação das ações e obras 
necessárias para sua viabilização, definindo também: 
 
 Um novo perímetro para a área de abrangência da Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada.  
 Ampliação das intervenções viárias de forma reforçando a utilização e 

capacidade dos principais eixos viários da região. 
 A manutenção dos projetos de canalização e de controle de enchentes nos 

mesmos moldes do aprovado nos estudos elaborados em 1996. 
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 A reorientação dos estudos do sistema viário para implantação da Via Expressa e 
das obras complementares de modo a satisfazer às exigências técnicas da CET 
e das comunidades que habitam o entorno, nos seus aspectos funcionais e 
físicos.  

 O reestudo do transporte coletivo para compatibilização com propostas modais 
regionais e locais colocalizadas. 

 Instrumentos para atendimento das famílias moradoras nas favelas a serem 
atingidas pelas melhorias viárias, priorizando soluções habitacionais incluídas no 
perímetro da lei. 

 Implantação de equipamentos sociais urbanos para ampliação da capacidade de 
atendimento da população envolvida. 

 Sub-perímetros com estoques específicos de potencial adicional de construção 
de acordo com as potencialidades de cada setor.  

 Monitoramento dos estoques admitidos a serem alienados por lotes. 
 Incentivo ao remembramento de lotes para viabilizar empreendimentos de grande 

porte. 
 Mecanismos de incentivo à criação de áreas verdes, ampliação das calçadas 

para os novos empreendimentos. 
 Ampliação do viário existente e da oferta de vagas de estacionamento. 
 Ampliação do potencial de uso da infra-estrutura de transporte coletivo existente, 

que será ampliada pela implantação da linha 5 do metrô. 
 Incentivo à implantação de um sistema de micro reservatórios de contenção das 

águas pluviais, de modo a auxiliar o macro sistema já parcialmente implantado. 
 Subsídios para gestão autônoma do empreendimento. 
 Incentivo a participação da comunidade seus diversos representantes: 

empreendedores, moradores, comerciantes e usuários, entre outros. 
 Monitoramento na captação de recursos para execução das obras necessárias á 

adequação do adensamento, mudanças de uso e ocupação do solo propostos. 
 Relocação da população favelada afetada pelas obras viárias dentro do 

perímetro da lei, pela implantação de Zonas Especiais de Interesse Social –ZEIS. 
 Mecanismos de incentivo à criação de equipamentos públicos junto as ZEIS; 
 Subsídios para gestão do empreendimento. 
 
 
4.5 Programa de Intervenções 
 
Pelo Art. 3º da lei 13.260/01, o Programa de Intervenções, garantindo o pleno 
desenvolvimento urbano e preservando a qualidade ambiental da região, tem por 
objetivo a complementação do sistema viário e de transportes, priorizando o 
transporte coletivo, a drenagem, a oferta de espaços livres de uso público com 
tratamento paisagístico e o provimento de Habitações de Interesse Social para a 
população moradora em favelas atingida pelas intervenções necessárias, e será 
realizado através das seguintes obras e intervenções: 
 
I) Desapropriações para a realização das obras necessárias à implementação da 

Operação Urbana Consorciada aprovada nesta lei; 
 
II) Conclusão e adequação da Avenida Água Espraiada: 

a) Conclusão da Avenida Água Espraiada a partir da Avenida Dr. Lino de 
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Moraes Leme até sua interligação com a Rodovia dos Imigrantes, com os 
complementos viários necessários; 

b) Implantação de viadutos com acessos à Avenida Água Espraiada: 
Av. Eng. Luís Carlos Berrini  
Av. Santo Amaro 
Av. Pedro Bueno 
Av. George Corbisier 

c) Implantação de conexões às ruas transversais restringindo o acesso à 
Avenida Água Espraiada; 

d) Implantação de complexo viário, com pontes, interligando a Avenida Água 
Espraiada com as marginais do Rio Pinheiros; 

e) Implantação de passarelas de transposição ao longo da Avenida Água 
Espraiada; 

f) Implantação das vias locais margeando a Avenida Água Espraiada. 
 
III) Implantação de unidades de Habitação de Interesse Social - HIS, 

melhoramentos e reurbanização, assegurando-se o reassentamento definitivo 
das famílias atingidas pelas obras e outras intervenções previstas nesta lei, no 
perímetro desta Operação Urbana Consorciada: 

 
a) Para a implantação das unidades de Habitação de Interesse Social - HIS, 

na forma anteriormente prevista, a Prefeitura poderá conceder à empresa 
privada que construir aquelas unidades através de quaisquer Programas de 
Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH, estabelecidos pela Medida 
Provisória nº 2.212, de 30 de agosto de 2001, como, por exemplo, o 
Programa de Arrendamento Residencial - PAR, instituído pelo Governo 
Federal através da Lei nº 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, o valor 
complementar do preço do terreno estabelecido nesses programas até o 
limite de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) por unidade construída. 

 
IV) Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias. 
 
V) Implantação de sistema de áreas verdes e de espaços públicos. 
 
VI) Alargamento da Av. Washington Luís no trecho compreendido no perímetro 

desta Operação Urbana. 
 
VII) Implementação de programas públicos de atendimento econômico e social 

para a população de baixa renda diretamente afetada por esta Operação. 
 
VIII) Implantação de outras obras e ações necessárias para a consecução dos 

objetivos desta Operação Urbana Consorciada. Parágrafo único - Os 
investimentos necessários para implantação do Programa de Intervenções, 
inclusive para o pagamento das desapropriações das obras necessárias, serão 
oriundos de recursos auferidos pela Operação Urbana Consorciada Água 
Espraiada, nos termos desta lei, bem como de verbas orçamentárias e 
financiamentos. 
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Pode-se dizer que a implantação do programa de intervenções acima mencionado 
envolve modificações no uso e ocupação do solo e reorientação ao crescimento 
urbano através de três diretrizes principais: 
 
 Verticalização e adensamento além dos índices urbanísticos previstos pela lei 

de zoneamento vigente, através da Cessão Onerosa do Espaço Urbano;  
 Implantação de Habitações de Interesse Social, para reassentamento da 

população favelada a ser removida para implantação da nova via e estruturas 
da macrodrenagem, na área  da OUCAE;  

 Urbanização de favelas situadas fora da Área Diretamente Afetada; 
 
Numa segunda fase, após aprovação deste  EIARIMA bem como da 
regulamentação da lei da Operação Urbana Consorciada  Água Espraiada poderá 
ser efetivada a venda dos primeiros Certificados Especiais de Potencial Adicional 
de Construção e implantado o Fundo de Obras correspondente.  
Estará estabelecida a parceria entre o poder público e a iniciativa privada para 
viabilizar a execução das obras elencadas na lei. 
 
De acordo com o montante de contrapartida financeira disponível para 
investimentos, será feito o equacionamento das prioridades de obras, e 
desenvolvidos os projetos executivos correspondentes. 
 
Recomenda-se: 
 
 Desenvolvimento de um programa para relocação das famílias, com um 

trabalho a ser iniciado com a participação da população envolvida desde o 
começo, para envolvimento e conscientização dos envolvidos. 

 Desenvolvimento dos projetos executivos do viário, das obras de arte – 
pontes, viadutos específicos e encaminhamento para conhecimento da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para continuidade do processo de 
licenciamento ambiental. 

 Projeto de adequação do espaço público, com aproveitamento e redesenho 
do fundo de vale a partir da implantação da nova via, baseado em projeto já 
existente na EMURB feito pelo escritório Botti e Rubin, com a criação de 
ambientes de estar (parques), marquises e arcadas, e ampliação de calçadas; 
o Plano Diretor Estratégico, considera a avenida Água Espraiada como um 
Parque Linear, a ser implantado em toda sua extensão até 2004. 

 Instalação de Equipamentos Sociais na bacia. 
 Estimativa de custo das obras e desenvolvimento de um cronograma de 

implantação das obras em etapas. 
 
4.6 Análise das Tipologias Definidas para os Subperímetros da Lei 

 

A viabilização da implantação dos CEPACs, deverá trazer modificações no uso e 
ocupação do solo dentro dos perímetros dos Setores.  Tais proposições, podem 
ser consubstanciadas em algumas tipologias de ocupação, apresentadas nas 
Ilustrações  BE 14 7B 013 a 18, que serão analisadas a seguir.  
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Essas modificações constituem-se, basicamente, em adensamento com 
verticalização controlada, como é o caso da Vila Cordeiro, Campo Belo, Brooklin 
Novo e Jabaquara, e a criação de uma área de transição junto à avenida já 
implantada para a proteção do tradicional e consolidado bairro do Brooklin Velho.  
 
O maior impacto está previsto para as áreas da Vila Caravelas, Várzea de Baixo, 
Jardim Heliomar e demais áreas entorno do Carrefour e da Monark junto à 
extensão do eixo Faria Lima –Berrini, aqui representado pela continuidade da 
avenida Chucri Zaidan.  Aí deverá acontecer a verticalização mais significativa. 
 
Com a implantação do projeto da Operação Urbana define-se um novo desenho 
urbano, com estabelecimento de áreas de renovação de uso misto ao longo do 
córrego e com verticalização acentuada. Haverá áreas para implantação de áreas 
verdes e equipamentos. No restante da área as diretrizes são para harmonização da 
nova paisagem com o entorno, revendo-se índices de ocupação e usos permitidos 
atualmente nos lotes. 
 
Foram elencadas 7 tipologias de ocupação, (BE 14 7B 001 e 012, do Zoneamento 
existente), de acordo com as peculiaridades de cada setor,: 
 

1. Setor Jabaquara - Área de Requalificação: com a implantação  projeto de 

espaço público junto ao córrego, em faixa de desapropriação para 
implantação da avenida e canalização do córrego. 

 
Os incentivos para verticalização nesse setor são relativamente baixos, de 
500.000m2, dada a existência de inúmeros pequenos lotes, que dificultam o 
remembramento recomendado pela lei e topografia acidentada. A área adjacente 
à avenida é a que poderá sofrer uma transformação espacial mais radical, com 
verticalização das construções lindeiras e uso misto. Os alinhamentos, recuos e o 
gabarito das edificações, deverão seguir as recomendações da lei. 
 
O coeficiente de aproveitamento iguala 4,0 vezes a área do lote, pode ser 
utilizado, porém, com taxa de ocupação igual a 0,50. 
 
Está previsto também para os empreendimentos um alargamento de 2,0m de 
calçada, com poucas restrições de uso. Deverão ser remembrados lotes a partir 
do mínimo de 1.000m2 , com frente de 16m para receber os benefícios da lei. 
 
2. Setor Brooklin - Área de Requalificação com a implantação  projeto de 

espaço público junto ao córrego, com faixa de desapropriação para 
implantação das faixas de viário local complementares à avenida já 
implantada.  

 
A área adjacente à avenida é a que sofrerá uma transformação espacial mais 
radical, pela verticalização das construções lindeiras, com uso misto. São 
1.500.000m2 disponibilizados para alienação ia CEPACs para esse Setor. 
 
Nesse caso estão previstas restrições às zonas de uso misto, em alguns 
subperímetros definidos na lei, que  procuram acomodar as alterações propostas 
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à ocupação existente no entorno, que é estritamente residencial a fim de 
preservar as características das edificações e densidades aí verificadas. 
 
Em geral o Coeficiente de Aproveitamento igual a 4,0 vezes a área do lote será 
admitido em toda área, porém, sofrerá algumas restrições nos subperímetros 
definidos pela lei como:  
 
a) Junto ao Brookiln Velho, permanece o valor da legislação vigente para Z1, 

da legislação antiga, ou para ZER – Zona Exclusivamente Residencial, da 
nova legislação, conforme Plano diretor Estratégico, valendo o índice básico 
igual a 1,0. Deverão ser remembrados lotes a partir do mínimo de 2.000m2, 
com frente de 25m para receber os benefícios da lei. 

 
b) No subperímetro do Campo Belo, próximo à avenida Santo Amaro, é 

admitido coeficiente igual a 2,0.  
 
Os alinhamentos, recuos e o gabarito das edificações, deverão seguir as 
recomendações da lei.  Está previsto também alargamento de 4,0m de calçada. 
 
3. Setor Berrini: área consolidada, que deverá receber incentivos de médio 

porte, com 250.000m2 a serem ofertados ao mercado imobiliário, para 
complementar a verticalização existente. 

 
Não deverá haver impacto pela mudança de uso e verticalização recomendados 
pela lei, pois isso já acontece nesse Setor. Nesse caso, a lei apenas 
complementa a tendência existente. 
 

  O maior impacto será dado pela implantação da ponte, que deverá passar sobre 
a Berrini, com emboque de acesso nas laterais ao córrego. A desapropriação 
prevista com faixa de desapropriação incentivada para implantação das vias 
laterais à avenida. A ponte não deverá representar um impacto espacial muito 
significativo pois existe área para diluir a escala do empreendimento. 

 
O coeficiente de aproveitamento iguala 4,0 vezes a área do lote, poderá ser 
utilizado, porém, com taxa de ocupação igual a 0,50. Deverão ser remembrados 
lotes a partir do mínimo de 1.000m2, com frente de 16m para receber os 
benefícios da lei. 
 
Os alinhamentos, recuos e o gabarito das edificações, deverão seguir as 
recomendações da lei. Está previsto também alargamento de 2,0m de calçada, 
com poucas restrições de uso.  

 
4.  Setor Marginal Pinheiros: área em consolidação de ocupação, com muitas 

áreas desocupadas. Existem grandes glebas passíveis de receber incentivos da 
lei, sem necessitar de remembramento. Estão previstos incentivos de 600.000m2 
em área construídas adicional. 

 
Área adjacente à avenida  não deverá sofrer uma transformação espacial muito 
significativa, pois já existe a  verticalização das construções lindeiras ao longo da 
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Marginal e a topografia local, com um morro alto e declividade acentuada atrás, 
acomoda as construções na paisagem. 
 
O coeficiente de aproveitamento iguala 4,0 vezes a área do lote, poderá ser 
utilizado, porém, com taxa de ocupação igual a 0,50. Deverão ser remembrados 
lotes a partir do mínimo de 1.000m2, com frente de 16m para receber os 
benefícios da lei. Pela existência de grandes glebas,a hipótese para essa área é 
a implantação de condomínios com doação de área para sistema viário, 
equipamentos, e áreas verdes conforme exigido pela lei de loteamentos. 
 
Os alinhamentos, recuos e o gabarito das edificações, deverão seguir as 
recomendações da lei. Está previsto também alargamento de 2,0m de calçada, 
com poucas restrições de uso.  
 
A ponte a ser implantada não deverá representar um impacto espacial muito 
significativo nesse setor pois existe área para diluir a escala do empreendimento. 
 

5.  Setor Chucri Zaidan: área consolidada em transformação: onde está previsto 
pela lei, faixa de desapropriação complementar ao viário existente para 
implantação da via projetada, em conformidade ao eixo Faria Lima - Berrini. 

 
Todo esse setor, que fica confinado entre a avenida projetada e a Marginal do rio 
Pinheiros poderá sofrer uma transformação espacial forte pelo incentivo a 
verticalização com 2 milhões de m2 de área construída a ser disponilizada para 
alienação. 
 
A verticalização existente abrange  apenas alguns trechos de Z3, próximos à av. 
Prof. Manoelito Ornellas. Nas demais áreas, atualmente não existe a  
verticalização. A ocupação é residencial, de sobradinhos ou industrial, em 
grandes glebas. Existem inúmeros galpões que poderão ser reciclados, para 
outros usos de serviços, ou que poderão ser demolidos para verticalização e 
mudança de uso.  
 
O sistema viário apresenta boa capacidade, passível de receber o adensamento 
projetado. Está parcialmente arborizado, o que incentiva a atratividade dos 
investimentos. A acessibilidade é privilegiada, garantida de um lado pela 
marginal, de outro pela avenida projetada.  
 
As desapropriações necessárias não deverão provocar grande impacto pois  já 
há o aproveitamento do viário existente na maior parte da extensão do novo eixo 
viário projetado. A  tendência de verticalização já é observada nas áreas do 
entorno. 
 
O coeficiente de aproveitamento igual a 4,0 vezes a área do lote, poderá ser 
utilizado, porém, com taxa de ocupação igual a 0,50. Deverão ser remembrados 
lotes a partir do mínimo de 1.000m2 , com frente de 16m para receber os 
benefícios da lei. 
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Os alinhamentos, recuos e o gabarito das edificações, deverão seguir as 
recomendações da lei. Está previsto também alargamento de 2,0m de calçada, 
com contrapartida em área construída, com poucas restrições de uso. 
 

6. Setor Americanópolis: área consolidada: este Setor não será afetado pela 

avenida proposta. A área de ocupação estende-se com sobradinhos e ruas 
estreitas de classe média, média-baixa e muitos lotes vagos. Não está previsto 
para esse Setor incentivos ao adensamento pela lei de Operação Urbana Água 
Espraiada. No entanto, nesse caso, incentivos oferecidos pela nova lei de 
zoneamento, a ser regulamentada pelo Plano Diretor Estratégico, ora em 
definição, poderão ser utilizados. 

 
A verticalização existe apenas em alguns trechos de Z3 av. Armando de Arruda 
Pereira e George Corbusier. Nas demais áreas atualmente não existe a  
verticalização, tratam-se predominantemente de Z2. A ocupação predominante é 
residencial, de sobradinhos ou de comércio e serviços de âmbito local. Existe 
uma tendência recente para usos de serviços verticalizado que será comentada 
no relatório.  
 

7. Setor ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social, são as áreas para  
implantação de Habitações de Interesse Social – HIS – para  relocação das 
famílias faveladas junto ao córrego Água Espraiada. As áreas selecionadas estão 
em local próximo à área de moradia das famílias a serem relocadas,  dentro do 
perímetro definido pela lei da OUCAE. 
Com exceção da área de ZEIS de maior porte junto à avenida Armando de 
Arruda Pereira a proposta é a criação de pequenos conjuntos habitacionais nos 
lotes vagos nas quadras existentes dentro do perímetro da Operação Urbana. 
 
Justifica-se essa proposta pela tentativa de evitar a criação de núcleos 
segregados, isolados e longínquos que se mostraram ineficazes em soluções 
habitacionais de experiências dos anos 80, hoje consideradas obsoletas. 
 
Os núcleos menores propostos, integrados a serviços, equipamentos sociais e 
facilidades de transporte favorecem a integração e absorção das áreas de 
relocação pelo tecido urbano adjacente, bem como  possibilitam a execução das 
obras por pequenas empreiteiras, com redução de custos de infra-estrutura e 
aproveitamento da disponibilidade de terrenos vagos existentes. 
 
São propostos agrupamentos das unidades de 45 m2, em edifícios de 5, 7 e 12 
pavimentos, com respectivamente 55, 40 e 25 m2 de área proporcional de 
terreno, por tipo, conforme estudo de avaliação/2001, apresentado pela EMURB.  
 
Os padrões de ocupação adotados são os estabelecidos pelos órgãos oficiais 
como CDHU e COHAB. 
 
Essas tipologias verticalizadas foram estabelecidas pela existência de grandes 
declividades nas áreas de ZEIS, permitindo acesso intermediário de pedestres a 
cada 3 ou 4 pavimentos, para evitar o uso de elevadores. 
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Não serão previstas áreas para estacionamentos de automóveis, mas espaços 
públicos com acessos para pedestres, dentro dos conjuntos e usos 
complementares a função habitacional. (art. 7ºda lei 13.260/01). 
 
É proposta, também como alternativa às famílias atingidas, em menor escala, a 
urbanização e execução de melhorias para as favelas localizadas em áreas não 
diretamente atingidas pelas obras da avenida e de macrodrenagem e que não 
estejam em áreas de risco. A regularização da ocupação existe, quando possível, 
também será oferecida como opção, através de programas de urbanização. 
 
As famílias atingidas pela desapropriação que tiverem interesse poderão optar  
por receber sua parte equivalente em dinheiro, através de indenização. Foi 
estimada uma porcentagem de 25%, que poderá optar por essa solução. 
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5. CARACTERÍSTICAS DOS PROJETOS PROPOSTOS 

 
5.1 Continuidade da avenida Água Espraiada Parcialmente Implantada 

 
O projeto de Via Expressa Água Espraiada, segundo a Lei de Melhoramentos 
12.123/96, previu a abertura de um complexo viário ao longo do fundo de vale do 
córrego homônimo, aproveitando seu traçado natural, desde a Marginal do Rio 
Pinheiros até a Rodovia dos Imigrantes. 
 
Essa via teria duas pistas de caráter expresso, sem interferências e com acessos 
controlados, e duas pistas de caráter local para distribuição do tráfego ao longo da 
avenida.  
 
Com extensão de 9.500 m, a Via Expressa projetada inicialmente ocuparia uma faixa 
de largura variável entre 96 e 250m. As pistas expressas com 18m de largura cada 
separadas pelo canal do córrego, teriam 4 faixas de tráfego de 3,5m, mais 
acostamento e faixa de proteção de rodas. 
 
As pistas locais com 12 m de largura seriam compostas por 3 faixas de rolamento de 
3,3 m e faixa de acomodação. 
 
A ligação com a Rodovia dos Imigrantes seria feita através de túnel sob a Av. 
Engenheiro Armando Arruda Pereira e alças de acesso em desnível. O projeto prevê 
a ligação com ambas as marginais do rio Pinheiros (Av. Nações Unidas). 
 
Esse projeto foi parcialmente executado, sem as pistas laterais numa extensão de 
4,4 km.  A planta BE 14 7B 014 mostra o trecho já implantado entre a Marginal do 
Pinheiros e a Av. Washington Luiz.  
 
Posteriormente, com a execução do reservatório de contenção e o viaduto da av. 
Washington Luiz, com o córrego já posicionado na lateral das pistas, e não mais no 
meio, as obras sofreram paralisação chegando até a confluência com a avenida Lino 
de Moraes Leme. 
 
Em 2000, a EMURB deu continuidade aos projetos para conclusão da avenida e 
redefinição do projeto da Operação Urbana. Foi desenvolvido um extenso estudo 
para toda a área contando com a participação de uma equipe especializada, com a 
participação da arquiteta Miranda Martinelli. 
 
As diretrizes para o viário e canalização, em relação ao projeto de 1995/96, foram 
então alteradas. 
 
Em 2001, depois da mudança administrativa, a EMURB deu continuidade a esse 
processo, contratando uma nova equipe, gerenciada pelo arquiteto Paulo Bastos, 
para viabilizar a aprovação de uma nova proposta de Operação Urbana, que foi 
aprovada pela lei 13.260/01, que é o objeto do Estudo de Impacto Ambiental ora 
apresentado. 
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A atenção ficou nesse momento mais voltada para os demais problemas que 
envolvem a aprovação do empreendimento como um todo, diante da complexidade 
das ações de planejamento sócio-econômico a serem desenvolvidas para viabilizar 
as proposições do programa de intervenções, que foi redirecionado. 
 
Para aprovação dessa lei foram encaminhadas à Câmara algumas diretrizes de 
adaptação da solução anteriormente proposta para o sistema viário e 
complementação da canalização do córrego, que estão sendo atualmente discutidas 
com a CET, e que merecem especial atenção da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente para sua aprovação, pois envolvem propostas que procuram reforçar a 
permeabilidade do solo, ainda que em pequena escala e proporcionar a implantação 
do cordão verde no fundo do vale, também recomendado pelo Plano Diretor 
Estratégico, aprovado pela lei 13.430/02. Essas medidas são importantes para 
minimizar o impacto do adensamento proposto para a região, pela implantação de  
áreas de uso misto verticalizadas, e permitir melhor qualidade de vida à população 
moradora.  
 
Segundo essa proposta preliminar de desenho urbano existente para o entorno 
imediato da Avenida AE e seu prolongamento, de 29 de outubro de 2001, que 
consta do Estudo e do Relatório do Impacto de Vizinhança - RIVI, apresentado à 
Câmara para aprovação da lei 13.260/01,  estão previstas as seguintes diretrizes: 
 

- Substituição de uma faixa de pista de cada lado do córrego, enclausurado, no 
trecho já executado, por corredor contínuo arborizado e gramado, com 
utilização para ciclovia, corrida (Cooper), ou andadura e passeio.  

 
- Manutenção da solução do projeto Botti / Miranda Martinelli, de recuperação 

do curso aproximado do córrego, ao lado da Avenida, com lagoas de 
expansão e recepção de água dos tributários principais, valorizadas 
paisagisticamente.  

 
- Recuperação das áreas de proteção ambiental destes córregos. 

 
- Destinar a Avenida AE ao tráfego exclusivo de automóveis e linhas de 

transporte público de média capacidade, fazendo a conexão  das estações 
existentes da ferrovia e projetadas pelo metrô, com as linhas de ônibus e 
corredores existentes. O tráfego de caminhões continuaria a ser feito pela 
Avenida dos Bandeirantes, com diminuição do número de semáforos e 
utilização de outros dispositivos para facilitação deste tipo de transporte. 

 
- Eliminação dos cruzamentos em nível da Avenida com as ruas locais, com a 

implantação de transposições elevadas, efetuando, assim, a ligação / costura 
local bairro a bairro por sobre a Avenida, como exemplificado na planta da lei, 
BE 14 7B 001,  dando fluidez plena ao tráfego de autos e transporte público 
na Avenida.   

 
- Considerar como eixos estruturais do tráfego transversal à Avenida Água 

Espraiada: a Av. Berrini e seu prolongamento, bem como as Avenidas Santo 
Amaro, Vereador José Diniz, Washington Luis, Pedro Bueno e George 
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Corbisier e seu prolongamento, que também é recomendado, verificando-se 
as possibilidades técnicas e de custo da execução de alças adequadas de 
acesso e articulação da Avenida aos citados eixos estruturais. 

 
- Criar transposições de pedestres, bairro a bairro, por sobre a Avenida, não 

como passarelas, mas como calçadões exclusivos (desenhados não só como 
elementos de passagem) ou mesmo ruas, com áreas de permanência 
associada a pequenos usos comerciais (jornaleiro, livreiro, box de café, 
florista e espaços de estar com bancos com iluminação específica para 
pedestres), para contemplação do córrego e da paisagem arborizada, com 
copas de grandes árvores recobrindo o corredor da Avenida Água Espraiada. 

 
- Por rampa de pequena largura, seria feito o acesso de pedestres aos 

canteiros centrais arborizados da Avenida. As paradas de transporte coletivo 
ocorreriam sob as transposições de pedestres.  

 
Estas seriam as formas imaginadas para recosturar o tecido urbano 
secionado pela Avenida, garantir o papel de cada via, evitar tráfego de 
passagem nos bairros e acessar os empreendimentos lindeiros à Avenida 
projetada e aos seus futuros estacionamentos subterrâneos. 

 
- Criação de segmentos de vias locais de acesso aos novos empreendimentos 

ao longo da Avenida, com faixa de 12 metros, ajardinada e arborizada, de 
separação destas vias, de modo a permitir tal acesso sem que a via local se 
transforme em alternativa de circulação da Avenida, preservando as vias 
limites dos bairros lindeiros exclusivamente para tráfego local. 

 
- Tratamento do fundo das construções que serão apenas parcialmente 

desapropriadas, evitando “restos” deixados junto à faixa de desapropriação, 
como pode ser visto no trecho já implantado da avenida. 

 
Quanto à ocupação e uso das quadras lindeiras à Avenida proposta, a lei 13.260/01 
incentiva fortemente o remembramento de lotes, pelo menos, na primeira faixa 
lindeira de quadras, objetivando a liberação de áreas de aproximadamente 5.000 a 
10.000 metros quadrados, com baixas taxas de ocupação (iguais ou menores a 
50%), proporcionais a verticalização permitida por coeficientes de aproveitamento 
(predominância de índice 2,0, com possibilidade de chegar a 4,0), em locais 
urbanisticamente adequados.  
 
Procura-se, deste modo, garantir o desimpedimento de visuais através da massa 
edificada, grandes áreas de permeabilidade do solo e de massa arbórea, 
configurando, juntamente com as faixas laterais e o canteiro central da Avenida, 
amplos espaços de parque. 
 
A cessão de espaços livres privados, para uso público, deverá também ser 
incentivada pela lei, bem como determinada a limitação, trecho a trecho, dos 
percentuais de área aproveitada por função (habitacional, comercial, serviços etc), 
de modo a induzir a mistura de funções, úteis, tanto local quanto regionalmente, 
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impedindo a concentração e homogeneização de padrões funcionais e volumétricos 
e mantendo a vida ativa por 24 horas ao longo da Avenida. 
 
Na(s) faixa(s) de área lindeira(s) ao trecho da Avenida a ser implantada 
predominarão os assentamentos verticalizados, por força do porte da demanda de 
habitações de interesse social e seus respectivos equipamentos, também mesclados 
com empreendimentos privados, sob critérios e com cuidados semelhantes ao 
restante da Avenida 
 
É importante notar, que as características da proposta, propiciando diversidade de 
funções, criam oportunidades de trabalho, na própria região, para todos, em 
particular para os setores sociais menos favorecidos, além de acessibilidade e 
mobilidade promovidas pelas linhas de transporte público a serem implantadas na 
Avenida. 
 
A Av. Luis Carlos Berrini, já implantada, necessitará de complementações diversas.  
Ressalte-se que o Dreno do Brookin, isto é, o curso d'água canalizado ao longo da 
Avenida receberá toda contribuição do Córrego da Água Espraiada e outras 
contribuições de bacias contíguas, necessitando manutenção permanente e reforços 
previstos para eficiência no desempenho do sistema de drenagem. 
 
Em relação ao prolongamento da Av. Chucri Zaidan  considera-se a largura total da 
seção de 36 metros e avenida de 12 metros separada das vias locais por um 
canteiro de 1 m. 
 
A ligação com a Rodovia dos Imigrantes será feita através de túnel sob a Av. 
Engenheiro Armando Arruda Pereira e alças de acesso em desnível.  
O projeto prevê ligação com ambas as marginais do rio Pinheiros (Av. Nações 
Unidas) por pontes. O projeto básico das pontes está sendo desenvolvido pela 
EMURB, para que possa implementar o interesse de investimentos no Setor Chucri 
Zaidan e na própria avenida AE, onde está locado a maior parte do estoque 
disponível para alienação de potencial adicional de construção. 
 
5.2 Extensão do Eixo Faria Lima- Berrini 
 
De extrema importância para o tráfego regional é a proposta de continuidade do eixo 
Faria Lima – Berrini até a avenida João Dias.  
 
A continuidade da avenida Faria Lima executada em 1995, foi uma obra importante 
porque dinamizou toda a Região Sudoeste, incrementando investimentos na Vila 
Funchal e Vila Olímpia, bem como em toda extensão da Berrini, chegando a atingir 
também as áreas junto às marginais. 
 
Esse “boom” imobiliário aponta para uma provável extensão ao sul, com novos 
investimentos já observados na avenida Chucri Zaidan, continuação da Berrini 
depois da Água Espraiada. Nesse trecho de 1,4Km que vai até o Shopping Morumbi, 
algumas novas torres inteligentes já foram construídas, como a sede  Banco de 
Boston e da Rede Globo. 
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Nesse sentido a ação da Municipalidade  é importante e deve ser enérgica e rápida, 
para direcionar os investimentos imobiliários potenciais, incentivando a ocupação 
acima dos índices permitidos pela legislação vigente através de contrapartida 
onerosa, de forma a viabilizar recursos para investimento nas obras necessárias 
para apoiar essa expansão urbana. 
 
A continuidade da Av. Luiz Carlos Berrini, que depois da Av. Água Espraiada chama-
se av Chucri Zaidan, até a av João Dias envolve uma obra de 3,5 km de extensão 
numa faixa de  área desapropriar com aproximadamente 40m de largura.  
Sua implantação não deve encontrar muitas dificuldades pois a maior parte do 
traçado proposto envolve alargamento de viário existente. 

A área é plana, e a maior dificuldade deverá ser o custo dos terrenos que é alto, 
caso não haja interesse dos proprietários atingidos na conversão desses valores em 
CEPACs. 
 
A avenida projetada terá pelo menos 2 faixas por sentido na calha principal e mais 2 
faixas de cada lado, para pistas locais. As calçadas deverão ter 5m cada e uma faixa 
lateral para transporte público, em cada sentido. A caixa final do viário e o traçado 
que está sendo desenvolvido pela EMRUB têm 40m, com canteiro central 
arborizado. 
 
Esse eixo deverá funcionar como um escape da marginal do Pinheiros. Viabilizará a 
continuidade de um eixo bastante importante como alternativa à marginal, que se 
considerado desde a marginal Tietê onde começa, como avenida Gastão Vidigal, av. 
prof. Fonseca Rodrigues, av. Faria Lima, rua Funchal, av. Luiz Carlos Berrini, Chucri 
Zaidan perfaz 15 km. 
 
A continuidade ao Sul poderá ser atingida em planos posteriores, que permitirão a 
sua extensão até a avenida Eusébio Steveau, quando ultrapassará os 20km de 
extensão. 
 
Aliado ao funcionamento do Rodoanel, que deverá absorver parte do tráfego de 
carga proveniente das Rodovias de Norte e Oeste da cidade, que se dirigem ao 
Litoral pelo sistema Anchieta Imigrantes, este sistema permite pensar em um 
desafogamento do viário, para fazer frente ao adensamento proposto e ao volume 
crescente de transporte individual sobre rodas, que vem crescendo ano a ano em 
São Paulo. 
 
5.3 Continuidade e Complementação do Projeto de Macrodrenagem  

 
A bacia do córrego Água Espraiada, com 11,9 k m2, é tributária do denominado 
Dreno do Brooklin, juntamente com a bacia do Cordeiro a Sul / Sudeste e com a do 
córrego da Traição, mais ao Norte. Confronta-se com a bacia do córrego Ipiranga a 
Leste.  
 
Tendo em vista a configuração de obras de drenagem existentes e a serem 
implantadas, torna-se necessária uma abordagem conjunta de todo o sistema de 
drenagem, analisando as influências recíprocas que afetam seus componentes. 
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O Dreno do Brooklin é constituído por uma galeria paralela ao rio Pinheiros no trecho 
entre a Estação Elevatória da Traição e a ponte do Morumbi, na região do bairro 
Itaim Bibi, e tem a finalidade de receber as contribuições dos córregos do Cordeiro, 
Água Espraiada para garantir a veiculação das águas dos mesmos até o Canal do 
Pinheiros Inferior (CPI). Recebe, ainda, as vazões do córrego da Traição, cuja 
galeria desenvolve-se ao longo da avenida dos Bandeirantes. A área de drenagem 
da bacia contribuinte total ao Dreno do Brooklin, englobando, portanto, o córrego da 
Traição, é da ordem de 47 km2. 
 
É de particular importância o conhecimento das condições de operação do Canal do 
Pinheiros, sob a responsabilidade da EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e 
Energia, uma vez que o Dreno do Brooklin, cujo local de descarga situa-se no CPI 
(Canal do Pinheiros Inferior), tem seu desempenho também dependente dos níveis 
d'água nos dois trechos do referido canal. 
 
As cheias da bacia do Pinheiros são revertidas para o reservatório Billings, por meio 
de uma complexa operação, cuja eficácia torna-se cada vez mais problemática em 
face do aumento do pico e freqüência dos eventos, associados à incapacidade atual 
tanto da calha quanto do bombeamento das águas do Pinheiros.  
 
Os principais componentes do sistema hídrico Pinheiros/Billings que importa 
conhecer são: 
 
- Estrutura de Retiro, situada na foz do rio Pinheiros, que tem por finalidade barrar 

a entrada das águas do rio Tietê, nos períodos de cheia. Assim, através dessa 
operação, a bacia do rio Pinheiros é segregada da do Tietê; 
 

- Canal do Pinheiros Inferior (CPI) que se estende por cerca de 9,9 km, de Retiro 
até a elevatória de Traição; 
 

- Estação elevatória de Traição que tem o objetivo de recalcar as águas do CPI 
para o Canal do Pinheiros Superior (CPS). A capacidade atual de bombeamento 
é de 280m3/s; 
 

- Canal do Pinheiros Superior, que se estende por 15,4 km, desde Traição até a 
barragem de Pedreira; 
 

- Barragem de Pedreira, que é a estrutura responsável pela formação do 
reservatório Billings. Em Pedreira a capacidade atual de bombeamento é de    
395 m3/s. 

 
Finalmente, cabe lembrar que em 1992 foi estabelecida a Resolução Conjunta das 
Secretarias Estaduais de Meio Ambiente e Energia - 03192, que suspendeu, 
temporariamente, o bombeamento sistemático em Traição e em Pedreira, com base 
em interpretação do artigo 46 das Disposições Transitórias da Constituição Estadual. 
Contudo, entre as exceções estabelecidas, uma delas preserva a importante função 
do sistema EMAE que é a de bombear para o reservatório Billings as cheias da 
bacia do rio Pinheiros. 
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As principais características da Canalização parcialmente implantada e dos projetos 
para continuidade da execução da canalização do Córrego Água Espraiada são 
descritas a seguir.  
 
A solução adotada para macrodrenagem da bacia do córrego das Águas Espraiadas 
foi objeto de exaustivos estudos alternativos em 1995, que permitiram a escolha da 
solução mais eficiente e econômica, dimensionada para atender uma cheia com 
recorrência de 50 anos, evitando as inundações que eram freqüentes principalmente 
nas cotas baixas próximas à foz. 
 
As opções então estudadas levaram em consideração as obras de arte que já 
estavam em andamento, no trecho do baixo e médio curso, bem como, os reforços 
previstos para melhorar o desempenho do Dreno do Brooklin.   
 
As obras de drenagem já executadas  no vale do Água Espraiada,  são em canal 
aberto no trecho entre as avenidas Eng. Luiz Carlos Berrini e Washington Luis, num 
percurso de 3.700 m, em seção retangular, com largura de 7,00 m entre a avenida 
Berrini e rua Pitu, tendo no restante do trajeto a largura de 6,00 m. 
 
É um sistema inovador em vários aspectos tanto por utilizar um sistema misto  
composto por 2 tipos de retenção que, associados, produzem um resultado de maior 
capacidade, quanto por introduzir a utilização dos patamares superiores do 
reservatório para lazer. Aí foram implantadas quadras de esportes que permitem 
uma boa integração paisagística, adequada ao entorno urbanizado, que serem de ao 
descanso da população do entorno. 
 
Neste Estudo de Impacto Ambiental serão mantidas as soluções de drenagem 
existentes, conforme indicado no RIVI 2001, JNS, aprovado juntamente com a lei 
13.260/2001.  
 
a)  Canalização do córrego Água Espraiada a montante da av. Washington Luis 
 
A diretriz de projeto apresentada pela EMURB mostra o traçado geométrico do canal 
em planta, acompanhando, preferencialmente, o curso do fundo de vale principal. A 
canalização encontra-se posicionada deixando as duas pistas da Via Expressa na 
margem direita do córrego como no trecho da ordem de 700 m, depois da avenida 
Washington Luis, onde já está implantado o reservatório de amortecimento. 
 
Ressalte-se que são previstas ampliações do canal de forma a criar condições de 
conectar o fundo de vale principal com dois tributários da margem esquerda do 
córrego. 
 
b) Reservatório de Amortecimento 
 
O reservatório implantado localiza-se no vale do córrego entre as avenidas 
Washington Luis e Dr. Lino de Moraes Leme. Abrangendo uma área de cerca de 
60.000 m2 e com uma capacidade volumétrica total da ordem de 408.000 m3.  
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A concepção do reservatório possibilita o amortecimento das vazões afluentes, 
descarregando uma onda de pico abatido e defasado no tempo, reduzindo, 
significativamente, a dimensão das seções hidráulicas da canalização a jusante. 
 
O arranjo geral do sistema de amortecimento constitui-se dos seguintes 
componentes: estrutura de entrada; grade para retenção dos sólidos; canaleta de 
fundo para veiculação das vazões normais de base; estrutura de controle das 
vazões de efluentes onde a descarga é realizada através de um orifício; e soleiras 
de descarga livre, situadas em patamares mais elevados, que funcionarão sempre 
que o volume da onda de cheia ultrapassar suas cotas.  
 
As características de funcionamento do reservatório, na sua fase de operação 
exigem, evidentemente, que se realizem os serviços de manutenção e limpeza 
apropriados, após cada cheia. Estes vêm sendo executados pela Sub-Prefeitura de 
Santo Amaro. 
 
c) Sistema de Bombeamento 
 
Este sistema consiste de um conjunto moto-bombas que objetiva recalcar 
diretamente para o Canal do Pinheiros Superior (CPS) as vazões que excedem a 
capacidade do Dreno do Brooklin. 
 
As estruturas que contêm o conjunto de adução e bombeamento situam-se entre as 
alças que ligam a via expressa com a avenida Nações Unidas (Marginal). O canal de 
adução, conectando o Dreno do Brooklin com o sistema de bombeamento, localiza-
se pouco a montante da confluência da galeria do córrego Água Espraiada, de modo 
que a reversão para o CPS desviará, preferencialmente, a contribuição do córrego 
do Cordeiro.  
 
A operação está automatizada através de um sistema de bóias, passível de ser 
operado manualmente, o que, em face das características intermitentes de 
utilização, facilita a manutenção e fiscalização constantes, principalmente quando há 
pedaços de madeira e outros elementos que podem danificar as bombas.  
 
Um sistema mecanizado de limpeza permite o recolhimento de volumes sólidos 
acumulados no tanque de captação (6.000 m3), conforme croquis 5.3.c.1. O volume 
resíduo está sendo jogado no aterro Embu. 
 
A manutenção é feita atualmente pela Sulzer do Brasil S.A, firma especializada  
responsável pela instalação e manutenção do sistema implantado, contratada pela 
Secretaria de Infra-estrutura Urbana – SIURB, da Prefeitura do Município de São 
Paulo.  
 
Esse sistema atende às exigências da LAP nº 10/SVMA/G/96. 
 
O fator risco liga-se à eventual interrupção no fornecimento de energia elétrica. 
Entretanto, esta hipótese está equacionada por uma linha direta de fornecimento de 
energia, através de contrato específico entre Eletropaulo e PMSP – SIURB. 
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d) Trecho complementar da extensão da avenida Chucri Zaidan 
 
As obras para este trecho devem seguir os mesmos critérios de dimensionamento 
adotado para os trechos projetados para o canal do córrego  Água Espraiada, ou 
seja, dimensionada para atender uma cheia com recorrência de 50 anos. 
 
É um trecho mais simples de ser atendido, pois se trata de bacia de córrego de 
pequeno porte em topografia com baixa  declividade, do córrego Maria Joaquina que 
é contribuinte do rio Pinheiros.  
 
Esse córrego já está parcialmente canalizado e deverá receber a contribuição do 
novo viário projetado. 
 
A galeria poderá ser enterrada mas, deverá prever recalque para o rio Pinheiros 
devido à contribuição ser feita no Canal do Pinheiros Superior (CPS). 

 
5.4 Complexo de Viadutos sobre a av. Luiz Carlos Berrini, com Acesso para 

as Marginais 
 
O desenvolvimento da cidade de São Paulo teve nos rios Pinheiros e Tietê uma 
barreira geográfica a ser superada. O crescimento do território da cidade para além 
desses rios exigiu investimentos para a sua transposição. Pontes foram construídas 
e algumas posteriormente ampliadas, procurando adequar a acessibilidade às novas 
áreas de expansão urbana à demanda crescente por circulação, trânsito e 
transporte. Hoje é evidente que são muito poucas as travessias dos rios, resultando 
em afunilamento do trânsito em umas poucas pontes, gerando deseconomias e 
rebaixamento da qualidade de vida urbana. 
 
Especificamente na Avenida Marginal do Rio Pinheiros, a configuração topográfica e 
o uso e ocupação do solo acrescentaram dificuldades suplementares à travessia do 
rio. De jusante a montante, há próximo à foz do rio, quando deságua no Tietê, 
equipamentos de grande porte que funcionam como obstáculos à continuidade da 
malha urbana restringindo, dessa forma, as possibilidades de transposição do rio. 
 
É o caso do CEAGESP de um lado e o campus da Universidade de São Paulo de 
outro, os quais, pelas características funcionais, não permitem sistema viário de 
continuidade a sistemas de travessia do rio; mais adiante, há o Jóquei Clube de São 
Paulo, que ocupa todo o espaço de uma das marginais do rio, entre as pontes 
Euzébio Matoso e Cidade Jardim. Na seqüência, a transposição que seria desejável 
no prolongamento da Avenida dos Bandeirantes, tem como obstáculo a Usina 
Elevatória da Traição. 
 
A partir daí, é a acidentada topografia da região do Morumbi que impossibilita a 
implantação de pontes e viário de conexão entre os dois lados do rio, mas também 
toda uma área de Z1 - Zona Estritamente Residencial, que se desenvolve ao longo 
da marginal, que limita as possibilidades de implantação de sistemas viários de 
passagem e de penetração na malha urbana desenvolvida além do rio. 
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Portanto, são muito poucas as opções de transposição do rio Pinheiros, e, 
efetivamente, deve-se procurar implementar aquelas que apresentem maior conjunto 
de elementos favoráveis à sua realização. 
 
É o caso da intersecção da Avenida Marginal Pinheiros com a Avenida Água 
Espraiada. O segmento da Marginal onde ocorre essa intersecção tem em seus 
extremos as pontes Morumbi e Cidade Jardim (considerando que a ponte 
Engenheiro Ari Torres só tem um sentido de direção) com uma distância de mais de 
3,5 mil metros entre elas. Aí se faz necessário ligar a Avenida Marginal, nos seus 
dois sentidos, a um dos territórios urbanos de maior dinâmica econômica e 
imobiliária da cidade de São Paulo, ao longo da Avenida Luis Carlos Berrini. 
 
Essa área tem ainda um fortíssimo potencial de crescimento mas já são visíveis os 
grandes empreendimentos que prenunciam sua vocação de novo pólo de serviços 
da metrópole. Pesa ainda, a criação de um sistema alternativo à saturada Avenida 
dos Bandeirantes de acesso ao Aeroporto de Congonhas e, futuramente, ao sistema 
Anchieta – Imigrantes. Um complexo de transposição do rio Pinheiros nesse  local 
por fim aliviaria as citadas pontes, e o próprio carregamento de trânsito da avenida 
Luiz Carlos Berrini. 
 
As características físicas da área: o processo de transformação por que passa a 
região com o surgimento ele inúmeros edifícios inteligentes: as exigências por uma 
obra que reduza os impactos negativos durante sua execução; o desenvolvimento 
das técnicas de projeto e execução de obras de arte; e ainda a necessidade de se 
qualificar a estética urbana através de um projeto diferenciado que possa ser 
compreendido como referencial urbano da cidade, esses fatores conjuntamente 
apontam no sentido do estaiamento como partido construtivo do projeto. 
 
Assim, pressupõe-se que a opção por duas pontes estaiadas cruzando em desnível 
sobre o rio Pinheiros é uma imposição técnica-arquitetônica o que pode ser melhor 
explicitado pelos seguintes motivos: 
 
1. Grandes vãos como os existentes nos trechos de transposição do rio Pinheiros, 

das linhas da CPTM e da marginal direita (pista norte) do rio Pinheiros, nos 
quais não há possibilidade de se colocar nenhum apoio (pilar), indicam que a 
solução mais econômica é aquela que utiliza tabuleiros suspensos por estais 
(pontes estaiadas), próprios para vencer vãos desta magnitude. 

 
2. A necessidade de tabuleiros delgados, mesmo vencendo grandes vãos, 

especialmente no cruzamento das duas pontes no trecho sobre o rio Pinheiros, 
conduz a uma solução técnica, estética e economicamente viável somente com 
obras estaiadas. 

 
3. Os insumos para a execução de obras estaiadas já são produzidos 

integralmente no Brasil, não havendo necessidade de importação. 
 
4. As obras estaiadas, devido à sua sofisticação tecnológica, ao seu arrojo 

arquitetônico e à sua modernidade, acrescentam à engenharia nacional 
inovações tecnológicas que equiparam a cidade de São Paulo às mais 
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modernas cidades do Primeiro Mundo, nas quais este tipo de solução é 
amplamente utilizado. 

 
5. A impossibilidade de cimbramento sobre o rio Pinheiros vem ao encontro da 

solução em tecnologia estaiada, tendo em vista que também é possível se 
executar obras estaiadas em avanços sucessivos e, inclusive, com a tecnologia 
de aduelas pré-moldadas; ademais, a segurança advinda do não cimbramento 
sobre as avenidas marginal direita e Eng. Luis Carlos Berrini e sobre o trecho 
ferroviário da CPTM são incontestáveis. 

 
6. Do ponto de vista técnico, uma outra alternativa construtiva, diferente do - 

estaiamento, seria a utilização de estrutura em concreto com lançamentos 
sucessivos, que também prescinde do cimbramento. Algumas bibliografias 
como "Construcción de Puentes de Hormigón Pretensado por Voladizos 
Sucesivos" de Jacques Mathivat (1980, Editores Técnicos Associados), indicam 
como campo de utilização ótimo, o vão entre apoios de no mínimo 60 metros e 
no máximo 120 metros. Porém, em média para esses casos, as vigas no apoio 
deverão ter algo próximo a 10 metros de altura.  Como a seleção proposta 
prevê um complexo de duas pontes que interligam os dois sentidos da Avenida
 Água Espraiada à pista sul da marginal Pinheiros as quais se cruzam próximo 
aos apoios, o resultado nessas condições será uma cota de greide muito 
elevada, o que implicaria num comprimento de rampa excessivo. Por outro 
lado,  por se tratar de pontes provavelmente em curva, o trecho a ser 
executado em avanços sucessivos implicaria em grandes acréscimos de custo 
devido às grandes torções, fato este minimizado pela ação dos estais no caso 
de obra estalada. Conseqüentemente como se trata de vão superior a 150 
metros (portanto acima do campo Ótimo de utilização conforme o autor 
Jacques Mathivat), o custo de tabuleiro por metro quadrado construído em 
avanços sucessivos tende a ser elevado. 

 
7. Por motivos semelhantes, (altura das vigas e conseqüente comprimento das 

rampas, torção inerente a obras em curva, e portanto custo mais elevado), a 
utilização de caixão metálico estrutural também não é recomendada. 

 
8. O partido do projeto prevê um comprimento total aproximado de 1000 metros 

para cada ponte, dos quais o trecho central estaiado com 400 metros e os 
restantes 600 metros construídos de forma convencional.  Imagina-se que a 
largura de cada ponte varia de 13,5 metros no trecho convencional a 16,0 
metros aproximadamente no trecho estaiado (dimensões a serem confirmadas 
ou revistas no projeto). No caso de uma ponte com lançamentos sucessivos, 
considerando-se a altura das vigas, o comprimento final (com rampa com 6% 
de declividade), chegaria próximo dos 1300 metros, dos quais 400 metros em 
balanços sucessivos e quase 900 metros em obra convencional. A largura, de 
outra parte poderia ser única com 13,5 metros aproximadamente. 
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5.5 Viadutos para Travessias Superiores sobre a Avenida Água 
Espraiada 

 
Estão previstos vários viadutos para travessias sobre a Av. Água Espraiada.  
Estes viadutos poderão ser feitos por processos tradicionais com concretagem 
no local, seções celulares e utilizando vias pré-moldadas em alguns casos, 
como no viaduto à Av. Washington Luís. 
 
As fundações serão executadas sempre em estacões com escavação e 
moldagem no local. 
 
5.6 Túnel sob a Av. Armando Arruda Pereira 
 
Para a passagem sob o trecho da Av. Armando Arruda Pereira serão 
executados dois túneis com aproximadamente 480m de extensão, cada um.  
Conforme demonstrado no relatório de geologia os solos do espigão da Avenida 
Armando Arruda Pereira são  antigos, e não apresentam problemas de 
estabilidade. 
 
Os túneis poderão ser executados pelo sistema NATM, já utilizado em São 
Paulo em diersas experiências anteriores, como por exemplo no túnel Jânio 
Quadros, sob o rio Pinheiros. 
 
O NATM é um sistema para execução de túneis cujo princípio consiste em aplicar 
um revestimento auxiliar imediatamente após a escavação do trecho do túnel, 
conduzindo à estabilização do maciço pelo alívio controlado de pressão. 
 
O revestimento auxiliar construído com uso de cambotas metálicas, concreto 
projetado e tirantes ou chumbadores com ou sem uso de telas metálicas torna-se 
finalmente a parte externa do revestimento definitivo. 
 
Juntamente com a construção do revestimento auxiliar executa-se o revestimento no 
piso do túnel (calota inferior) com a espessura definitiva. 
 
O fechamento do revestimento auxiliar em torno da superficie interna do túnel 
provoca um alívio gradativo de tensões no maciço, de maneira que as deformações 
cessam por completo depois de 2 a 3 meses. O grau de estabilidade é controlado 
através de medições que compõem uma parcela adicional integrante do NATM. 
 
Entre o emboque do túnel e a Rua Charles Hoy, trecho onde a canalização passará 
a ser com tubos ou galerias de pequeno porte, a topografia perde a característica de 
talvegue, e a implantação das pistas forçará à execução de obras de contenção 
lateral com cortinas e muros de concreto. 
 
5.7 Complexo de Acesso à Rodovia dos Imigrantes 

 
Na chegada da Av. Água Espraiada à Rodovia dos Imigrantes serão executadas 
alças de acesso permitindo a interligação das pistas da Avenida com as pistas da 
Imigrantes. 
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Estes acessos serão feitos normalmente, com obras de corte, aterro e 
pavimentação. Haverá um cruzamento entre as alças que obrigará a execução de 
um viaduto. Uma das alças de acesso pasará sob a Imigrantes, que poderá ser feita 
por processo não destrutivo (Túnel Linner). 
 
A alça de acesso a Imigrantes em direção ao centro deverá ter paredes de 
contenção lateral em concreto para que não se invada demasiadamente a área do 
Parque Estadual com grandes taludes. 
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6. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 
 
As intervenções propostas na bacia do Córrego Água Espraiada visam à melhoria 
geral do sistema viário sul da RMSP e da qualidade urbana para a população 
residente na área. 
 
Com a implantação da Operação Urbana Consorciada  Água Espraiada prevê-se: 
 
 Permitir mais uma ligação da Marginal Pinheiros com a rodovia dos Imigrantes, 

associando-se a solução de macrodrenagem a um projeto viário de relevante 
importância para a região, aliviando principalmente a Av. dos Bandeirantes; 

 
 Permitir alternativas de tráfego à Marginal Pinheiros, dando continuidade a uma 

rota de escape representada pelo eixo Faria Lima – Berrini;  
 
 Aumentar a acessibilidade à área pela implantação das pontes sobre o rio 

Pinheiros; 
 
 Eliminar os transtornos de diversas naturezas que ocorrem ao longo do vale em 

virtude da insuficiência do leito do córrego, invadido por uma ocupação 
desordenada; 

 
 Possibilitar uma solução, urbana integrada  através das alternativas de 

reassentamento adotadas pela Operação Urbana, envolvendo os moradores 
dos cortiços e favelas: que residem atualmente ao longo do vale do córrego;  

 
As áreas ao longo do córrego Água Espraiada apresentam problemas urbanos que 
remontam à década de 70, em função de ações isoladas ou não coordenadas, por 
órgãos estaduais. Através da parceria entre o Poder Público local e a iniciativa 
privada, a Prefeitura Municipal de São Paulo visa promover o desenvolvimento 
integrado e coordenado ao longo dessas áreas, através do instrumento "Operação 
Urbana", mecanismo jurídico e financeiro de geração de recursos à Prefeitura, a 
partir da outorga onerosa do direito de construção acima dos limites fixados pela 
legislação vigente. 
 
Neste sentido, o conjunto de intervenções proposto justifica-se como instrumento 
para encaminhamento de soluções aos problemas existentes com a drenagem, o 
sistema viário local e regional, e habitações precárias, além da definição de um 
padrão urbanístico compatível com os futuros adensamentos previstos. A 
potencialidade da área do Córrego Água Espraiada aos investimentos privados é 
reconhecida pela localização altamente privilegiada dentro do contexto do 
desenvolvimento urbano metropolitano em consolidação. 
 
6.1 Quanto ao Consórcio de Interesses: Público-Privado 
 
Esse fato possibilita a viabilização da parceria público-privado, necessária às 
soluções das questões já apontadas. 
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A venda do Potencial Adicional de Construção pela EMURB poderá significar um 
acréscimo de recursos da ordem de 1bilhão de reais para investimentos, dos 
quais, até 70% desse valor, ou seja, 700 milhões de reais, poderão advir das 
ações no sub-perímetro Chucri Zaidan e Brooklin, e os 300 milhões de reais 
restantes, de ações nos demais Setores. Ressalta-se que estes valores são 
estimativas consideradas para efeito de estudos, uma vez que a adesão à 
Operação Urbana é voluntária. 
 
Em contrapartida, o adicional de construção a ser objeto de concessão pelo poder 
público será da ordem de 3.250.000m2 para os setores Chucri Zaidan Brooklin  
Berrini e Marginal Pinheiros, onde podem migrar de um para outro setor. No 
entanto desse total, será admitido até 975.000m2 para uso habitacional e até 
2.275.000m2 para outros usos. Acrescenta-se a esses valores, mais 500.000m2 
de potencial adicional de construção a ser admitido somente para o setor  
Jabaquara dos quais 350.000m2 para usos habitacionais e 150.000m2 para outros 
usos.   
 
Assim dos 3.750.000m2 (100%) que poderão ser concedidos, 2.625.000m2 (70%) 
poderão ser para usos de comércio e serviços e 1.125.000m2 (30%) para uso 
habitacional.  Desse total, 80% poderá vir dos setores Brooklin e Chucri Zaidan, 
os mais visados para investimentos de médio e grande porte. 
 
O subperímetro Jabaquara tem um estoque de 500.000 m2 que não pode migrar 
para outros setores. Poderá ter um peso significativo pois não está sujeito à 
corrida que poderá ser provocada pela oferta nos demais setores, já que havendo 
migração do estoque, determinados setores poderão “esgotar” seu potencial, sem 
ter efetivamente utilizado esse direito. Mesmo tendo menos potencial a alienar, o 
setor Jabaquara tem demanda para tal. 
 
É significativo observar que o adicional de construção para o setor 
Americanópolis, diferentemente dos outros, será dado pela construção dos 
edifícios de Habitação de Interessa Social.  
 
Em linhas gerais pode-se considerar que os Setores a jusante do córrego são 
mais geradores de recursos e os setores a montante são mais receptores, devido 
às obras viárias, de canalização e de habitação, bem como as de caráter social 
que envolve a relocação das famílias atingidas pela desapropriação. 
 
Os investimentos privados a jusante, poderão viabilizar os investimentos públicos 
sociais, a montante. 
 
6.2 Quanto ao Caráter Social  
 
O motor principal que pode alavancar o interesse da municipalidade em viabilizar 
esse empreendimento é o interesse em promover melhor qualidade de ida para 
os moradores de toda essa bacia, notadamente aqueles que se alojam em 
habitações precárias sobre o córrego, sujeitas a inundações e toda sorte de risco 
à saúde e segurança. 
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Conseguir viabilizar recursos para tratamento de 8.500 famílias, envolvendo 
interesses díspares, que podem de forma indireta ser complementares, é um 
empreendimento complexo. 
 
Nesse sentido esse projeto é bastante inovador por assumir soluções para HIS 
inseridas na malha urbana consolidada, em pequenos núcleos pulverizados, 
verticalizadas, e próximas à área onde essas famílias já estão fixadas e onde 
portanto mantêm relações de convivência. Permite manter as relações de 
percurso ao trabalho e à escola, aumentando as possibilidades de fixação dessa 
população nos locais ofertados. 
 
Inova também ao oferecer 3 opções de escolha da solução que mais convém às 
famílias que precisarão ser relocadas: apartamento financiado com subsídio 
parcial, regularização de lote, com urbanização e indenização. 
 
6.3 Quanto ao Sistema Viário 
 
Para os usuários do sistema viário regional, os grandes congestionamentos ao 
longo da Av. Bandeirantes, provocados pelo excesso de veículos que se dirigem 
principalmente para a Rodovia dos Imigrantes, além dos inúmeros bloqueios de 
tráfego conseqüentes à intensa semaforização e o uso do solo na zona lindeira, 
provocam não só o desperdício, ao longo do dia, de horas de trabalho e descanso, 
como gastos excessivos com combustível, hoje impraticáveis.  
 
O custo do impacto ambiental resultante também é alto se considerada a poluição 
sonora, do ar, o prejuízo à vegetação e à flora do entorno. 
 
No intuito de se evitar os aspectos negativos que transformaram a Av. dos 
Bandeirantes em uma das vias de baixo desempenho do fluxo de tráfego na cidade, 
foi projetada uma via de caráter expresso junto ao Córrego Água Espraiada.  
 
Para melhorar o desempenho ambiental e respeitar a ocupação predominantemente 
residencial existente no entorno foi projetada uma avenida que exclui o tráfego de 
cargas, que deverá permanecer na Bandeirantes. 
 
O caráter de área verde e de lazer deverá ser reforçado com a implantação de um 
Corredor Verde, conforme referendado inclusive pelo Plano Diretor Estratégico da 
cidade. Será implantada via arborizada com pequenas áreas destinadas ao uso de 
lazer-parque. 
 
Com essas características a obra projetada não só melhora a qualidade de vida da 
área ao longo do córrego, como ainda possibilitará o acesso direto da Avenida 
Marginal do rio Pinheiros para a Rodovia dos Imigrantes, e daí ao litoral, muito 
procurado para lazer e descanso principalmente nos finais de semana pelos 
paulistanos. Poderá ser utilizada também pelos ônibus que se dirigem ao terminal 
Jabaquara, diminuindo o tempo de tráfego para a população que faz diariamente o 
percurso Santos- São Paulo. 
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O desempenho do tráfego da Marginal Pinheiros poderá ser melhorado também pela 
implantação da ponte da Avenida Água Espraiada, que permitirá retorno, fazendo 
um binário com a ponte Ari Torres e a opção de acesso a Berrini evitando os 
congestionamentos constantes da avenida dos Bandeirantes. Esse acesso deverá 
reforçar a utilização dessa avenida e incentivar a continuidade desse eixo. 
 
6.4 Quanto a Implementação 

 
A Administração Municipal pretende, para implementação da Operação Urbana 
Água Espraiada, utilizar a alteração de parcelamento, uso e ocupação do solo e do 
subsolo existentes através da concessão onerosa de mudança de índices. 
 
A concessão onerosa é largamente utilizada e conhecida como instrumento jurídico. 
Nesse caso, ou seja para a operação Urbana Água Espraiada essa concessão se 
reveste de novas características pela abrangência das intervenções que permite, 
que põem ser qualitativamente diferentes, em localidades diversas,  permitida ainda 
a diferentes sujeitos passíveis de utilizar esse instrumento, mais de uma vez,  sem 
necessidade de autorização específica. 
 
A contrapartida da outorga onerosa será realizada através da emissão, pelo 
Executivo Municipal, de 3 milhões de CEPAC's (Certificados de Potencial Adicional 
de Construção) mediante leilões públicos a serem posteriormente detalhados, 
conforme quadro de conversão seguinte, para os setores. 
 

 

Setores 

1 (um) CERTIFICADO equivalente a: 

Coeficiente Adicional Modific. Uso e 
outros parâmetros 

JABAQUARA 3 m2 2 m2 

BROOKLIN 1 m2 1 m2 

BERRINI 1 m2 2 m2 

MARG. PINHEIROS 2 m2 2 m2 

CHUCRI ZAIDAN 1 m2 2 m2 

 
A EMURB poderá utilizar-se dos CEPAC's como mecanismo para pagamento de 
obras e celebração de contratos no âmbito da operação urbana. 
 
Ressalte-se que os investimentos necessários para a implementação completa do 
Programa de Intervenções também poderão originar-se de verbas orçamentárias e 
financiamentos. 
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7. ÁREAS DE INFLUÊNCIA E DIRETRIZES DE PESQUISA 
 
Os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos 
ambientais gerados pelas diversas  intervenções propostas, foram definidos pelas 
condições fisiográficas da bacia hidrográfica, biológicas e das condições de 
apropriação humana do espaço considerado, ou seja, das formas de ocupação 
populacional e das condições das redes de infra-estrutura existentes e projetadas, 
necessárias para a manutenção e melhoria da qualidade de vida nos locais 
considerados. 
 
As interferências ambientais do empreendimento proposto manifestam-se em 
diferentes abrangências espaciais, de acordo com a característica de cada fator 
ambiental e com a interação dos sistemas envolvidos em cada caso. 
 
Desse modo configura-se uma análise por graus de aproximação sucessivos à área 
de intervenção, que a partir do contexto urbano regional chega ao local da 
intervenção direta. 
 
Fundamentalmente reconhecem-se quatro cortes espaciais para determinação das 
áreas de influência do empreendimento: 
 
ADA - ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - deverá compreender as áreas que serão 
afetadas de forma direta e mais intensa pela implantação e posterior operação do 
empreendimento. 
 
AID -  ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA - deverá compreender as áreas sujeitas aos 
impactos diretos da implantação e operação do empreendimento. A sua delimitação 
deverá ser em função das características físicas, biológicas e sócio-econômicas, dos 
sistemas a serem estudados, nas particularidades do empreendimento proposto. 
 
AII - ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA - deverá compreender a área real ou 
potencialmente ameaçada pelos impactos indiretos da implantação e operação do 
empreendimento, referenciando-se principalmente ao sistema sócio-econômico que 
pode ser impactado por alterações ocorridas na área de influência direta. 
 
AIE - ÁREA DE INFLUÊNCIA ESTENDIDA  -  mais extensa que a área de influência  
indireta, envolve as eventuais influências difusas que poderão afetar toda região 
Oeste e Sul da cidade, considerando as interferências dos fatores ambientais 
analisados no âmbito metropolitano, situados nas porções limítrofes ao município. 
Quando a influência do fator analisado for significativa nesse nível, deverá ser 
citada. 
 
De uma maneira geral, deverão ser adotadas as seguintes áreas de influência, que 
poderão ser complementadas, se necessário, na execução dos levantamentos 
específicos, de acordo com a necessidade dos vários estudos dos fatores 
ambientais coligidos no volumes de Diagnóstico: 
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7.1 Áreas de Influência do MEIO FÍSICO 

 
a) Aspectos climáticos: é a de abrangência mais ampla, referenciando as 

características do clima da área de estudo ao clima da cidade e do país no 
Continente: 

 
ADA - Utilizada apenas como referência de situação: o Perímetro da Operação  

Urbana Água Espraiada na cidade. 
AID - Região Sudoeste do município de São Paulo. 
AII - Região Metropolitana de São Paulo 
 
b) Aspectos dos sistemas de macrodrenagem e geológicos: referenciada às 

bacias hidrográficas: 
 
ADA - Perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. 
AID - Limite definido pela bacia hidrográfica do Dreno do Brooklin, formada pelas 

bacias dos córregos da Traição,das  Águas Espraiadas e do Cordeiro e o 
limite definido pela bacia dos pequenos contribuintes do rio Pinheiros, 
situados na Várzea de Baixo: córrego Maria Joaquina, Judas , Dom Bosco 
e os demais, sem nome, pequenos, que deságuam diretamente no rio 
Pinheiros. 

All - inserção do empreendimento no âmbito regional, referenciada às bacias 
hidrográficas dos rios Pinheiros e Ipiranga. 

 
c) Interferência quanto à qualidade do ar e aos ruídos: 
 
Considerar os limites definidos para o sistema viário no Meio Antrópico. 
 
7.1.1 Diretrizes de Pesquisa 

 
Conforme aproado no Termo de Referência, o estudo dos aspectos desse meio se 
desenvolverá conforme segue: 
 
a) Aspectos Geológico-Geotécnicos e Geomorfológicos 
 
Elaboração de mapas geológicos e geomorfológicos das áreas de influência e 
análise destes aspectos sob o enfoque regional, da bacia e local. Além da 
caracterização por mapas geomorfológicos e geológicos deverão ser identificados 
eventuais pontos de risco geológico nas áreas ocupadas, bem como  pontos de 
assoreamento, riscos de deslizamento e as eventuais formas de erosão  que 
possam existir na área de estudo. 
 
Verificar a viabilidade de fornecimento de dados referentes à ocorrência de passivo 
ambiental, em áreas de industrias desativadas. Não será objeto deste estudo o 
mapeamento de áreas contaminadas, pois esse é um processo complexo e oneroso, 
que ainda está se iniciando no município, junto a organismos estaduais e federais. 
 
Em função das possibilidades de reciclagem de áreas industriais para outros usos, 
prever para estudos complementares posteriores, ou seja, quando os projetos para 
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utilização da área construída adicional pela iniciativa privada forem encaminhados 
para aprovação, a recomendação de investigação prévia do solo para avaliação da 
eventual existência de passivo ambiental, e os níveis admissíveis de contaminação, 
adequados a cada atividade, conforme recomendação da norma pertinente em vigor. 

 
b) Aspectos Climáticos 
 
Deve contemplar a caracterização meteorológica e climática (direção e velocidade 
dos ventos, temperatura umidade do ar, pluviometria, nebulosidade e regime das 
chuvas) da região. 

 
c) Qualidade do Ar: 
 
Deverá contemplar a caracterização da qualidade do ar na área/região onde será 
implantado o empreendimento pela atualização de dados fornecidos pelas estações 
de controle da qualidade do ar existentes no entorno. A prospecção deverá ser feita 
pelo estabelecimento de características dos corredores de tráfego a serem 
implantados, pela análise comparativa  dos padrões existentes em áreas 
semelhantes e se possível por dados existentes e projetados para o carregamento 
do sistema viário. 
 
d) Recursos hídricos: 
 
Este item deverá contemplar a caracterização da qualidade dos recursos hídricos da 
região, bem como, à hidrologia e hidráulica das bacias de drenagem da área em 
estudo, com avaliação de desempenho do sistema de drenagem existente, 
identificação das áreas de inundação e de suas causas, tendo como referência o 
projeto de canalização existente para o Córrego das Águas Espraiadas, calculado 
para os próximos 50 anos. 
 
Deverá contemplar também a caracterização e identificação dos diferentes usos da 
água na área de influência, suas demandas atuais e futuras em termos quantitativos 
e qualitativos, e a compatibilidade do empreendimento, com as diretrizes 
estabelecidas pelas concessionárias. 
 
e) Níveis de Ruído: 
 
Este item deverá contemplar a caracterização do nível de ruído de fundo na área de 
influência em função da ocupação e do uso do solo, além de identificar a legislação 
ambiental pertinente.  
 
Deverá usar como referência, se possível, os dados do carregamento existente e 
projetado para o sistema viário, ou dados de corredores viários existentes em outros 
locais da cidade, com características semelhantes  às projetadas.  
 
As recomendações para o atendimento dos níveis de ruído admissíveis relacionados 
à implantação da obra viária em túnel, conforme legislação pertinente, deverão ser 
feitas na segunda fase de implantação do empreendimento, quando do 
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desenvolvimento de estudos para obtenção da Licença Ambiental de Instalação – 
LAI – para as obras do programa de Intervenções desta Operação Urbana. 
 
7.2 Áreas de influência do MEIO BIÓTICO 
 
Os aspectos da cobertura vegetal e da avifauna serão diretamente afetados em dois 
momentos distintos: na implementação do adensamento pelos mecanismos da 
Operação Urbana e na implantação e funcionamento do viário proposto.  
 
O estudo, referente ao primeiro momento de intervenção, deverá considerar como 
área diretamente afetada o perímetro da lei (ADA 1), bem como as demais 
influências consideradas pelas bacias hidrográficas, conforme definido nos aspectos 
do sistema de macrodrenagem, item 4.8.1.b. 
 
O segundo, deverá ser considerado na fase posterior, após a definição dos projetos 
viários a executar, para obtenção da Licença Ambiental de Instalação. Nos estudos 
dessa segunda fase de aprovação, será considerado como de área diretamente 
afetada (ADA 2) uma faixa entorno das obras viárias a executar, além da faixa de 
desapropriação definida pela lei 13.260/2001, com largura variável de 100m a 200m, 
ou seja, até o limite de interferência das obras de arte  elencadas na referida lei. 
 
7.2.1 Diretrizes de Pesquisa 
 
Conforme aproado no Termo de Referência, o estudo dos aspectos desse meio se 
desenvolverá conforme segue: 
 
a) Cobertura vegetal: 
 
O diagnóstico da flora deverá avaliar a influência do empreendimento Operação 
Urbana Água Espraiada, para obtenção da respectiva Licença Ambiental Prévia em 
três níveis, correspondentes ás áreas de influência indicadas no item 4.8.2. 
 
Deverá ser realizado um levantamento exploratório e uma análise a partir de dados 
secundários da cobertura vegetal significativa nas áreas dos perímetros 
considerados no item 4.8.2. Avaliar as potencialidades destas áreas no 
detalhamento das intervenções paisagísticas recomendadas, em especial nas áreas 
de cobertura vegetal diretamente afetadas pelo Programa de Intervenções, que 
necessitam ser removidas. 
 
Para a caracterização da AII e AID serão compiladas informações disponíveis na 
literatura sobre vegetação, abordando aspectos florísticos, fitogeográficos, 
estruturais, conservacionistas e dinâmica florestal. Dados complementares serão 
obtidos através de reuniões com técnicos do Departamento de Parques e Áreas 
Verdes da Prefeitura de São Paulo – DEPAVE e consultas ao seguintes sites: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/meio_ambiente/atlas_ambiental; 
http://www.prodam.sp.gov.br;      http:\\www.biotasp.org.br;       http:\\www.bdt.org.br;  
http:\\www.sos.mata.atlantica.Br;  http:\\www.conservation.org.br. 
 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/meio_ambiente/atlas_ambiental
http://www.prodam.sp.gov.br/
http://www.biotasp.org.br/
http://www.bdt.org.br;/
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Para a Área de Influência Direta (AID) será feita uma análise da relação entre Áreas 
Verdes e número de habitantes, proporcionando um indicador que servirá de 
comparação com o recomendável pela Organização Mundial da Saúde                  

(12 m2/habitante). Estes valores poderão direcionar as propostas de mitigação, 

compensação, projetos paisagísticos, etc. 
 
Exemplares botânicos considerados relevantes (espécie rara e/ou ameaçada de 
extinção, porte/idade, valor paisagístico) serão catalogados e sugeridos para 
transplantes. 
 
A caracterização da cobertura vegetal existente nas três áreas (AII, AID, ADA) serão 
objetos de análise para as restrições legais incidentes nas estâncias federais, 
estaduais e municipais, considerando a avaliação dos impactos relativos à 
fragilidade ambiental e à conservação da biodiversidade. 
 
As informações geradas para o relatório abrangem: 
 
a.1. Caracterização da Cobertura vegetal/Área Verde: 
 

AII: a. Vegetação no Município de São Paulo: estado atual de conhecimento;  
 b. Projetos em desenvolvimento na RMSP e Workshops;  
 c. Unidades de Conservação; 
 
AID: a. Relação área verde/habitante;  

b. Programas de implantação/criação e/ou ampliação de Áreas Verdes;  
c. Presença de UCs. 

 
ADA:a. Extensão e tipos de área verde;  

b. Presença de Ucs;  
c. Principais espécies botânicas, diâmetro e alturas médias, estado 

fitossanitário; 
d. Espécies relevantes (ameaçadas de extinção, idade, beleza cênica,etc. 

 
a.2. Mapas com a localização das Áreas Verdes, destacando-se as UCs; 
 
a.3. Documentação fotográfica; 
 
a.4. Relação de espécies botânicas. 
 
b) Avifauna:  
 
A análise da avifauna é importante neste estudo para verificar as a possibilidades da 
fauna ser impactada pela realização do empreendimento proposto. Atenção especial 
às aves, que têm sido usualmente mais eleitas que espécies de outros grupos como 
indicadores ambientais. 
 
Deverá ser realizado um levantamento exploratório ou amostral complementado por 
análise de dados secundários da avifauna existente nas áreas do perímetro da 
Operação Urbana Água Espraiada. 
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No diagnóstico da avifauna, deverá constar a caracterização das principais espécies 
existentes na área de estudo, caracterizando seus trajetos, rotas e distribuição. O 
prognóstico deverá avaliar as potencialidades destas espécies com as intervenções 
paisagísticas recomendadas, em especial nas áreas diretamente afetadas pelo 
Programa de Intervenções e pelo adensamento proposto. 
 
7.3 Áreas de Influência do MEIO ANTRÓPICO 
 
a) Aspectos sócio-econômicos, urbanísticos e de saneamento: 

 
ADA - Limite da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. 
AID - Limites existentes de Distritos, Santo Amaro; Jabaquara; Vila Andrade,  

Itaim- Bibi, Morumbi e Campo Belo nos termos da legislação em vigor. 
All - Sub-Prefeituras que englobam os distritos acima citados: Santo Amaro, 

Pinheiros, Jabaquara, Campo Limpo e Butantã. 
 
b) Aspectos do sistema viário: 
 
ADA - Limite da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. 
AID - O sistema viário local existente entre os limites dos eixos viários da av. dos 

Bandeirantes, Marginal Pinheiros, av. João Dias, av. Ver. José Diniz, av. 
prof. Vicente Rao, continuando pela av. Ver. João de Luca e av. Cupecê 
até a Rodovia dos Imigrantes. 

All - O sistema viário estrutural existente e o tráfego de passagem entre da av. 
dos Bandeirantes, Marginal Pinheiros, av. João Dias, av. Ver. José Diniz, 
av. prof. Vicente Rao, continuando pela av. Ver. João de Luca e av. 
Cupecê até a Rodovia dos Imigrantes. 

AIE - O entorno do corredor viário decorrente da formação do empreendimento, 
desde a Marginal do rio Tietê até o município de Diadema. Esse eixo 
relaciona-se com os anéis viários de tráfego do município, o que garante 
ligações com o sistema rodoviário (Régis Bittencourt, Raposo Tavares, 
Castelo Branco e Anchieta/ Imigrantes)  e com o RODOANEL, (anel viário 
metropolitano), implantado parcialmente na sua porção NO / Sudoeste. 

 
7.3.1 Diretrizes de Pesquisa 
 
Conforme aproado no Termo de Referência, o estudo dos aspectos desse meio se 
desenvolverá conforme segue: 
 
O diagnóstico do meio antrópico deverá ser realizado a partir de dados secundários, 
de acordo com dados de levantamentos recentes a serem fornecidos pela EMURB.  
Os dados obtidos deverão permitir a caracterização da AII e análise da população 
residente na Área de Influência Direta do empreendimento, bem como uma análise 
realista das comunidades diretamente afetadas, contemplando os seguintes 
aspectos: 
 
a) Sócio-econômicos 

- área de influência 
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- dinâmica demográfica; 
- população favelada; 
- atividades econômicas, emprego e renda; 
- equipamentos sociais; 
- mercado imobiliário 

 
b) Urbanísticos 

- Histórico da ocupação e usos resultantes; 
- Caracterização do cenário metropolitano; 
- Área de influência direta; 
- Área diretamente afetada. 

 
c) Sistema viário, de trânsito e de transportes. 

- Área de influência indireta; 
- Área de influência direta; 
- Área diretamente afetada. 

 
d) Saneamento  

- Área de influência indireta; 
- Área de influência direta; 
- Área diretamente afetada; 
- Aspectos sanitários da qualidade das águas; 
- Resíduos sólidos. 

 
A base de dados a ser utilizada para análise de cada um dos itens relacionados, 
bem como, o detalhamento dos aspectos a serem estudados e seus objetivos 
deverão ser obtidos por fontes reconhecidas pelos órgãos estatísticos competentes, 
ou por levantamentos recentes feitos pela administração pública municipal, com 
base em dados de uso corrente para eventuais planos e políticas habitacionais em 
elaboração. Por exemplo, dados do Censo 2000, IBGE, e dados levantados pela 
SEHAB para os programas de requalificação de núcleos de habitação subnormais, 
passíveis de receber incentivos dos programas de interesse social em 
desenvolvimento. 
 
A EMURB deverá fornecer os dados referentes às pesquisas atualizadas de tráfego 
e transporte existentes de responsabilidade dos órgãos municipais e estaduais 
competentes pelo setor como a CET, SPTrans, SMT, Metrô, CPTM, STM entre 
outros, para que a análise possa ser realizada nos prazos definidos neste contrato. 
 
A EMURB deverá fornecer o volume de tráfego a ser gerado pela implantação da  
via expressa de ligação das avenidas Marginais ao Rio Pinheiros até a rodovia dos 
Imigrantes, e demais especificações necessárias, considerando a hipótese de 
implantação integral do sistema, com as pontes, os viadutos e as passarelas  
conforme definido na lei 13.260/2001.  
 
O levantamento de favelas existentes e os modelos de atendimento deverão ser 
considerados conforme estudo já contratado pela EMURB para definição da lei. 
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Os aspectos que serão objeto de análise do estudo de tráfego e transporte, face às 
expectativas de mudança do sistema local, são entre outros: 
 
 A acessibilidade existente para pedestres e veículos. 

 
 A capacidade admissível de tráfego das vias existentes. 

 
 Os volumes de  tráfego por categoria. 

 
 Os fluxos de passagem e os fluxos do tráfego loca.l  

 
 A presença e finalidade do transporte de carga.  
 
 Os horários mais críticos ou carregados do tráfego de veículos em geral. 

 
 Os principais pontos de conflito detectados. 
 
 O maior ou menor grau de facilidade de transposição do córrego para veículos 

e pedestres.  
 

 A segurança existente para a circulação de pedestres e os pontos de risco nos 
principais eixos do perímetro da lei. 

 
O objetivo do levantamento é monitorar as matrizes de análise ambiental de forma a 
prever e minimizar os eventuais impactos negativos causados pelo volume e fluxo de 
automóveis e de transporte coletivo que virão a incrementar o sistema viário local, 
considerando a ampliação projetada como definido pela lei nº 13.260/2001, no seu 
capítulo I, seção II, artigo 3º, itens II, IV e VI, e também nas diretrizes específicas 
estabelecidas no capítulo II, seção II, artigo 5º, subitens I, II, III e IV, procurando 
salvaguardar as condições mínimas de segurança, conforto e fluidez para pedestres, 
principalmente para a demanda habitacional a ser gerada na área de estudo 
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CAPÍTULO II – DIAGNÓSTICO E ANÁLISE 
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CRITÉRIOS ADOTADOS PARA AVALIAÇÃO  DOS IMPACTOS AMBIENTAIS  

 
 
A avaliação dos impactos ambientais decorrentes da implantação do 
empreendimento da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada foi 
desenvolvida conforme a metodologia apresentada no capítulo 2, Procedimentos 
Metodológicos, do volume de APRESENTAÇÃO deste Estudo de Impacto 
Ambiental. 
 
Esta avaliação dos impactos ambientais teve como ponto de partida o cenário 
que considera parte das obras na área de estudo já concluídas. Portanto como já 
ocorrido o impacto ambiental referente à execução das obras de canalização do 
córrego e de implantação da Avenida Agua Espraiada, entre a Av. Luis Carlos 
Berrini e a Av. Lino de Moraes Leme, ao sistema de bombeamento, junto ao 
desague no Dreno do Brooklin, e ao reservatório de retardamento. 
  
Dessa forma, as análises aqui apresentadas referem-se em primeira instância à 
avaliação do impacto ambiental considerando a hipótese de execução das obras 
elencadas no perímetro da lei 13.260/01, para implantação da Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada, que se caracteriza por ser um empreendimento 
cujas principais propostas são: 
 
 O adensamento da área construída existente na área de estudo.  
 A implantação de obras de infraestrutura e de  equipamentos públicos de 

apoio,  complementares aos existentes. 
 Instrumentos para viabilizar economicamente, o empreendimento proposto de 

forma autônoma. 
 Instrumentos para Gestão e continuidade do processo a ser implantado. 
 Um projeto social, quanto às alternativas a serem oferecidas para inclusão da 

população local nesse processo. 
 
Essas diretrizes estão consubstanciadas em um Programa de Intervenções 
físicas, que envolve a execução de um conjunto de obras. Estas poderão ser 
realizadas parcial ou integralmente, de acordo com a viabilidade de recursos 
proporcionada pelo grau de adesão do mercado imobiliário à Operação Urbana 
proposta.  
 
Considerou-se que numa primeira fase de implantação, deverão ocorrer 
predominantemente impactos de natureza social e econômica, portanto 
referentes ao meio antrópico, devido ao impacto da expectativa de realização das 
obras. Nessa fase serão considerados todos os aspéctos inerentes à efetivação 
do processo de planejamento, inclusive da viabilidade de comercialização dos 
CEPACs e respectiva arrecadação. 
 
Numa segunda fase de  implantação, foram considerados impactos de  natureza 
física, referentes às eventuias alterações dos meios físico e biótico com a 
implantação das obras programadas. 
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Dando continuidade à estrutura de análise já adotada no início deste Estudo, 
procedeu-se à avaliação dos impactos de cada fator ambiental considerado, com 
relação à viabilidade de implantação do projeto como um todo, no tempo, num 
prazo de 20 anos, tendo como eixo de análise as diretrizes urbanísticas 
estabelecidas, a partir das quais, os especialistas ambientais definiram, caso a 
caso, as recomendações das respectivas medidas mitigadoras necessárias à 
proteção ambiental devida, bem como as prospecções futuras, quando possível, 
de acordo com os dados disponíveis. 
 
As análises dos impactos referentes à implanção de intervenções físicas 
consideraram a continuidade das soluções estruturais já implantadas para o 
sistema de macrodrenagem e viário, em relação à avenida das Águas 
Espraiadas, com um escopo muito mais abrangente, que propõe soluções 
integradas para o esgotamento da capacidade de tráfego do viário regional, 
incluindo um viário para melhoria do acesso, apoio e escape ao tráfego das 
Marginais do Rio Pinheiros, pela continuidade do eixo Faria Lima - Berrini e para  
requalificação urbana das áreas envolvidas.  
 
O quadro social existente face à reestruturação urbana na área de entorno do 
córrego Agua Espraiada, totalmente ocupado por favelas no trecho a ser 
canalizado, também foi considerado especialmente, uma vez que a região 
apresenta características de deterioração e assentamentos com qualidade 
precária, com problemas graves de insalubridade e segurança. Um dos eixos 
principais desta análise é impacto social a ser provocado na população atingida 
pelas obras, que, desta vez, terá direito a optar pela melhor forma de receber os 
incentivos a serem oferecidos para sua relocação.  
 
É importante salientar que em função do processo estabelecido para remoção da 
população nas áreas das obras já executadas, uma parte significativa das favelas 
já foi removida, causando um impacto social bastante negativo, fato esse que 
deverá ser considerado pelas possibilidades de reversão desse quadro, pela  
hipótese de fixação da população na área da Operação proposta. 
  
A situação de congelamento parcial das atividades econômicas e imobiliárias na 
área, por um determinado período, resultado de um processo iniciado com a 
divulgação da primeira intenção de implantação de obras em 1964, que entre 
outras consequências adversas resultou na invasão das áreas desapropriadas, 
deverá ser revertida já se notando uma expectativa positiva no mercado 
imobiliário, com relação à aprovação desta lei. 
 
Outra situação considerada refere-se ao atual estágio de desenvolvimento dos 
projetos propostos. O presente estudo foi elaborado com base em diretrizes para 
de projetos a serem desenvolvidos, conforme orientação da EMURB, pois ainda 
estão em discussão junto aos órgãos competentes, aguardando definições. Será 
considerado neste EIA, como incluso ao objeto de Licenciamento Ambiental 
Prévio, o projeto das pontes sobre o Rio Pinheiros para acesso à avenida 
expressa proposta pela Operação Urbana, em questão. 
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Os profissionais contratados para realização deste Estudo, muitas vezes optaram 
pelo estabelecimento de algumas hipóteses, definindo parâmentros sugeridos no 
estudo a seguir apresentado para poder avaliar os impactos a serem gerados 
pela execução do empreendimento. 
 
Fundamentalmente as referências foram: a continuidade da implantação do 
sistema de macrodrenagem; da ligação expressa Marginal-Imigrantes; os 
documentos técnicos de projeção do adensamento estimado, fornecidos pela 
EMURB; e as definições da Lei Municipal n° 13.260/2001, que determina a faixa 
de desapropriação para implantação das obras; os demais instrumentos para 
implantação e viabilização econômica da Operação Urbana como um todo; os 
instrumentos de gestão e o Programa de Intevenções. 
 
De posse dos resultados do diagnóstico ambiental, desenvolvido para cada uma 
das áreas de influência anteriormente definidas, da análise das diretrizes de 
projetos existentes, e das ações necessárias para sua implantação, foi possível 
identificar aquelas ações geradoras de impactos. A partir daí, elaboraram-se as 
Matrizes de Interação. 
 
Estabeleceu-se assim um processo de avaliação pelo cruzamento de dados, 
pela aproximação sucessiva dos resultados às avaliações estabelecidas pelas 
análises específicas realizadas, através do qual foram identificadas as ações  a 
serem empreendidas mais relevantes, que podem provocar os impactos 
ambientais potenciais mais significativos. 
 
Optou-se por apresentar duas Matrizes de Interação, uma referente à primeira 
fase de implantação deste empreendimento,  que envolve uma série de ações 
de planejamento e efetivação do processo de planejamento em si, e outra, 
referente ao processo de implantação das obras, quando os projetos estiverem 
definidos e houverem recursos para implantação. 
 
Os impactos identificados, analisados e caracterizados, inseridos nos textos que 
se seguem à Matriz de Interação, foram organizados por fator ambiental 
impactado e classificados pelo meio ambiental a que pertencem.  
 
 
Métodos de avaliação dos impactos ambientais 

 
Para esta etapa de avaliação dos impactos ambientais utilizou-se métodos de uso 
corrente, sendo os modelos de simulação aqueles que utilizam as técnicas de 
análise mais avançadas. 
 
Esses modelos podem incorporar todos os instrumentos de análise e quantificação 
contidos nos métodos das listagens de controle, superposição de cartas, redes e 
matrizes de interação. Apesar do custo e tecnologia empregados no 
desenvolvimento e na operação dos modelos de simulação, os benefícios 
ambientais resultantes justificam sua aplicação. 
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Entretanto, na prática verifica-se, com freqüência, a impossibilidade de utilizá-los 
face a aspectos, tais como: 
 
- insuficiência de dados que permitam sua estruturação, calibração e operação,  
- complexidade e desconhecimento das relações intervenientes em fenômenos 

ambientais; 
- a impossibilidade de quantificar valores estéticos, culturais, sociais e outros;  
- impossibilidade de associar graus de precisão aos resultados obtidos. 
 
Em vista disso, não se utilizou como método principal os modelos de simulação,   a 
não ser pontualmente, na avaliação de assuntos específicos, onde isso foi possível e 
necessário. 
 
Imediatamente abaixo do nível de sofisticação dos modelos de simulação 
encontram-se as matrizes de interação. Essas matrizes, em geral, são estruturadas 
a partir de listagem de controle e podem, quando generalizadas em suas dimensões, 
englobar as redes de interação. 
 
Por outro lado, as matrizes de interação possibilitam incorporar modelos de 
simulação setoriais - níveis de ruído, tráfego, de poluição da água; outros - e analisar 
efeitos superpostos que provocam impactos relevantes no meio ambiente. 
 
Nesse caso, a abordagem matricial da questão ambiental representa o limite 
superior de precisão para a avaliação dos impactos ambientais, incorporando todos 
os instrumentos disponíveis de análise e quantificação viáveis de aplicação. 
 
Dessa forma, a metodologia utilizada na avaliação dos impactos ambientais 
decorrentes das obras propostas é mista, porém estruturada com ênfase nas 
matrizes de interação. 
 
A análise dos impactos previstos compreendeu a identificação, avaliação e 
interpretação das ações de projeto sobre os fatores ambientais, nas fases de 
planejamento, implantação e operação, justificando os horizontes de tempo 
considerados. Os impactos foram avaliados nos limites das áreas de influência 
definidas para cada um dos fatores estudados, indicados no item - Áreas de 
Influência. 
 
A partir da identificação dos impactos procedeu-se sua análise quanto aos critérios  
para avaliação dos impactos (negativos e positivos): 
 
 
NATUREZA: quanto ao efeito do impacto considerado 
- Positivo: quando o impacto beneficia o aspecto ambiental em questão. 
- Negativo: quando o impacto prejudica o aspecto ambiental em questão. 
 
INCIDÊNCIA: quanto à forma de incidência do impacto 
- Direto: quando o impacto atua diretamente sobre o aspecto ambiental. 
- Indireto: quando o impacto atua de forma indireta no aspecto ambiental. 
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ALCANCE: quanto ao prazo de ação do impacto no tempo 

- Imediato: quando o impacto acontece apenas imediatamente. 
- Curto: quando o impacto acontece num curto período de tempo. 
- Média: quando o impacto acontece num médio espaço de tempo. 
- Longo prazo: quando o impacto acontece num amplo período de tempo. 
 
DURAÇÃO: quanto ao tipo de alcance  

- Temporário: após a ocorrência, o impacto tende a regredir ou cessar 
imediatamente. 

- Permanente: o impacto tende a permanecer ocorrendo ou se instala 
definitivamente. 

- Cíclico: o impacto tende a ocorrer descontinuamente, em intervalos de tempo. 
 
REVERSIBILIDADE: quanto à possibilidade de reconstituição ambiental 
- Reversível: quando o aspecto impactado pode voltar à sua condição anterior. 
- Irreversível: quando o aspecto impactado não volta à sua condição anterior. 
 
ÁREA DE INCIDÊNCIA: quanto ao raio de ação do impacto 
- Local: quando o impacto atua localmente, ou seja, apenas na Área Diretamente 

Afetada. 
- Regional: quando o impacto atua também nas Áreas Indiretamente Afetadas e 

nas Áreas de Influência Indireta. 
- Disperso: quando o impacto se dispersa sobre o ambiente e não pode ser 

delimitado geograficamente. 
 
INTENSIDADE: 
- Baixa : o impacto não tem conseqüências importantes para o meio, por ser de 

baixa intensidade ou muito pouco provável de acontecer. 
- Média: o impacto tem conseqüências importantes para o meio, por ter 

intensidade média e de certeza de ocorrência. Entretanto, não chega a ser 
irreversível no caso dos impactos negativos. 

- Alta: o impacto tem conseqüências muito importantes para o meio, por ocorrer 
com certeza, ser de intensidade alta e irreversível. 

 
FORMA DE INTERFERÊNCIA: 

- Causador: quando o impacto causa mudança na condição atual do aspecto 
ambiental em questão. 

- Intensificador: quando o impacto intensifica uma condição do aspecto ambiental 
em questão. 

- Redutor: quando o impacto reduz uma condição do aspecto ambiental. 

OCORRÊNCIA 

- Certo: quando existe a certeza da ocorrência do impacto na implantação ou 
operação do empreendimento. 

- Provável: quando não há certeza se o impacto realmente ocorrerá na 
implantação ou operação do empreendimento, entretanto existe a possibilidade 
de ocorrência.  
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SINERGIA: quanto à ocorrência de ação simultânea se vários fatores  

- Presente: quando o impacto em questão ocorre juntamente com outros, que se 
somam para resultar num efeito comum. 

- Ausente: quando o impacto em questão ocorre isolada e independentemente de 
outros impactos. 

 
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS: 

- Privatizados: quando os benefícios ou prejuízos gerados pelo impacto são 
distribuídos aos empreendedores em questão. 

- Socializados: quando os benefícios ou prejuízos gerados pelo impacto são 
distribuídos à sociedade em geral. 

 
RELEVÂNCIA:  

- Irrelevante: quando o resultado final da análise de cada fator indica que o 
impacto possui pouca importância ou relevância. 

- Relevante: quando o resultado final da análise de cada fator indica que o 
impacto tem importância ou relevância significante. 

- Altamente relevante: quando o resultado final da análise de cada fator indica que 
o impacto tem extrema importância ou relevância. 

 
A análise foi desdobrada em duas formas, sendo uma descrição detalhada dos 
impactos sobre cada fator ambiental relevante considerado no diagnóstico ambiental 
(meios fisico, biótico e antrópico) e uma síntese conclusiva dos impactos relevantes. 
 
 
Medidas mitigadoras 
 

Identificados e analisados os impactos, partiu-se para a proposição de medidas 
mitigadoras, com recomendação de ações que visam minimizar os efeitos e 
impactos negativos e adversos identificados, e/ou potencializar aspectos positivos 
detectados. 
 
As medidas mitigadoras foram classificadas de acordo com os seguintes 
parâmetros: 
 
- natureza das medidas: preventivas, corretivas ou compensatórias, 

acompanhadas de avaliação em relação aos critérios de qualidade ambiental; 
 
- fase do empreendimento em que deverão ser adotadas: planejamento, 

implantação, operação; 
 
- fator ambiental ao qual está relacionado: fisico, biótico, sócio-econômico e sócio-

político; 
 
- prazo de permanência de sua aplicação: curto, médio e longo; 
 
- responsabilidade por sua implantação: empreendedor, poder público ou outro, e 

demais aspectos institucionais requeridos pelas medidas (requerimentos, 
treinamentos, articulações institucionais); 
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- exeqüibilidade: viabilidade técnico-financeira das medidas que exijam grandes 
aportes de recursos. 

 
Foram também levantados os efeitos e impactos ambientais adversos não passíveis 
de mitigação. 
 
Além disso, foram propostas medidas de acompanhamento e monitoramento da 
evolução dos efeitos e impactos relevantes detectados como decorrentes, direta e 
indiretamente, do empreendimento, considerando suas fases de planejamento, 
implantação e operação. 
 
Cenários prospectivos 
 

O resultado dessa análise contribuiu para a montagem de cenários prospectivos nas 
áreas de influência do empreendimento. 
 
Os cenários prospectivos foram feitos para as alternativas de: 

 não execução do projeto 

 implantação parcial do projeto após 10 anos 

 implantação total do projeto para 20 anos 
 
Os critérios estabelecidos pelos diversos profissionais da equipe, para 
construção dos cenários, foram balizados em geral pela construção da evolução 
linear de dados, ou por projeções simplificadas, por falta de informações mais 
precisas e detalhadas. 
 
Por exemplo, a simulação de tráfego foi feita considerando exclusivamente o 
papel reestruturador do tráfego regional, proposto pela execução da mais 
importante ligação viária do projeto, ou seja, da ligação dos eixos de nível 1 ou 
das vias de transito rápido representadas pela Marginal do Pinheiros e pela 
Rodovia dos Imigrantes.  
 
O impacto no tráfego local foi considerado secundário, seja pelo caráter 
expresso da via proposta, predominante e de abrangência intermunicipal, seja 
pela  dificuldade de se estimar um adensamento equivalente para toda a cidade 
no período de 20 anos, capaz de acompanhar o adensamento proposto pela lei 
no perímetro considerado, e alimentar  o sistema de dados do modelo 
informatizado de prospecção, adotado neste estudo. Nesse sentido foi solicitado 
à EMURB, injunções junto à CET para avaliação das possibilidades de 
execução de um modelo de simulação de tráfego, que desse do adensamento 
local proposto. No entanto, não foi possível obter tais informações. 
 
Para o mercado imobiliário foi utilizado um modelo de simulação, a partir da 
hipótese de venda de todo o estoque de área construída adicional a ser 
disponibilizada ao mercado. Foi considerado o estoque por setor, de acordo 
com as particularidades de cada um, favoráveis ou limitadoras, ou seja, com 
maior ou menor liquidez do potencial a ser absorvido caso a caso, dado por 
exemplo, pela estrutura fundiária, pela localização, tendências de mercado, 
entre outros. 
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A utilização de todo estoque admitido pela lei, foi avaliada pela EMURB (ver 
volume 5, Anexo I) sobre a área construída existente, ou de acordo com o índice 
básico 1,0, proposto pelo novo Plano Diretor.  
 
Para refletir a situação mais provável ou próxima à realidade, adotou-se os 
limites da lei e suas peculiaridades, que representam limites de absorção 
indiretos, como as exigências de remembramento de lotes, com tetos 
específicos por setor, a porcentagem admitida por tipo de uso, residencial 
(30%), de comércio e serviço (70%), as transferências de potencial entre alguns 
setores, entre outros.  
 
 
 
 
 



TECNOSAN 

 

Fase 1 – IMPLANTAÇÃO DA OPERAÇÃO URBANA 
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FASE DE PLANEJAMENTO              

Divulgação população afetada              

Oficinas de debate público              

Divulgação empreendedores              

Definição dos projetos básicos              

Desapropriações              

Cadastramento das famílias a relocar              

FASE DE IMPLANTAÇÃO              

Regulamentação da lei              
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Fase 2 – IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS 
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SÍNTESE CONCLUSIVA  
 
Sem dúvida, o mérito maior desta proposta é a possibilidade de reinversão de 
valores arrecadados pelo próprio investimento, na área social. 
 
Portanto o impacto social, se realizado o projeto devidamente conforme definido  
pela lei aprovada, será bastante positivo. A possibilidade de conquistar uma 
solução viável para a maioria da população residente a ser afetada, que poderá 
permanecer na área a ser beneficiada por um forte investimento público e 
privado, é inusitada. 
 
Ainda que esse intuito não seja fácil de ser alcançado, as medidas propostas 
pela lei em estudo para tentar garantir a realização dessa meta são 
consideradas relevantes e um avanço em relação às demais leis existentes 
anteriormente. 
 
Para tanto recomenda-se como prioritária a efetiva implantação  dos 
mecanismos de Gestão dessa Operação, conforme ditado pela lei, para 
acompanhamento das ações a serem programadas. 
 
A realização do programa depende da arrecadação de recursos, e a plena 
realização de todas as obras elencadas pela lei é condição intrínseca para o 
equilíbrio das condições sócio-ambientais do plano proposto e para o bom 
desempenho funcional e urbanístico projetado para essa fatia da malha 
consolidada. As obras civis, sociais e ambientais propostas devem guardar 
relação de interdependência e continuidade para o bom desempenho do sistema 
complexo que elas representam.  
 
É preciso buscar a melhor forma para garantir a realização das obras e serviços 
previstos na forma da lei. As suas prioridades serão estabelecidas no processo 
de implantação do programa de intervenções, pelo Grupo Gestor. Entretanto, 
como, em função do zoneamento da região já há uma oferta de infraestrutura 
viária na av. Água Espraiada, maior do que a área construída instalada, e como 
novos impactos ocorrerão em função de acréscimos de potencial construtivo, 
conforme também previsto na lei, recomenda-se que: 
 

1. Do total de CEPAC´s criados em lei, seja oferecido, em um primeiro 
leilão, um limite de até a terça parte desse total, devendo ser 
discriminado para quais novas obras estão sendo leiloados; 

2. Para os leilões seguintes, o número de CEPAC´s a serem oferecidos 
guarde uma relação de valor com as obras e serviços a serem 
executados; 

3. Um novo leilão de CEPAC´s, além do limite estabelecido no item 1., só 
poderá ocorrer quando a(s) obra(s) já estiver(em) concluída(s), e no valor 
complementar correspondente a essa(s) obra(s); 

 
Por outro lado, acredita-se que o ponto forte que despertará o interesse por 
mais investimento na área, será a ligação Marginal – Imigrantes, pela Água 
Espraiada, com o acesso pelo lado Oeste do Rio Pinheiros, viabilizado pelas 
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pontes, obras prioritárias, cujos projetos já estão sendo licitados pela EMURB. 
Executadas, essas pontes terão forte impacto sobre o tráfego das marginais e 
valorizarão significativamente os setores com maior potencial de arrecadação 
de recursos pela venda de CEPAC´s. Essa estratégia representa uma aposta no 
mercado, com uma das melhores perspectivas de continuidade das obras.  
 
Esse impacto certamente será altamente positivo e favorecerá aos demais 
investimentos viários previstos para melhorar a acessibilidade desse lado da 
cidade. Toda região Sul - Sudoeste da cidade, será impactada positivamente. A 
acessibilidade às áreas de mananciais, na zona de proteção ambiental das 
represas, já densamente ocupadas, deverá ser significativamente melhor. Aliada 
à presença do rodoanel com o ramal Leste já parcialmente implantado, e a 
demanda de caminhões restrita ao corredor da avenida Bandeirantes, essa 
perspectiva será facilitada. 
 
A tendência ao adensamento e verticalização das áreas do perímetro da lei, 
próximas ao Rio Pinheiros, por usos de comércio e serviços, dado pelos próprios 
investimentos privados correntes, já está dada. A Operação Urbana Faria Lima, sem 
dúvida é um sucesso para a administração municipal, tendo comercializado em 7 
anos 25% do potencial disponível na área diretamente afetada e 50% do potencial 
na área indireta. 
 
As demais inversões públicas já feitas no viário, se completadas, irão representar 
uma possibilidade de otimização da utilização da infra-estrutura existente e já 
projetada para a área. Esta Operação Urbana, apenas favorecerá à tendência 
existente, procurando captar parte do capital a ser gerado pelos novos 
investimentos, sem investimentos públicos diretos prévios. 
 
O perímetro da operação deverá ser cortado por uma linha de metrô, junto à avenida 
Santo Amaro, que juntamente com a avenida Vereador José Diniz, já apresentam 
tendência à verticalização.  Esse projeto se acompanhado de melhorias em nível das 
avenidas citadas,  e da redução do número de ônibus que circulam por esse 
corredor, deverá reverter o processo de deterioração das construções desse eixo.  
 
Outros investimentos viários em estudo pela CET, como a nova avenida de 
acesso à Giovanni Gronchi, a partir da ponte João Dias, como mostrado na 
planta BE 14 7B 030, certamente será benéfica para o Setor  Marginal 
Pinheiros, como nova alternativa de acesso. Mais ao sul, a via paralela à 
marginal Oeste do Pinheiros, que correrá pela via de serviço da Eletropaulo, da 
ponte João Dias até Jurubatuba também representa uma possibilidade de 
escape alternativo importante, que não demanda grandes investimentos para 
ser construída. 
 
Do lado Leste do Rio, a continuidade do eixo Berrini - Faria Lima proposta por esta 
Operação Urbana, certamente será futuramente ampliada em continuidade ao trecho 
citado, chegando com facilidade a Interlagos pela avenida Nossa Senhora do 
Sabará. Esse sistema que deverá se interligar àquele citado anteriormente, do lado 
Oeste, pela transposição do rio Pinheiros no extremo Sul da cidade certamente 
melhorará as condições de vida das áreas já bastante densas ao sul da cidade.  
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Impactos do meio físico e biótico 

 
Acredita-se que os impactos nos meios físico, biótico e antrópico poderão não ser 
relevantes, se realizados os programas e recomendações de mitigação feitos neste 
relatório. A área a ser impactada é urbana, já apresenta forte tendência ao 
adensamento em alguns pontos, pela própria força do mercado imobiliário, dada 
pelas vantagens locacionais existentes, pelos investimentos em transporte público 
de massa, já projetados e pela existência de terrenos pouco ocupados ou passíveis 
de reciclagem, principalmente nas áreas de usos industriais em transformação, que 
poderão receber incentivos para adensamento construtivo da lei 13.260/2001. 
 
Esse empreendimento poderá melhorar alguns índices existentes, hoje 
preocupantes.  Por exemplo, o índice de ruído de fundo medido nos principais 
cruzamentos existentes, já são atualmente superiores aos admitidos pela lei. Com a 
implantação da avenida expressa, deverá ocorrer a diminuição dos conflitos de 
tráfego, do número de semáforos e, se implantada a restrição à circulação de 
caminhões pesados, os índices de ruídos existentes deverão ser significativamente 
melhores. Poderá também haver uma compensação pelo aumento significativo do 
volume de tráfego. Ainda assim, as projeções estudadas não ultrapassarão 
significativamente os níveis atuais. 
 
Os níveis de poluição das águas dada hoje principalmente pelo esgoto e pelos 
resíduos sólidos jogados diretamente no córrego,  também poderão ser revertidos. A 
canalização, facilitará a condução das águas pluviais, evitará erosões e 
assoreamento do canal drenante, permitirá controle dos pontos clandestinos de 
ligação e facilitará a  limpeza pela remoção da ocupação ribeirinha. Assim o sistema 
de controle e manutenção da área do reservatório de retardamento, já recomendado 
pela LAP em vigor, será mais fácil de ser implementado e mantido. 
 
Soma-se a esse fato a existência de projeto de coletor tronco de esgotos já 
parcialmente implantado pela SABESP, que carregará os resíduos coletados para a 
Estação de Tratamento de Barueri. Também a complementação do ramal será 
facilitada pela obra viária em análise. 
 
Impactos ambientais durante as obras  
 
O impacto a ser provocado pelas obras, durante o período de execução das 
mesmas, certamente será negativo. 
 
Pode-se elencar sumariamente os seguintes impactos no meio físico:  
 
- elevação dos índices de partículas inaláveis no ar, pelo maior número de 

veículos de carga em circulação;  
 
- maior susceptibilidade de poluição das águas do córrego, pelo aumento de 

contribuição de águas barrentas, com solos soltos, devido ao movimento de 
terra que deverá ocorrer para execução da canalização e viário a montante;  

 
- assoreamento por contribuição indevida provocada por obras.  
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- aumento dos níveis de poluição sonora, pela presença de veículos de obras;  
 
- eventual interrupção do fornecimento de água em curtos períodos, pelas 

interferências das redes existentes;  
 
No entanto, todos esses impactos são considerados como processos reversíveis 
e temporários. A conclusão das obras apresenta potencial para reverter esse 
quadro, melhorando em geral, as condições existentes, se executados os 
projetos de infraestrutura recomendados pela lei. 
 
Durante as obras, o impacto relativo à remoção de áreas verdes e de elementos 
significativos da população vegetal existente, será negativo. Apesar de grande parte 
da área diretamente afetada estar ocupada por favelas, onde já não existe cobertura 
vegetal, e do aproveitamento de parte do viário existente na extensão da Chucri 
Zaidan, o que permite a manutenção de pelo menos um lado de eixos arborizados, a 
intervenção é grande. É porém temporária e reversível. 
 
Durante as obras recomenda-se a menor interferência possível na população a ser 
afetada por áreas de empréstimo e bota fora. 
 
Além das medidas recomendadas pela lei como o replantio de mudas em números 
equivalentes ou a preservação e relocação de exemplares significativos, esse 
impacto poderá ser mitigado pelo execução de projetos de paisagismo generosos 
junto às avenidas projetadas, que implementem corredores verdes e áreas de 
absorção mais amplas, pela ampliação de calçadas e implantação de canteiros 
ajardinados. A própria lei recomenda a implantação de sistema de áreas verdes e 
espaços públicos, numa ação considerada positiva, direta e irreversível. 
 
Outros programas de apoio são recomendados como parcerias com o setor privado 
para manutenção e implantação de novas praças; implantação de espécies nativas 
para enriquecimento das praças existentes. 
 
A diminuição do número de indivíduos aves devido à supressão de áreas verdes é 
negativa. O afugentamento das aves, assustadas pelo barulho gerado pelas obras é 
um processo previsível e negativo.  
 
No entanto esses processos podem ser, senão minimizados por procedimentos de 
controle dos equipamentos e motores a serem utilizados durante as obras, revertidos 
com a implantação de áreas verdes e corredores de árvores nas ruas projetadas e 
nas calçadas a serem alargadas, fazendo retornar a população de aves. O plantio de 
árvores frutíferas, com frutos para animais, também é recomendado em ruas e 
quintais. A conscientização da população da área de intervenção para manutenção 
da avifauna é relevante.  
 
O monitoramento da avifauna é recomendado durante todo o período de 
implantação da Operação urbana. 
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No aspecto da alteração da paisagem, pelo rasgo da malha urbana existente para 
execução dos eixos propostos: o processo é considerado de média magnitude, pelo 
fato das áreas diretamente afetadas no fundo do ale do córrego da Água Espraiada 
estarem irregularmente ocupadas, excessivamente adensadas e em condições 
insalubres. Os benefícios da canalização do córrego e implantação, de viário e áreas 
verdes promoverão a inserção dessa fatia de ocupação na malha urbana com 
melhor qualidade.  
 
No caso do prolongamento da Chucri Zaidan, como parte a maior parte da obra se 
dará em eixos de vias existentes a serem alargadas o impacto poderá ser 
considerado de médio porte. Nas áreas de confluências e mudança de direção do 
traçado viário, onde o corte das quadras existentes é inevitável, recomenda-se a 
desapropriação de toda quadra, quando as áreas remanescentes se mostrarem 
exíguas. Essas deverão receber tratamento paisagístico recompondo a paisagem 
local. 
 
O impacto social nas áreas das obras será grande, pelo deslocamento compulsório 
de um grande número de famílias. Poderá ser mitigado pela divulgação e discussão 
das medidas a serem tomadas através de um amplo e contínuo processo de 
comunicação e participação, informando sobre as opções a serem oferecidas aos 
moradores afetados.  
 
A execução de novas unidades habitacionais nas ZEIS, concomitante à execução 
das obras no fundo do vale, é fundamental para permitir a relocação definitiva de 
parte das famílias atingidas no processo de execução das obras. 
 
Os demais incômodos a serem causados durante as obras à população fixa e 
flutuante, como desvio de tráfego, barulho, inibição das atividades produtivas nas 
áreas lindeiras, deslocamento das mesmas nos locais a serem desapropriados, 
paralisação de transações de imóveis a serem desapropriados, poderão ser 
revertido após a conclusão das obras, que proporcionarão a revalorização local, que 
poderá ser acima dos índices praticados anteriormente, se realizadas as obras 
recomendadas pela lei no programa de intervenções.  
 
Impactos no setor imobiliário 
 
Quanto ao impacto do montante de área construída adicional a ser alienada, a 
pergunta que se procurou responder foi:  
 
- Se fosse colocado a venda todo o potencial construtivo disponível por Setor, 
quanto tempo levaria para toda essa área construída ser absorvida pelo 
mercado imobiliário? 
 
Para responder tal questão, estabeleceram-se algumas hipóteses como uma 
área mínima de construção adicional igual à Taxa de Ocupação permitida por 
lote; o estoque a considerar como o estoque computável, ou seja já 
descontados as áreas de garagem e circulação; outros fatores que também 
reduzem as possibilidades de absorção total dos m2 disponibilizados pela 
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legislação, como problemas de regularização das propriedades, dificuldades de 
remembramento, pendências jurídicas, existência de litígio, etc. 
 
Trabalhou-se nesse caso com séries homogêneas de fluxo de caixa, para traçar 
hipóteses simples de possibilidades de venda. Os dados de referência utilizados 
tiveram como fonte as curvas de venda de imóveis feitas pelo SECOVI para os 2 
últimos anos.  
 
Como o mercado imobiliário reflete a situação econômica da conjuntura do país, 
que é variável, imaginou-se 3 cenários hipotéticos: 
 

 uma situação pessimista de venda, como se ocorresse, por exemplo, um 
quadro recessivo por um longo período, com baixa velocidade de venda  e 
estagnação econômica. 

 

 um cenário otimista, com o país crescendo,  onde o pico de 10% para a 
velocidade de venda mensal, tirado pelo ponto mais alto, fosse mais 
constante. 

 

 uma situação média, com uma velocidade de venda mais próxima à 
realidade, como se a tendência a ocorrer fosse uma continuidade do 
comportamento dos 2 últimos anos pesquisados. O índice de 7,5% foi 
considerado pela média dos picos inferiores e superiores do período 
considerado. 

 
Como foi demonstrado no item 12 deste Estudo, foi possível estimar os prazos 
de venda por setor para situações de venda, baixa, média e alta. Em todas elas, 
a expectativa de venda é bastante boa. Pode-se dizer, que mesmo na pior das 
hipóteses, com baixa expectativa de venda, para o setor menos cotado, o tempo 
de venda é menor que vinte anos.  
 
Mesmo considerando que a alienação de área construída não terá a mesma 
evolução em todos os setores, e também que esse processo não ocorrerá 
concomitantemente em todos os lugares, é possível que o baixo tempo 
estimado para absorção do estoque seja viável, dado o exemplo do grande salto 
de acréscimo de área construída ocorrido no eixo Faria Lima - Berrini, que, na 
última década, quadruplicou o índice de ocupação existente.  
 
O uso misto exigido pela lei ora proposta, poderá corrigir distorções ocorridas no 
caso citado, que não permite o funcionamento diurno e noturno das atividades 
aí instaladas, permitindo que a infra-estrutura existente fique ociosa em 
determinados períodos.  
 
Melhoria das condições de vida na área afetada 
 

Ainda quanto ao impacto desse projeto junto à população mais carente, as 
recomendações do relatório sócio - econômico de criação de atividades 
complementares que reforcem as possibilidades de fixação da população 
favelada a ser relocada para as Habitações de Interesse Social, são 
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fundamentais. Os encargos a serem criados para morar em condomínios, as 
taxas de manutenção, por mais baixos que sejam, representam um acréscimo 
na despesa orçamentária das famílias atingidas.  
 
A perspectiva de melhoria das condições de salubridade e segurança dessas 
famílias, aliadas à possibilidade de sua manutenção de residência nos sítios 
próximos, com farta oferta de transporte público, educação e serviços, 
considerando também a valorização imobiliária que ocorrerá, são fortes atrativos 
para a manutenção da população na área da operação, para que ela possa ser 
beneficiada pela Operação. Esse é o retorno mais positivo socialmente que 
deverá ser assegurado à população atingida. 
 
O processo de reforço do papel funcional dos bairros pelo adensamento 
proposto, através da consolidação de atividades consoantes com os incentivos 
da lei para comércio e serviços, e uso residencial, deverá ser positivo.  
 
Também poderá ser positivo o processo de mudança de uso do patrimônio 
imobiliário instalado nas áreas de atividades produtivas, que poderão ter 
redirecionamento de uso, sem demolição e substituição das construções 
existentes. 
 
O processo de substituição de uso com a correspondente substituição das 
construções existentes, a serem verticalizadas, também deverá ocorrer em 
empreendimentos de médio e grande porte. Nesse caso as recomendações da 
lei para alargamento de calçadas, e o apoio da infra-estrutura viária e de 
drenagem projetadas, são relevantes.  
 
A rede de água, conforme análise do atendimento atual com índices próximos à 
100%, deverá ser reestudada para adequação da capacidade de atendimento 
frente ao adensamento a ser promovido pela lei da operação Urbana Água 
Espraiada. 
 
A rede de esgoto, considerando os projetos existentes e em implantação, como 
do coletor tronco, e a eliminação dos pontos clandestinos jogados atualmente 
no córrego, permitirá o atendimento do incremento populacional que será 
verificado, assegurando melhor desempenho ao controle das águas do córrego. 
 
As demais redes de elétrica, telefonia, gás de rua e TV a cabo podem ser 
ampliadas pela tecnologia existente, recomendando-se atenção para a 
regulamentação da sua instalação em galerias, conforme portaria n.º 37/ SIURB-
G/2002 CONVIAS 1 – jun/2002 - nova legislação referente à utilização do subsolo 
(ver no Volume 5). 
 
Quanto à coleta de resíduos sólidos, já efetuada atualmente em toda área, 
recomenda-se a revisão das rotas devido ao incremento dos volumes que será 
verificado, com o adensamento projetado, bem como, a adequação à nova 
configuração do sistema viário. O sistema separador deverá ser incentivado, bem 
como processos de reciclagem. 
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A destinação final dos resíduos deverá ser melhor equacionada, de acordo com 
estudos em andamento para atendimento do município, que possui poucas áreas de 
aterro sanitário ativas, evitando o trajeto extenso dos mesmos, em busca de novas 
áreas  de deposição controlada de resíduos mais próximas. 
 
Como elemento articulador e de fundo para todas as medidas mitigadoras 
recomendadas aos diversos processos impactantes a serem provocados pela 
implementação da Operação Urbana, recomenda-se um amplo, extenso e bem 
estruturado programa de educação ambiental. 
 
Considerando a educação ambiental na abrangência plena desse termo, é possível 
pensar em ações integradas e concomitantes, que dêem conta dos diversos 
processos que deverão ser implementados, resultando numa malha de interação 
complexa. 
 
A Educação Ambiental poderá servir como elemento de divulgação dos projetos 
recomendados, das obras a serem feitas, da sua programação, adequação e 
acompanhamento conforme definição da lei. Poderá articular a comunicação entre  o 
grupo Gestor e os grupos de representantes dos moradores dos diversos setores, e 
desses com a iniciativa privada e o poder público, para alcançar as metas do bom 
desenvolvimento das obras a serem implantadas. 
 
Essa medida, já recomendada pela LAP existente para o sistema de drenagem já 
parcialmente implantado, deverá acompanhar todo o processo de implantação da 
Operação Urbana, exceder aos limites de seu papel de orientação para recolhimento 
de detritos. É considerada de interesse prioritário, envolvendo a população atingida 
nos seus vários segmentos sociais, num programa de interesse comum., capaz de 
mitigar os diversos negativos que poderão ser gerados para implementação do 
programa proposta pela lei da Operação Urbana. 
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1. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES FÍSICO-CLIMÁTICAS 

 
1.1 Características Gerais 

 
As condições climáticas e por extensão as ambientais de um local são resultado das 
interações de características locais com fenômenos e eventos de diversas escalas 
de espaço e tempo que atuam na região.  
 
As características físicas de relevo como cobertura vegetal ou presença de grandes 
espelhos de água definem regimes locais de circulação. Soma-se a isto, a influência 
do homem, como: urbanização, queimadas, queima de combustíveis fosseis e 
desmatamento entre outros; todos com sua parcela de contribuição na definição das 
condições ambientais de uma região. 
 
Por outro lado, a localização geográfica permite estabelecer, além das condições de 
insolação, os fenômenos de grande escala, como a passagem de sistemas frontais, 
a localização dos jatos subtropicais e de anticiclones semipermanentes que atuam 
sobre a região 
 
O diagnóstico dessas condições pode ser feito através da análise de uma série 
histórica de dados coletados sobre a região. Por sua vez, um bom diagnóstico é o 
primeiro passo para prognósticos mais realistas de condições ambientais futuras. 
 
1.2 Características Físico–Climáticas da Região de Águas Espraiadas 

 

A região a ser analisada está na chamada região metropolitana de São Paulo - 
RMSP; geograficamente localizada em um compartimento rebaixado do Planalto 
Atlântico, conhecido como Bacia Sedimentar de São Paulo, com cerca de 8.000 k m2 
e topografia dominada por colinas com alturas entre 600 e 900 m, entre as serras do 
Mar e Paranapiacaba.  
 
A região é drenada pela Bacia do Rio Tietê no sentido Leste/Oeste e tem como 
principais afluentes os rios Pinheiros e Tamanduateí. Ao longo do leito destes rios 
situam-se as várzeas ladeadas por terraços de até 730 m de altitude. Como se 
localiza em uma área próxima ao rio, apresenta uma topografia regular, com alguns 
poucos morrotes.  
 
A combinação de ventos oceânicos úmidos com o posicionamento da escarpa 
Planaltina e das serras do Além Tietê, favorece a variabilidade espacial das chuvas 
na RMSP. O vale do Tietê na RMSP é o que apresenta menores índices de 
precipitação, bem como as maiores perdas por evaporação, se convertendo no 
trecho mais quente e menos úmido em relação à bacia do Alto Tietê. 
 
Climatologicamente a RMSP localiza-se em uma região de características de 
transição entre os climas quentes de latitudes baixas e os climas de tipo temperado 
das latitudes médias. As temperaturas médias são reduzidas pela altitude e os 
invernos geralmente são secos. Em contrapartida, os verões são amenos com 
grandes variações diuturnas de temperatura.  
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Dada a sua posição geográfica, a região é afetada pela maioria dos sistemas de 
grande escala provenientes do Pólo Sul que atingem o Sul/Sudeste do país 
responsáveis pelo aumento da instabilidade atmosférica e chuvas intensas. Outro 
fenômeno que ocorre esporadicamente sobre a região é a denominada “Zona de 
Convergência do Atlântico Sul (ZCAS)", que se caracteriza pela atuação de sistemas 
tropicais em conjunto com sistemas típicos de latitudes médias. Durante os meses 
de maior atividade, o fenômeno faz com que uma banda de nebulosidade 
permaneça semi-estacionária por vários dias, o que favorece a ocorrência de 
precipitações.  
 
Uma análise detalhada (mês a mês) do padrão de precipitação pode ser feita 
utilizando-se a série histórica de dez anos (1989 a 1998) de dados mensais 
coletadas pela Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental - CETESB na 
sua Estação Automática 07, localizada em São Caetano do Sul, distante cerca de 20 
km da região em estudo. A figura 1 mostra esta variabilidade mensal da precipitação 
entre 1989 e 1998.  

 

Figura 1 – Variabilidade mensal da precipitação no período de 1989 a 1998 na 
Estação Automática 07 da CETESB em São Caetano do Sul.  

 
Observa-se na figura 1 que a precipitação máxima na região ocorre no período de  
verão com valores entre 250 e 300 mm ao mês, mostrando inclusive precipitação no 
mês de março um pouco maior que no mês de fevereiro, fora do padrão da 
tendência anual normal da precipitação. O mínimo de precipitação ocorre nos meses 
de inverno, entre julho e agosto, quando a precipitação chega a valores menores 
que 50 mm (agosto).  
 
A temperatura na região, segundo dados medidos pela CETESB, apresenta o valor 
médio anual  de 18,60 C.  
 
Com relação à pressão atmosférica, o valor médio anual é de 928,4 hPa, com 
máximo ocorrendo no inverno e mínimo no verão, que são típicos para regiões com 
a altitude da região estudada. 
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No que tange à dispersão atmosférica, a pressão é um dos indicadores do grau de 
estabilidade atmosférica que determinam o potencial dispersivo da atmosfera local. 
Índices elevados de pressão indicam movimentos de ar que tendem a dificultar a 
dispersão de poluentes. Assim, períodos como o compreendido entre abril e agosto 
são desfavoráveis à dispersão.  
 
Além desses parâmetros meteorológicos, outro fator determinante do clima de uma 
região é o regime dos ventos predominantes.  Análises a partir de dados coletados 
Estação Congonhas, relativamente próximo ao empreendimento, indicam uma média 
anual de calmarias de 33,7%. A primeira predominância anual é de ventos é em 
direção SE com 19,6%, a segunda é o setor Sul com 16,0% e a terceira direção 
Leste com 8,8%. A intensidade média mensal dos ventos para a área de 
Congonhas, não se mostra com variações significativas ao longo do ano, oscilando 
entre 2,2 e 3,3 m/s. 
 
1.3 Comentários e Medidas Mitigadoras 
 
1.3.1 Clima 

 
Alterações climáticas globais normalmente tendem a ocorrer em períodos longos de 
tempo, e são produto de efeitos somativos de uma grande variedade de processos 
físicos, como a emissão contínua na atmosfera de materiais que não fazem parte de 
sua constituição original, ou alterações de características físicas de larga escala. Já 
mudanças em condições locais do clima, podem ocorrer em função de alterações 
nas suas características em pequena escala. Neste contexto se enquadram entre 
outras o desmatamento, a criação de grandes espelhos d´água como no caso das 
barragens ou a urbanização. 
 
Sob este ponto de vista, as propostas apresentadas no presente estudo não devem 
causar alterações nas condições físico-meteorológicas locais, por se tratar de uma 
reorganização na ocupação da região e não de alterações significativas nas 
características físicas da região. 
 
Neste contexto, não cabe sugerir medidas mitigadoras para manutenção das 
condições atuais do clima, tendo em vista o impacto mínimo que o empreendimento 
poderia causar em termos de clima regional, a não ser enfatizar e incentivar a 
manutenção e ampliação de áreas-verdes na região. 
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2. SISTEMA DE MACRO-DRENAGEM 
 
2.1 Características Básicas do Sistema Existente 

 
O Dreno do Brooklin, implantado no início dos anos 70, reuniu as contribuições dos 
córregos Cordeiro, Água Espraiada e Traição constituindo, artificialmente, uma única 
bacia. As intervenções, notadamente aquelas associadas à canalização, retificação 
e instalação das estações elevatórias, modificaram as condições desses córregos, 
que anteriormente eram afluentes do rio Pinheiros no trecho que hoje corresponde 
ao Canal Superior. 
 
A implantação do Dreno do Brooklin foi necessária em virtude das obras que 
alteraram o sentido natural do rio Pinheiros tendo em vista a adução das águas do 
Alto Tietê para o Complexo Hidrelétrico de Cubatão, através do Sistema Pinheiros - 
Bìllings. 
 
A implementação das obras no Pinheiros transcorre principalmente entre 1934 a 
1957. Na época, a várzea do rio encontrava-se praticamente em condições naturais 
e era freqüentemente inundada em períodos de chuvas prolongadas. O sistema 
implantado pela antiga LIGHT, embora fosse utilizado inicialmente com a finalidade 
de geração de energia, passou progressivamente a ter como principal função o 
controle das cheias na várzea, incentivando a ocupação urbana dos sítios marginais.  
 
Por outro lado, o intenso processo de urbanização nas bacias consideradas 
aumentou a ocorrência de inundações e criou dificuldades no desempenho dos 
sistemas existentes de macro e microdrenagem. 
 
2.2 Diagnóstico para Continuidade das Obras 
 
O projeto de macro-drenagem existente para a bacia do córrego das Águas 
Espraiadas  foi parcialmente executado em 1996 com o término das obras do trecho 
a jusante do córrego, do Sistema de Bombeamento e do Reservatório de 
Amortecimento 
 
Com a implantação do Projeto Água Espraiada foi necessário equacionar o problema 
de todas essas bacias. 
 
O Estudo de Impacto Ambiental ora apresentado se desenvolveu com base nos 
relatórios feitos pela JNS, EIA/RIMA em 1996 e RIVI 2001. Procurou-se a devida 
atualização das informações, acrescentando-se uma avaliação das diretrizes de 
drenagem a serem estabelecidas para o viário a executar no setor Chucri Zaidan,  
em continuidade ao eixo das avenidas Berrini/Chucri Zaidan até av. João Dias, numa 
extensão total de aproximadamente 2.500m com faixa de 40m de largura. 
 
2.3 Área de Influência Indireta (AII) 

 
O problema das inundações na Região Metropolitana de São Paulo vem se 
agravando ao longo dos anos. As causas principais encontram-se no adensamento 
populacional com uso e ocupação indiscriminada do solo. Parte substantiva das 
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águas pluviais não se infiltra, correndo, rapidamente, para o talvegue, ou pela 
superfície ou através do sistema de micro-drenagem. A correção efetiva do problema 
passa por uma política integrada entre estado e município, sobre aspectos de 
moradia, sistemas viários e infra-estrutura de serviços básicos. 
 
A parte da canalização executada a jusante considera que o local de descarga do 
Dreno Brooklin situa-se no trecho do Canal do Pinheiros, próximo à elevatória de 
Traição. A possibilidade de se efetuar uma derivação dos excedentes de cheias 
diretamente para o Canal do Pinheiros Superior (CPS) mostra a necessidade de se 
conhecer e entender o funcionamento do sistema Pinheiros/Billings e das regras 
operacionais praticadas pela ELETROPAULO. 
 
Desde a implantação desse sistema, pela antiga LIGHT, parte das águas do rio Tietê 
volta até a foz do Pinheiros, adentra ao canal desse rio e é bombeada pelas 
elevatórias de Traição e Pedreira para o reservatório Billings. 
 
Nas situações de enchentes, o canal do Pinheiros é isolado através do fechamento 
das comportas da estrutura de Retiro, aliviando a calha do Tietê, que apresenta 
sérios problemas de insuficiência no escoamento das cheias. A reversão das águas 
da bacia do Pinheiros ocorre quando a rede de postos pluviométricos indica 
possibilidade de cheias. O fechamento de Retiro dá-se quando a vazão no rio Tietê 
ultrapassa 160 m3/s. 
 
Cabe esclarecer que a ELETROPAULO desenvolveu um projeto de adequação da 
calha do Pinheiros visando enfrentar o progressivo aumento dos picos de cheia, 
provocados pela urbanização da bacia, bem como a implantação de obras de 
drenagem nos seus afluentes, entre os quais inclui-se o Água Espraiada. O projeto 
consiste na ampliação da calha atual do Rio Pinheiros e do aumento da capacidade 
de bombeamento das elevatórias de Traição (de 280m3/s para 350m3/s com 
instalação da quinta unidade) e de Pedreira (de 395 m3/s para 470 m3/s com a 
instalação da nona unidade). Com tais medidas, complementadas por melhorias em 
Retiro, será possível controlar cheias com período de retorno de 25 anos.  
 
2.4 Área de Influência Direta (AID) 
 
 A Área de Influência Direta do projeto em avaliação é constituída, fisicamente, pela 
bacia de contribuição ao Dreno do Brooklin, que abrange as dos córregos Cordeiro, 
Água Espraiada e Traição, cujas áreas de drenagem são de 16km², 11,9km² e 
18,2km2, respectivamente. 
 
O córrego do Cordeiro está canalizado, em galeria, a partir do Largo Los Andes, 
numa extensão aproximada de 7,5km. Essa galeria, segundo informações obtidas 
junto a Prefeitura, confirmados por dados divulgados pela EMPLASA, apresenta 
insuficiência na capacidade de escoamento das cheias geradas em sua bacia. A 
solução dos problemas de inundação desse córrego foi equacionada com a 
adequação do Dreno do Brooklin e do sistema de bombeamento implantado 
(Conforme figura 2.1). 
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Quanto ao córrego Traição, inteiramente canalizado em galeria, ao longo da Av. dos 
Bandeirantes, sabe-se que o seu desempenho tem-se revelado bastante satisfatório. 
 
O córrego das Águas Espraiadas, cujas obras de drenagem do trecho inferior já 
foram executadas, mostra bom desempenho, eliminando as enchentes a jusante.  
 
A solução adotada com a implantação de um reservatório de retardamento na parte 
média da bacia do Água Espraiada mostrou-se satisfatória, evitando enchentes. 
 
Ainda que a solução implantada dependa das condições de manutenção da 
capacidade de escoamento do Dreno do Brookiln, existe a possibilidade de 
extravasamento direto para o rio Pinheiros, o que salvaguarda o sistema implantado, 
permitindo a continuidade das obras a montante. 
 
2.5 Área Diretamente Afetada (ADA)  

 
O canal existente no córrego Água Espraiada, incluindo seu trecho ainda em 
execução, foi dimensionado para uma vazão de 84 m3/s definida através do método 
de V.T.Chow. Conforme é atualmente reconhecido, a utilização direta desse método, 
para cursos d´água urbanos conduz geralmente a uma sub-avaliação das vazões de 
ponta, devido a uma inadequada definição do tempo de concentração da bacia, o 
que resultaria no sub-dimensionamento do canal. Entretanto, este fato não acarreta 
inconvenientes devido à implantação de um reservatório para amortecimento de 
cheias, a montante. Assim, considerando o funcionamento desse reservatório, o pico 
a jusante da Av. Washington Luiz passa de 110m3/s para cerca de 23m3/s e na foz, 
junto a Av. Luis Carlos Berrini, de 116 m3/s para 49 m3/s. Desta forma o canal passa 
a ter uma apreciável folga de capacidade.   
 
A montante da Av. Dr. Lino de Morais Leme, o córrego Água Espraiada encontra-se 
não canalizado, percorrendo áreas urbanizadas e encontrando-se totalmente 
confinado pela ocupação ribeirinha, até sua cabeceira já próxima da rua 
Muzambinho. O trecho mais ocupado por favelas, situa-se a jusante da rua 
Alexandre Martins Rodrigues até as proximidades da Av.Dr. Lino de Moraes Leme.  
A maioria das construções existentes é em alvenaria, em geral com mais de um 
pavimento, gerando um alto índice de adensamento no local. 
 
Na atual situação, estima-se que cerca de 70% da bacia desse córrego esteja 
impermeabilizada, constituindo-se de ruas pavimentadas, edificações, coberturas, 
etc, e que o restante corresponda a áreas de jardins, parques praças e terrenos. De 
maneira geral pôde-se verificar que a ocupação desordenada das várzeas, a 
impermeabilização, o assoreamento do curso d´água e o lançamento de lixo e 
entulhos alinham-se entre as principais causas das inundações, cuja freqüência e 
intensidade tendem a aumentar a cada ano.  
 
No trecho de prolongamento da Av. Chucri Zaidan a topografia é mais plana e há 
pouca contribuição que excede a captação do Dreno do Brooklin. Somente as 
galerias do córrego Maria Joaquina deverão ser reforçadas para evitar pontos de 
enchente existentes. 
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Figura 2.1 
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Aspecto importante em relação à drenagem deste trecho é a recomendação de 
execução das chamadas “piscininhas” em novos empreendimentos, ou seja, a 
implantação de soluções de microdrenagem para a área a ser adensada, conforme o 
previsto na lei 13.260/2001. A medida deverá aliviar os volumes de captação final 
que deveriam ser considerados no cálculo do dimensionamento hidráulico, bem 
como permitir o amortecimento das vazões de pico. 
 
2.6 Projeto 
 
Para o dimensionamento dos componentes de drenagem o projeto existente 
considerou um período de retorno de 50 anos, que significa um risco em média 
anual de 2% de ocorrer enchentes no vale do córrego Água Espraiada e ao longo do 
Dreno, após a implantação das obras no córrego Água Espraiada no trecho de 
montante. 
 
2.6.1 Canalização a Montante do Reservatório de Amortecimento 
 
O projeto funcional elaborado pela EMURB para o trecho a montante, indica que a 
canalização em questão encontra-se localizada ao lado das pistas da via expressa 
proposta, demonstrando a intenção em adotar os mesmos critérios de projeto já 
assumidos no trecho de jusante.  
 
A geometria, em planta, deverá ser definida tendo em vista uma solução integrada, 
de modo a melhor atender os aspectos técnico-econômicos e de impacto junto aos 
ocupantes das áreas diretamente afetadas. 
 
O aspecto técnico-econômico da solução será conduzido principalmente pela 
definição do traçado geométrico das pistas da via expressa, que é o componente 
caracterizador do empreendimento e que ocupará maior área. As soluções 
existentes deverão ser analisadas tendo como referência as características da 
topografia existente, que a montante não apresenta as faixas de várzeas planas nas 
margens córrego, encontradas no trecho a jusante. Deverá ser considerado o 
volume dos cortes e aterros necessários para execução das galerias primárias e 
secundárias bem como para implantação do viário, também se considerando as 
obras necessárias para manutenção das já acentuadas declividades laterais. 
 
Conforme diretrizes do projeto funcional, o sistema viário nas cabeceiras do córrego 
das Águas Espraiadas deverá prosseguir em túnel, numa extensão de 400m, para 
interligação com a Rodovia dos Imigrantes. O túnel passará  sob a av. Eng.º 
Armando de Arruda Pereira, que é o divisor de águas entre as bacias do córrego das 
Águas Espraiadas e do córrego do Ipiranga. 
 
 Embora o único túnel seja na altura da rua Palmas, é provável que o canal de 
drenagem do córrego das Águas Espraiadas tenha o seu início próximo da rua 
Muzambinho, a cerca de 100m do emboque do túnel.  
 
A drenagem das cabeceiras até esse local, deverá se processar por galerias pluviais 
do sistema de micro-drenagem. 
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A largura máxima do canal na chegada ao reservatório de amortecimento deverá ser 
da ordem de 6 m, tendo em vista escoar a vazão de dimensionamento de 110 m3/s. 
Para montante, a seção deverá ser reduzida, gradativamente, em decorrência do 
decréscimo da área de contribuição de drenagem e do aumento da declividade 
natural. 
 
2.6.2 Trecho de Prolongamento da Chucri Zaidan até a Av. João Dias 

 
As obras para este trecho devem seguir os mesmos critérios de dimensionamento 
adotado para os trechos projetados para o canal do córrego das Águas Espraiadas, 
ou seja com recorrência de 50 anos. 
 
Este estudo deverá comentar a viabilidade de execução das galerias da avenida 
proposta, avaliando as soluções de continuidade de obras existentes e de viabilidade 
de descarga direta no Canal Superior do Rio Pinheiros, considerando principalmente 
as áreas que ultrapassam os limites da bacia hidrográfica do Córrego Cordeiro.  
 
As galerias do córrego Maria Joaquina e de outros menores, não captados pelo 
Dreno Brooklin, próximos a Av. João Dias, deverão ser reforçadas pois apresentam 
capacidade insuficiente causando enchente. 
 

A solução a ser adotada é um tema polêmico, devido à legislação existente, que 
coíbe a reversão do rio, mas que não evita essa solução nas horas de pico de 
chuvas.  
 
Para as fases de implantação do projeto viário é importante destacar a necessidade 
de execução de desvios para a realização das obras de galerias e canais, 
principalmente neste trecho no qual a altura do lençol freático está próxima da 
superfície.  
 
Estas intervenções são temporárias e caracterizam-se pelo risco associado à sua 
utilização, que depende basicamente: da época do ano, da vazão, do 
dimensionamento e da duração do desvio. 
 
Estes tipos de intervenção não são recomendados durante a estação chuvosa. 
 
2.7 Qualidade das Águas 

 
2.7.1 Diagnóstico 
 
Conforme pesquisa de maio de 1995, o córrego da Água Espraiada apresentava 
valores de DBO entre 56 e 72 mg/l. Esses valores são coerentes com o esperado 
para córregos cujas bacias hidrográficas apresentam ocupação urbana densa, e com 
classificação do corpo d´água pelo Decreto Estadual 10.755/77, definido como 
Classe 4. No entanto durante os episódios de cheia, principalmente por efeito de 
diluição a DBO estimada para as águas do córrego Água Espraiada é inferior a 5 
mg/l, compatíveis com rios de Classe 2. 
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A avaliação da qualidade das águas do Dreno do Brooklin, nas proximidades da foz 
do córrego Água Espraiada, com base nas características de uso e ocupação do 
solo das respectivas bacias, permite concluir pela similaridade com a qualidade das 
águas desse último. 
 
Dessa forma, quando da ocorrência de cheias, as águas afluentes ao Canal do 
Pinheiros, pelo Dreno do Brooklin, deverão apresentar uma qualidade 
significativamente superior, próximo ao padrão de Classe 2. 
 
Tendo em vista a ocupação desordenada a montante do reservatório de 
amortecimento (trecho não canalizado) pode-se dizer que o nível de poluição do 
córrego é mais alto ali do que a jusante do piscinão. 
 
2.8 Análise de Risco 
 
2.8.1 Fase de Implantação das obras  
 
O sistema implantado já permite uma eliminação parcial dos resíduos sólidos, 
indevidamente jogados diretamente no canal AT, pela ocupação irregular por favelas 
na área concomitante.  
 
No entanto, o monitoramento desse sistema exigido pela LAP nº 10/SVMA-G/96, 
deverá ser complementado pelo acompanhamento da qualidade da água. 
 
As demais pendências para atendimento das exigências feitas por SVMA, com a 
implantação de Escola de Educação Ambiental e das condições sanitárias das áreas 
de lazer do reservatório de retardamento, deverão ser atendidas com o auxílio da 
EMURB, pela Sub-Prefeitura Santo amaro, responsável pela operação desse 
sistema. 
 
Seguindo os critérios de avaliação adotados no relatório elaborado pela JNS, os 
impactos sobre a qualidade das águas na fase de implantação das obras decorrerão 
do aumento de material susceptível de carreamento para o corpo receptor, em 
decorrência das obras de movimentação de terra, da estocagem de materiais de 
construção a céu aberto, e do desvio do curso d´água para o corta rio, caso este não 
seja revestido.  
 
Este tipo de material carreado poderá tornar a água sensivelmente mais turva. Além 
disso, a quantidade não desprezível de material orgânico, basicamente lixo e 
vegetação de várzea, poderá ser introduzido no curso d´água em razão das obras. 
Produtos como óleos lubrificantes, combustíveis e material de limpeza poderão ser 
lançados no corpo receptor pelo canteiro de obras 
 
Poderá ocorrer assoreamento nos trechos de jusante já canalizados, e no canal do 
Rio Pinheiros. Quanto ao trecho já canalizado poderá diminuir a capacidade das 
galerias existentes.  
 
Os impactos ambientais nessas condições são negativos, localizados e temporários, 
sendo considerado de média importância. 
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2.8.2 Fase de Operação das obras 

 

Na fase de operação das obras, isto é quando concluídas as obras de canalização, o 
impacto será benéfico, dado que serão eliminados os pontos de erosão existentes 
no trecho das obras, ocorrerá uma melhoria para a coleta e controle do destino final 
de lixo, e serão criadas condições para implantação das redes coletoras e dos 
coletores - tronco de esgotos, já parcialmente implantados. 
 
A qualidade das águas do córrego quanto ao aspecto das cargas orgânicas afluentes 
não depende das obras de canalização, mas sim da eficiência do sistema de coleta 
de esgotos e da condição de limpeza da área de sua bacia hidrográfica. 
 
Outro benefício a ser conseguido com as obras de canalização consiste na detecção 
de lançamentos clandestinos de esgotos e efluentes industriais, que atualmente 
podem estar sendo lançados nas margens do córrego, em meio à vegetação, 
impossibilitando a tarefa de fiscalização e de controle. 
 
Esse quadro deverá ser acompanhado pela implantação de um programa de 
educação ambiental que oriente a população envolvida em toda bacia, evitando 
excessivo volume de resíduos sólidos, principalmente “pets” que já é verificado no 
piscinão. 
 
O impacto ambiental nessas condições é positivo, permanente, imediato e local, 
sendo considerado de média importância. 
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3. ASPECTOS  GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS E GEOMORFOLÓGICOS 

 
 
3.1 A Bacia do Córrego Água Espraiada 

 
A área  do Córrego Água Espraiada, objeto de nosso estudo, é constituída por 
areias, argilas e cascalhos de idade quaternária, assentada sobre sedimentos 
terciários da Bacia Sedimentar de São Paulo e com rochas pré-cambrianas  nos 
quadrantes noroeste e sudeste.  
 

No trecho entre a marginal do Rio Pinheiros e a Av. Engo George Corbusier, 
predominam os aluviões sobrepostos aos sedimentos terciários e, entre esta avenida 
e a Rodovia dos Imigrantes, os sedimentos terciários da Bacia Sedimentar de São 
Paulo. As rochas pré-cambrianas e seus produtos de alteração afloram a cerca de 
1,5 quilômetro da Rodovia dos Imigrantes.  
 
Grande parte da  bacia encontra-se recoberta por aluviões e aterros, constituídos por 
argila arenosa com entulho de consistência mole à média.  
 
 
3.2 Observações Geotécnicas Locais 
 

Fotografias aéreas e trabalhos realizados em campo permitiram observar a 
existência de alguns pontos, a jusante do piscinão no sentido Jabaquara, 
potencialmente suscetíveis a processos erosivos, escorregamentos e assoreamento. 
A ocupação não consolidada (FOTO 1), as elevadas declividades e a exposição de 
solos (FOTO 2) verificadas na região são as principais causas da aceleração destes 
processos, e muitas vezes deflagradoras dos mesmos. 
  
Dentre os processos observados, destacam-se a erosão do solo, o assoreamento e 
potenciais escorregamentos (embora não tenham sido observados 
escorregamentos nas áreas visitadas, alguns trechos, principalmente os de favelas, 
estão suscetíveis a esse processo - Ver planta BE 14 7B 006, Volume 4); 
 
As fotografias reproduzidas a seguir mostram alguns trechos em que foram 
percebidas algumas das suscetibilidades acima mencionadas. O exame geotécnico 
realizado na região constatou, portanto, a existência de determinadas áreas sujeitas 
a processos erosivos e de assoreamento, que devem ser foco de atenção na 
Operação Urbana pretendida. 
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FOTO 2 – Área não consolidada com vários pontos de exposição de solos. Esse quadro, 
associado à precária rede de drenagem ( indicada pela seta vermelha), pode gerar processos 
erosivos lentos e, conseqüentemente, aumentar o volume de sedimentos para os córregos. 

FOTO 1 – Pontos de declividades mais acentuadas associadas à ocupação não 
consolidada. Nestas áreas, a falta de uma rede de drenagem eficiente pode modificar a 
dinâmica hidrológica superficial e subsurperficial das encostas, aumentado a 
suscetibilidade a processos erosivos. 
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Média Encosta 
(solo exposto conforme 

mostra a FOTO 3) 

Baixa Encosta 
(trecho de maior 

declividade) 

Alta Encosta 
(ocupação não 
consolidada) 

Trecho mais crítico a ocorrência 
de processos erosivos, incluindo 

escorregamentos de terra durante 
chuvas mais intensas. 

Av. Santa Catarina 
(Divisor de águas) 

DESENHO 1 – Desenho esquemático da encosta apresentada na FOTO 3. As setas azuis 
representam os fluxos superficiais, que podem provocar escoamento de sedimentos em direção a 
baixa encosta, e os fluxos sub-superficiais, que podem ser modificados pela instalação da rede de 
drenagem a montante. Ambos levam à erosão dos solos na porção média da encosta e, 

conseqüentemente, ao assoreamento dos córregos mais próximos. 

FOTO 3 – Local com acentuada declividade e exposição de solos. Encosta localizada entre 
a Avenida Santa Catarina e a rua Concepción Arenal. Além da exposição do solo, destaca-
se a ocupação não consolidada, o que pode modificar a dinâmica hidrológica superficial e 
sub-superficial, levando a um aumento da erosão dos solos nas porções média e baixa da 
encosta. 
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FOTO 4 – Córrego tributário apresentando solapamento das margens (linha azul). Em alguns 
trechos (A), a inclinação das margens aumenta o volume dos sedimentos transportados e 
depositados no canal. E outros (B), o lixo das margens também é transportado para o córrego. 

Ambos os processos levam a um aumento dos sedimentos e ao assoreamento do córrego. 

(B) 

(A) 

FOTO 5 – Ponto de ocupação susceptível à ocorrência de escorregamentos e processos 
erosivos na encosta e nas margens de um tributário do córrego Água Espraiada. A seta azul 
indica a localização do canal e o círculo mostra a exposição dos solos na porção superior da 
encosta. As águas escoadas por sub-superfície e a falta de drenagem eficiente a podem levar à 
saturação dos solos em períodos chuvosos e aumentar a suscetibilidade a escorregamentos. 
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3.3 Passivo Ambiental  

 
O Levantamento áreas contaminadas passivas, ou seja, das áreas que não estão 
sob controle ativo da CETESB, ou seja, daquelas áreas representadas por  
industrias desativadas, é extremamente complexo e difícil.  
 
As empresas ativas com atividades poluidoras de caráter potencial, suspeito ou 
efetivo, estão começando a serem cadastradas, pelo Estado de São Paulo através 
da CETESB. No Município esse cadastro ainda não foi implantado. O Decreto 
42.319/2002 reconhece a necessidade desse serviço que deverá ser executado e 
disponibilizado para uso público e de outras Secretarias. 
 
Neste trabalho se considera que nesta fase inicial de implantação da Operação 
Urbana, de solicitação de Licença Ambiental Prévia, quando os projetos executivos e 
os investimentos efetivos a serem feitos na área não estão ainda definidos, a 
investigação confirmatória não é necessária. 
 
Desta forma, foi apresentado uma lista com as principais áreas contaminadas 
próximas à área de estudo, com base no cadastro existente da CETESB, e uma 
identificação das áreas críticas representadas pelas Z6 e Z7, ou das zonas de uso 
predominantemente industrial e estritamente industrial, atualizadas pelo 
levantamento de SEMPLA, 2000. 
 
Na fase segunda fase de implantação desta Operação Urbana, quando será feita a 
aprovação dos projetos de intervenção específica, de responsabilidade da SEHAB, 
as propostas que estiverem dentro das áreas críticas no perímetro da Operação 
Urbana Água Espraiada, conforme anotado na planta BE 14 7B 004 deverão ser 
observadas com especial atenção, para que se verifique a possibilidade de se 
encontrar passivos ambientais. Nesse caso, uma investigação confirmatória poderá 
ser solicitada ao interessado. 
 
Caso seja confirmado a existência de passivo, caberá ao órgão ambiental 
competente, acionar os procedimentos para exigência da remediação adequada. 
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3.4 Diagnóstico e Análise do Meio Físico 

 
A partir dos aspectos geomorfológicos, de uso e ocupação, e geológico-geotécnicos 
foram identificados problemas ambientais relativos a processos característicos do 
meio físico que ocorrem na área, tais como: locais com solos expostos, início de 
processos erosivos,movimentos de massa e assoreamento. Esses processos foram 
analisados qualitativamente quanto ao seu grau de suscetibilidade, além da sua 
reversibilidade no âmbito da Operação Urbana Água Espraiada. 
 
Os principais pontos que devem ser melhor investigados por apresentarem 
problemas relativos aos processos supracitados estão concentrados nos Setores 
Americanópolis e Jabaquara. 
 
Tal fato, pode estar relacionado à presença de maiores declividades (em torno de 
25°), uma vez que se localizam junto à nascente do córrego Água Espraiada, e ao 
uso e ocupação destes setores, formados basicamente por residências de médio a 
baixo padrão, edifícios com tipologia industrial, e vários pontos com habitação sub-
normal. A partir da foto aérea de algumas áreas dos Setores Jabaquara e 
Americanópolis, foram mapeados 4 tipos de uso que apresentam problemas no meio 
físico e que devem ser considerados durante a execução da obra. 
 
Na área ainda não contemplada pela Operação, observam-se 12 pontos com solo 
exposto e 6 com solo parcialmente exposto, ou seja, com algum tipo de ocupação 
e/ou cobertura vegetal rasteira. Nota-se também a presença de grandes áreas 
ocupadas por habitações sub-normais. Este tipo de uso, geralmente, provoca 
grandes modificações no ambiente físico, tanto pelo corte feito nas encostas quanto 
pela colocação de aterros de forma irregular, podendo acarretar em processos de 
movimentos de massa. 
 
Segundo Infanti Jr. e Fornasari Filho (1998), escorregamentos consistem em 
movimentos rápidos de massas de solo ou rocha, geralmente bem definidos quanto 
ao seu volume, cujo centro de gravidade se desloca para baixo e para fora da 
encosta natural, de corte ou aterro. Alguns trechos foram identificados como mais 
suscetíveis a estes processos, devido à associação entre a declividade acentuada e 
a ocupação desordenada (FOTO 3). 
 
A presença de áreas não impermeabilizadas e áreas verdes contribui para a 
infiltração da água, mantendo normal, dentro do possível numa área urbanizada, o 
ciclo hidrológico. Tal fato ameniza os processos erosivos, de assoreamento e 
inundação na medida em que diminui o tempo de chegada da água nos canais e a 
quantidade de material carreado. Os problemas são observados naqueles setores 
onde a cobertura vegetal foi suprimida e os solos expostos estão compactados. 
 
A compactação do solo exposto prejudica a infiltração das águas pluviais, 
modificando a dinâmica hidrológica da encosta (fluxos superficiais e subsuperficiais) 
e conseqüentemente pode aumentar a suscetibilidade à erosão da mesma (FOTO 4 
e FIGURA 6). 
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Outros processos erosivos, principalmente ravinamentos, podem ocorrer na área, 
essencialmente nos locais sem cobertura vegetal, devido ao impacto das chuvas que 
provoca a desagregação das partículas, remoção e transporte pelo escoamento 
superficial, e deposição dos sedimentos produzidos, formando depósitos de 
assoreamento. Desta forma, torna-se claro que se deve avaliar tanto as encostas e 
os morros quanto os canais, pois a interferência em um acaba alterando o equilíbrio 
dinâmico do outro. 
 
Em diferentes pontos destes Setores (Jabaquara e Americanópolis), foram 
identificados pontos de assoreamento (FOTO 5). Tal processo, consiste na 
acumulação de partículas sólidas (sedimentos) em meio aquoso ou aéreo, ocorrendo 
quando a força do agente transportador natural (curso d’água, vento) é sobrepujada 
pela força da gravidade ou quando a supersaturação das águas ou ar permite a 
deposição de partículas sólidas (Infanti Jr e Fornasari Filho, 1998). Segundo tais 
autores, a intensificação deste processo por atividades antrópicas decorre, em geral, 
diretamente do aumento da erosão pluvial, por infra-estrutura precária de 
urbanização, bem como a modificação da velocidade de cursos d’água por 
barramentos , desvios, etc.  
 
É importante ressaltar que a infiltração das águas pluviais, mesmo que de forma 
precária, ocorre na porção superior da bacia do córrego Água Espraiada e tem um 
reflexo no volume de água a jusante nos demais Setores. Portanto, qualquer 
alteração na infiltração destas águas pode provocar problemas a jusante, como por 
exemplo o aumento no volume de água do córrego. Tal fato, pode ser ainda mais 
grave quando se consideram as elevadas declividades destes dois setores que 
aumentam a velocidade das águas superficiais. 
 
Os processos acima analisados são essencialmente reversíveis ou contornáveis, na 
medida em que o empreendimento prevê uma ordenação da urbanização e das 
formas de uso e ocupação do solo. Isso garantirá a reversibilidade desses 
problemas ambientais observados no meio físico, os quais são relativos à dinâmica 
superficial. 
 
3.5 Avaliação dos Impactos Ambientais referentes à Operação 
 
Nesse item serão avaliados os impactos ambientais, positivos e negativos, da 
implantação da Via Expressa e da Operação Urbana Água Espraiada no âmbito dos 
processos geológico-geotécnicos. 
 
3.5.1 Impactos Positivos 
 

 Com relação aos aspectos geológico-geotécnicos, o principal impacto positivo é 
o disciplinamento das águas pluviais, que pode minimizar os problemas erosivos 
na área (FOTO 6). 

 A urbanização proposta poderá proporcionar a estabilização de algumas 
encostas que, atualmente, encontram-se sujeitas a processos de erosão e de 
movimentos de massa devido aos cortes, aterros e decapeamento das mesmas. 

 A minimização dos processos que provocam o carregamento excessivo de 
sedimentos para os canais de drenagem poderá diminuir a possibilidade de 
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assoreamento dos mesmos. 

 Com relação à AID, é esperada a diminuição  do volume de sedimentos que 
chega ao rio Pinheiros pela bacia do córrego Água Espraiada 

 
3.5.2 Impactos Negativos  
 

 Aumento da suscetibilidade a inundações no córrego Água Espraiada, 
principalmente no seu baixo curso, de topografia suave(FIGURA 4), causada 
pelo aumento do aporte de água no seu alto curso, devido à ampliação de áreas 
impermeabilizadas. 

 Possível ocorrência de recalques e subsidências na área acima do túnel, devido 
ao rebaixamento do lençol freático, de processos de escoamento visco-plástico, 
carreamento de solo e/ou convergência radial do solo para a cavidade, o que 
pode causar danos às obras viárias e edifícios ali existentes. 

 Após a conclusão das obras podem ocorrer recalques e subsidências nas áreas 
onde aparecem os depósitos quaternários (FIGURA 2) devido à compressão de 
camadas de argilas orgânicas moles que podem estar presentes nessa unidade 
geológica, o que deve causar danos a pavimentos, aterros e edificações. 

 
3.6 Recomendações e Medidas Mitigadoras 

 

 A suscetibilidade a inundações pode ser minimizada com a construção de 
reservatórios de amortecimento. 

 A ocorrência de recalques e subsidências no maciço a ser atravessado pelo 
túnel pode ser minimizada e até evitada com o adequado monitoramento das 
escavações. Geralmente, injeções de calda de cimento ou produtos químicos 
resolvem esse tipo de problema. 

 Os recalques e subsidências nas áreas dos depósitos quaternários podem ser 
resolvidos aplicando-se pré-carregamento ou compactação dinâmica onde forem 
localizadas camadas de argilas orgânicas. 

 As seis áreas côncavas (FIGURA 3 E FOTO 7) devem ser avaliadas durante e, 
principalmente, após a execução da obra, uma vez que são importantes pontos 
de convergência de fluxos e sedimentos e estão ligadas diretamente ao córrego 
Água Espraiada. 

 A área C5, onde se localiza um dos principais afluentes da bacia, requer um 
monitoramento. Apesar de estar fora do limite da Operação, qualquer 
modificação nessa área poderá afetar o córrego principal nesse trecho, assim 
como toda a bacia a jusante desse ponto. 

 Deve-se atentar para problemas de expansão no maciço a ser atravessado pelo 
túnel, devido à presença de minerais argílicos expansivos provenientes da 
alteração de feldspatos da rocha migmatítica. 

 Os solos de alteração dos micaxistos e migmatitos podem apresentar bastante 
heterogeneidade, exigindo adaptações nos planos de escavação e reforço 
estrutural do maciço. 

 
É imprescindível uma caracterização de detalhe ao longo do trecho que será 
percorrido pelo túnel para detectar profundidades do nível d’água e outras 
propriedades geotécnicas do maciço. 
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4. ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR  
 
4.1 Qualidade  do Ar e Efeitos da Poluição Atmosférica 
 
A qualidade do ar de uma região depende essencialmente das fontes emissoras de 
poluentes e de suas condições físico-meteorológicas. O grau de contaminação do ar 
é avaliado pela quantidade e pelo tipo de substâncias nocivas à saúde pública e 
prejudiciais aos materiais, à fauna e à flora.  
 
A  absorção de substâncias tóxicas pode ocorrer de  forma direta, por exposição a 
uma concentração delas, ou indireta, pela ingestão de alimentos ou água 
contaminados por essas substâncias. Além disso, elementos pouco tóxicos podem 
reagir uns com os outros, tornando-se tóxicos e deixando o ar nocivo aos seres 
vivos. 
 
As principais fontes de emissões gasosas na área compreendida pela Operação 
Urbana Água Espraiada são as chamadas veiculares – provenientes de veículos 
automotores leves e pesados. 
 

O monóxido de carbono constitui um dos mais perigosos tóxicos respiratórios para  
homens e animais.  Essa junção entre o CO, os hidrocarbonetos (HC), óxidos e 
dióxidos de nitrogênio (NO e NO2) e o dióxido de enxofre (SO2) forma um conjunto 
de elementos altamente nocivos às plantas, aos animais e ao homem. 
  
Além dos gases, há materiais particulados que também poluem o ar. Essas 
partículas causam  irritação do trato respiratório e, conforme seu tamanho, podem 
penetrar no organismo. É o que ocorre, por exemplo, com o material particulado 
emitido pelos veículos a diesel. 
 
Para todos esses poluentes, há limites aceitáveis e máximos de ingestão, fixados 
por um padrão nacional de qualidade do ar, estabelecidos pelo CONAMA. 
 
4.2 Área de Influência Indireta (AII) 

 
A Operação Urbana em estudo localiza-se na Zona Sul do município. Por 
representar um novo e importante componente do complexo viário metropolitano, ela 
provocará alterações no tráfego de veículos numa área bastante ampla dentro da 
Região Metropolitana de São Paulo. Assim, o diagnóstico ambiental deve considerar 
a RMSP como um todo.  
 
São Paulo é uma das metrópoles com maiores problemas de qualidade do ar.  A 
região possui em sua atmosfera todos os principais poluentes, em doses que, se não 
chegam a ser alarmantes, são bastante preocupantes.  
 
4.3 Área de Influência Direta (AID) 

 
Existem seis estações da rede da CETESB de monitoramento da qualidade do ar, 
capazes de medir com grande confiabilidade as condições ambientais na área de 
influência direta. Embora não estejam dentro da AID, elas a circundam, o que faz 
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com que suas medições sejam eficientes para efeito desta análise. São elas:  as 
estações de Congonhas e Ibirapuera, a norte, as de Diadema e São Bernardo, na 
porção sudeste, e as de Santo Amaro e Taboão da Serra, a sudoeste.. 
 
As centrais de medição da CETESB disponibilizam dados referentes às 
concentrações máximas de determinados poluentes no período de 24 horas e 
também às médias aritméticas anuais para cada poluente: partículas inaláveis, 
monóxido de carbono,  dióxido de enxofre, ozônio e dióxido de nitrogênio.  
 
No que se refere às partículas inaláveis presentes na atmosfera, as situações mais 
alarmantes da região são as de Taboão da Serra e São Bernardo do Campo. 
Embora não mostrem uma tendência de aumento nas concentrações, indicam uma 
qualidade do ar degradada no que tange a partículas inaláveis.  
 
No caso do monóxido de carbono, em nenhuma das estações foram observadas 
concentrações máximas acima do padrão, o que indica condições satisfatórias de 
concentração desse gás na área de influência direta. Também não existem 
problemas iminentes com relação ao dióxido de enxofre na área analisada. 
 
As medições realizadas para o ozônio ultrapassam os padrões na maioria das 
estações de monitoramento. O diagnóstico indica que a atmosfera na região está 
comprometida no que tange à presença de O3. Quanto ao dióxido de nitrogênio, os 
valores não são problemáticos nas médias aritméticas anuais, mas há episódios de 
altos picos (quantidades máximas diárias) de concentração de NO2 na região. 
 
Todas essas informações acima citadas baseiam-se em dados fornecidos pela 
CETESB em 2001, com valores anuais do período entre 1996 e 2000.  
 
Além da análise de concentrações instantâneas e médias, podemos perceber as 
condições do ar observando os índices de qualidade do ar para os diversos 
poluentes presentes na atmosfera. Esses índices representam seis categorias para a 
qualidade do ar: boa, regular, inadequada, má, péssima e crítica. 
 
Se observarmos os dados referentes ao ano de 2000, veremos que eles são 
satisfatórios para as partículas inaláveis na maioria das estações de monitoramento 
da região. Os dados coletados com relação ao dióxido de enxofre também 
configuram índices de boa qualidade do ar com relação a esse elemento. Para o 
NO2, a qualidade do ar varia de boa a regular em todas as estações. 
 
Os índices de qualidade do ar para o monóxido de carbono são bons praticamente 
durante todo o ano de 2000 para a região do Ibirapuera e de Santo Amaro, com 
algumas poucas situações de regular. Já para Congonhas, a maior parte dos índices 
aponta uma qualidade boa e regular, mas ocorreram alguns casos esporádicos de 
qualidade inadequada. 
 
No caso específico do ozônio, a qualidade do ar para Ibirapuera e Diadema variou 
entre boa e má, com maior freqüência de condições inadequadas e más para a 
região do Ibirapuera, o que indica um grau de degradação elevado em termos de 
ozônio na região. 
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A fonte dessas informações referentes ao ano de 2001 é, novamente, a CETESB.  
 
Uma tabela da distribuição do índice geral de qualidade do ar de 2000 dá uma idéia 
do efeito integrado desses componentes atmosféricos. 
 
 
DISTRIBUIÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE QUALIDADE DO AR - 2000 
 

 

ESTAÇÃO 

 

Boa 

 

Regular 

 

Inadequada 

 

Má 

 

Péssima 

 

Crítica 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Ibirapuera 102 28,6 216 60,5 27 7,6 12 3,4 0 0,0 0 0,0 

Diadema 160 43,7 182 49,7 18 4,9 6 1,6 0 0,0 0 0,0 

Congonhas 107 30,1 241 67,9 7 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

S. B. do 
Campo 

236 65,6 121 33,6 3 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Taboão da 
Serra 

236 72,8 87 26,9 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Santo Amaro 238 70,0 102 30,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Fonte: CETESB, 2001. 
 
O que se pode perceber é que, no índice geral de qualidade do ar para o ano de 
2000, as estações do Ibirapuera e Diadema registraram uma qualidade do ar que 
variou entre boa e má, sem nenhum registro de péssima ou crítica. Para Congonhas, 
São Bernardo do Campo e Taboão da Serra, a qualidade do ar variou entre boa e 
inadequada, e a de Santo Amaro, entre boa e regular, apresentando o melhor 
resultado.  
 
Assim, conclui-se que a área de influência direta (AID) possui qualidade do ar de 
regular a boa, com eventuais episódios críticos de poluição atmosférica, sendo que 
os poluentes mais preocupantes são o monóxido de carbono e as partículas 
inaláveis. O dióxido de nitrogênio também merece cuidados por se situar no limiar do 
padrão legal de qualidade do ar.  
 
Nota-se que, no quadro geral, alguns elementos poluentes já se apresentam na 
região com concentrações e índices inadequados para o ecossistema, mormente o 
Ozônio, nas regiões do Ibirapuera e Diadema.  
 
Tendo em vista essas constatações e a influência da atuação de gases específicos 
no entorno da AID, faz-se necessária um controle sistemático das principais fontes 
desses gases, assim como a adoção de medidas mitigadoras para atenuar seus 
efeitos.  
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4.4 Comentários e Medidas Mitigadoras 
 
4.4.1 Qualidade do Ar 
 

Considerando o exposto na análise das condições ambientais atuais da região,  a 
projeção do tráfego futuro de veículos automotores na região e tendo como pano de 
fundo as propostas de reurbanização, criação de corredor exclusivo não poluente 
para transporte de média capacidade e supressão de tráfego de veículos de carga 
na Avenida Água Espraiada, algumas situações podem ser vislumbradas. 
 
Em conformidade com as projeções acerca do tráfego de veículos já apresentadas, 
pode-se esperar para uma situação futura de 10 anos (2012) um decréscimo de 1 % 
de veículos na região como um todo. Embora não se apresentando como vias de 
tráfego mais intenso, algumas vias apresentam um aumento de tráfego de veículos 
significativo, como é o caso da Avenida Hélio Lobo e na Rua Franklin Magalhães. 
Um aumento também significativo na Avenida Água Espraiada e Rua Vitoriana. O 
que leva a conclusão que deve haver um decréscimo equivalente na concentração 
de gases e material particulado emitido pelos veículos (1%) em circulação na região 
como um todo, mas um possível aumento nas vizinhanças das vias acima citadas. 
Considerando as vias de fluxo mais intenso, como a Marginal  Pinheiros, não se 
esperam alterações significativas no fluxo de veículos nestes 10 anos, o que sugere 
a manutenção dos níveis de concentrações atuais. 
 
Com a reestruturação da malha viária proposta, deverá ocorrer uma diminuição no 
fluxo de veículos em algumas vias de grande movimento, como é o caso da Rodovia 
dos Imigrantes e das Avenidas: dos Bandeirantes, Washington Luiz, Santo Amaro, 
Ibirapuera, Vereador José Diniz e na Ponte Morumbi. Também neste caso a 
diminuição no fluxo de veículos deverá provocar a diminuição equivalente das 
concentrações de poluentes na região. 
 
Em uma projeção para 20 anos (2022), espera-se um incremento médio da frota de 
veículos circulando na área da ordem de 30%. 
 
Embora não sejam as vias com maior fluxo de veículos, as que experimentarão 
maior aumento relativo de veículos serão: Avenida Hélio Lobo, Rua Franklin 
Magalhães, Rua Vitoriana, Avenida Engenheiro George Corbusier, Avenida 
Engenheiro Armando Arruda Pereira e Avenida Água Espraiada. As vias com tráfego 
mais intenso (acima de 3.500 veículos) como a Marginal Pinheiros, a Avenida dos 
Bandeirantes, a Washington Luis e a Rodovia dos Imigrantes, experimentarão um 
aumento médio de 21% no fluxo de veículos, o que sugere um aumento equivalente 
nos índices de concentrações de poluentes medidos na área. 
 

 Medidas Mitigadoras 
 
Este tipo de medida, quando aplicado a veículos automotores se prendem 
principalmente em uma legislação que trate da disciplina do uso de veículos 
(circulação e idade da frota entre outros) e projetos de novos sistemas de motores. 
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No que se refere à diminuição de concentração de efluentes gasosos e material 
particulado, a supressão do tráfego de veículos pesados (apenas caminhões, 
normalmente movidos a óleo diesel), ao longo do traçado da via (Avenida Água 
Espraiada), farão com que as concentrações de: CO, HC, NOx, SOx e MP diminuam 
significativamente. 
 
Outrossim, medidas mitigadoras concernentes à poluição veicular, passam em um 
extremo pela fiscalização criteriosa, por uma legislação que considere uma idade 
mínima  para a frota de veículos (neste caso demandam estudos sócio-econômicos), 
e em outro extremo por projetos de engenharia que contemplem a utilização de 
fontes de “energia limpa” em veículos automotores. 
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5. NÍVEIS DE RUÍDO 
 
As ondas sonoras emitidas por fontes diversas de ruído se propagam no meio 
ambiente de várias formas. Qualquer processo que provoque flutuações no ar pode 
gerar ondas sonoras. Em zonas urbanas, um dos maiores responsáveis pelo ruído 
são os veículos automotivos (carros, caminhões, ônibus).  
 
A propagação do som pode ser prejudicada pela presença de obstáculos na 
trajetória de propagação. Assim, a construção de grandes edificações ou as 
modificações topográficas – mudanças que devem ocorrer na área em questão –  
podem fazer com que o nível de ruído na área em estudo diminua. 
 
Para a realização do diagnóstico atual do parâmetro ambiental ruído foram feitas 
medidas do nível de pressão sonora em alguns pontos pré-selecionados.  
Utilizamos, como referência, os níveis de ruído considerados toleráveis pela 
Resolução n01 do CONAMA.  
 
5.1 Área de Influência Indireta e Área de Entorno 
 

Em centros urbanos, existe o que se denomina ruído de fundo, produzido por fontes 
diversas:  tráfego de veículos, indústrias, trem, metrô, conversa, etc. O nível de ruído 
de fundo em um determinado local está intimamente relacionado ao  tipo e ao nível 
de ocupação do solo. Quanto maior a intensidade de ocupação, o nível de 
industrialização ou o tráfego de veículos, maior é o nível de ruído de fundo.  
 
O excesso de ruído no meio ambiente pode causar perturbações no 
desenvolvimento de diversas atividades humanas, exercendo grande influência nas 
causas do estresse. 
 
A tabela 5.1 apresenta os níveis de ruído de fundo para diversos tipos de ocupação 
do solo. Na Tabela 5.2, estão expostos os resultados das medições de nível de 
pressão sonora das áreas de influência indireta e de entorno. 
 

TABELA 5.1 
VARIAÇÃO DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (NPS) CONFORME O TIPO DE 

REGIÃO 
 

Tipo de região considerada NPS dB(A) 

Mata natural e regiões ermas 40 

Zona rural com ocupação esparsa, distante de rodovias 50 

Zona residencial de baixa densidade 55 

Zona residencial de média densidade 60 

Zona residencial de alta densidade e tráfego local 65 

Zona residencial com tráfego de vias arteriais, ou semi-
industrializada 

70 

Zona industrial e/ou com tráfego intenso 75 

Proximidade de vias com tráfego pesado 80 
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TABELA 5.2 
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA MEDIDO EM DB(A)  

NOS HORÁRIOS NOTURNO E DIURNO 
 

PT Pontos de medição Diurno 
(Leq) 

Diurno 
(Lmax) 

Noturno 
(Leq) 

Noturno 
(Lmax) 

1 Rodovia dos Imigrantes 82,1 90,8 73,9 78,5 

2 
Marginal Pinheiros / Prof Alceu 
Mainard  Araújo 

80,5 87,0 69,7 78,7 

3 Marginal Pinheiros / Pte do Morumbi 79,2 90,3 70,2 76,3 

4 Marginal Pinheiros / Pte João Dias 81,7 93,0 68,7 79,1 

5 Marginal Pinheiros / Paes Mendonça 79,9 89,1 67,9 82,6 

 
O nível de pressão sonora gerado por grandes avenidas e corredores de tráfego 
constitui um dos mais graves problemas ambientais em algumas regiões da cidade. 
Como se pode perceber, o nível de pressão sonora registrado nos corredores de alta 
velocidade existentes na área estudada foi bastante elevado. 
 
Comparando os resultados obtidos com as medições com os sugeridos pela NBR 
10151, que constam na tabela 1, o nível de pressão sonora atual já supera o 
recomendado. Os níveis limite recomendados, de 65 dB(A) no período diurno e de 
55 dB(A) noturno, não foram respeitados em nenhum dos pontos medidos.  
 
Conclui-se, assim, que os níveis de ruído corredores de tráfego da AII e da AE são 
bastante elevados.  
 
5.2 Área de Influência Direta  
 
A área de influência direta é delineada pelas avenidas dos Bandeirantes, João Dias, 
Vereador José Diniz, Vicente Rao, João de Luca, Cupecê e Marginal Pinheiros. Os 
níveis de pressão sonora encontrados são característicos de uma  zona urbana de 
alta densidade, com vias arteriais de movimento intenso 
 
O nível de ruído na AID podem ser conferidos na Tabela 5.3. Em 9 dos 15 pontos 
medidos o NCA já é superado no período diurno e noturno. 
 
Em geral, as vias laterais têm pouco volume de tráfego. O NCA de 60 dB(A) para o 
horário diurno e 55 dB(A) para o noturno recomendado é respeitado, conforme 
atesta a medição dos pontos 2, 5, 6, 7, 14 e 15. 
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TABELA 5.3 
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA MEDIDO EM DB(A) 

NOS HORÁRIOS NOTURNO E DIURNO 

 

PT Pontos de medição Diurno 
(Leq) 

Diurno 
(Lmax) 

Noturno 
(Leq) 

Noturno 
(Lmax) 

1 Rua Armando Arruda Pereira 73,2 79,1 64,2 78,2 

2 Rua 5 de Outubro / Av Muzambinho 56,2 58,0 52,3 55,7 

3 Av Chucri Zaidan / João Dias 73,1 75,6 73,9 78,5 

4 Av Prof Alceu M. Araújo / Luiz Seráfico 73,1 75,6 57,8 60,5 

5 
R. Manoelito Ornelas / Pç Emb Ciro 
Vale 

47,6 54,0 45,8 47,9 

6 Rua Alexandre Dumas 55,9 64,8 51,0 53,9 

7 
R. Antonio Chagas / Joaquim de 
Andrade 

52,8 57,9 46,7 49,8 

8 Av Chucri Zaidan / Pte do Morumbi 76,4 86,9 63,9 69,9 

9 Av Chucri Zaidan / Roque Petroni 76,4 86,9 63,9 60,1 

10 R. Araçaíba de Castilho 54,9 58,7 44,6 48,9 

11 Av Washington Luís / Vicente Rao 79,8 89,0 65,5 75,9 

12 Av Washington Luís / Av Santa Catarina 78,9 88,2 66,0 74,5 

13 Av Washington Luís / R. Tamoios 79,5 89,1 65,7 74,1 

14 
R. Itagiba Santiago / Palacete das 
Águias 

54,0 57,5 45,6 51,1 

15 
R. Cristóvão Pereira / Gabriele 
D’Annunzio 

53,3 57,9 45,9 50,8 

 
Assim, pode-se considerar a AID como uma região de nível de pressão sonora 
elevada nas proximidades de grandes vias de tráfego, como Bandeirantes, Nações 
Unidas, Santo Amaro, Washington Luiz e Chucri Zaidan. Nestes locais, de alta 
ocupação urbana, a poluição sonora é uma questão crítica e problemática. Nas vias 
intermediárias, com nível de pressão sonora mais baixo, esse problema é mais 
ameno. 
 
5.3 Área Diretamente Afetada  
 
Pode-se considerar, para esta região, um NCA de 60 dB(A) para o horário diurno e 
55 dB(A) para o noturno. O nível de ruído é mais elevado nos pontos em que estão 
situadas as grandes vias de tráfego. Em apenas 1 dos 12 pontos, a medição está 
abaixo do NCA recomendado. Além disso, os valores de ruído de pico também são 
altos. 
 
Portanto, a ADA, assim como a AID, tem um nível de pressão sonora elevado nas 
proximidades de grandes avenidas. Os dados estão na Tabela 5.4. 
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TABELA 5.4 
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA MEDIDO EM DB(A) NOS HORÁRIOS NOTURNO 

E DIURNO 

 

PT Pontos de medição Diurno 
(Leq) 

Diurno 
(Lmax) 

Noturno 
(Leq) 

Noturno 
(Lmax) 

1 Av Eng Luís Carlos Berrini 73,7 77,3 62,9 73,7 

2 Av Santo Amaro / Água Espraiada 73,3 78,9 63,5 70,6 

3 Av Pedro Bueno / Água Espraiada 79,2 94,7 60,0 63,0 

4 Av George Corbisier / Água Espraiada 78,3 85,2 61,2 65,0 

5 
Marginal Pinheiros / Futura ponte de 
interligação com Av Água Espraiada 

81,5 88,0 71,5 77,9 

6 R. Cristóvão Pereira 76,3 82,6 68,9 75,2 

7 R. Alba / Córrego Água Espraiada 69,1 76,2 65,3 72,3 

8 R. Guaraiúva / Miguel Sutil 61,4 65,8 50,0 52,2 

9 R. Nova York / Paschoal Paes 63,3 67,6 52,2 55,2 

10 Av Hélio Lobo / R. Jorge D. Figueiredo 59,9 65,2 51,3 49,7 

11 R. Vitoriana / Rishin Matsuda 61,8 66,9 53,4 56,8 

12 R. Franklin Magalhães 65,4 69,5 52,2 57,1 

 
5.4 Propagação do Ruído no Meio Ambiente 
 
O ouvido humano responde a uma larga faixa de pressão sonora, desde o limiar da 
audição até o limiar da dor. Por exemplo, na freqüência de 1000hz a pressão sonora 
capaz de causar a sensação de dor é 1014 vezes maior que aquela que causa a 
sensação de audição.  
 
A unidade de pressão sonora é o BEL. Como o ouvido humano é capaz de detectar 
apenas variações de 0,1 Bel, utiliza-se, como fundo de escala, o Decibel (dB), ou 
seja, Bel/10.  
 

Quando duas fontes de ruído são combinadas, o nível de pressão sonora resultante 
não é a soma algébrica dos dois níveis individuais em decibéis, e sim sua soma 
direta em watts. Seguindo esses cálculos, a combinação de duas fontes de igual 
pressão sonora implica um aumento de 3 dB em relação à produzida por cada uma 
delas consideradas separadamente. 
 
No caso de ruas e avenidas, o nível de pressão sonora futuro pode ser previsto 
através de equações. Atualmente, as equações mais confiáveis e testadas por vários 
trabalhos científicos são as propostas pelo Her Majesty’s Stationery Office (HMSO), 
do departamento de transportes do Reino Unido. Nesta equação são considerados o 
volume de tráfego, a velocidade média dos veículos e a quantidade de veículos 
pesados em circulação. Para este estudo, foi utilizado o modelo do HMSO.  
 
A energia gerada por fontes sonoras sofre atenuação ao se propagar no ar livre. Os 
fatores causadores dessa atenuação são: distância percorrida por ondas sonoras, 
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barreiras, absorção atmosférica, vegetação, variação da temperatura e efeito do 
vento.  
 
Há equações específicas para se saber o decaimento do ruído em função de cada 
variável. Para o caso em questão, os principais atenuantes são a distância e as 
barreiras naturais ou construídas (edificações em geral). 
            
Este estudo não considerou o aspecto atenuante da vegetação pelo fato de que, na 
região analisada, não existir uma vegetação densa o suficiente para atuar 
significativamente nesse sentido. 
 
5.5 Avaliação da Propagação do Ruído no Meio Ambiente 
 

A avaliação será dividida em duas partes: uma referente à fase de implantação do 
empreendimento e outra à fase de sua operação.   
 
Para a implantação do empreendimento serão necessários serviços de 
terraplanagem, asfaltamento e construção de pontes e túneis. Isso demanda  
equipamentos de construção civil (tratores, rolos compactadores, bate-estacas, 
caminhões, etc) que, em geral, emitem uma pressão sonora equivalente a 95 dB(A) 
medidos a 10 metros de distância. Os cálculos efetuados revelam que  o nível de 
pressão sonora a cerca de 320 metros de distância do equipamento em operação é 
menor que o NCA recomendado. Portanto, a Área de Influência Indireta e a Área de 
Entorno não serão impactadas pelo ruído gerado na fase de implantação do 
empreendimento. 
 
Na Área de Influência Direta, por sua vez, o ruído gerado na fase de implantação 
será encoberto pelo ruído de fundo já diagnosticado na região, e também não 
haverá impacto na região. 
 
Apenas os imóveis situados a cerca de 300 metros dos equipamentos estarão 
sujeitos a um nível de pressão sonora maior, aproximadamente 77 dB(A). No 
entanto, é preciso considerar que eles já estão sujeitos a um nível de pressão 
sonora elevado devido à presença de grandes avenidas. Tais valores chegam a 
atingir de 79,8 dB(A) no período diurno e 73,9 no noturno. 
 
Na área Diretamente Afetada, na qual o acréscimo de ruído será maior, não deverá 
haver moradores, pois será nessa área que serão feitas as obras da Operação 
Urbana em questão. 
 
Portanto, o impacto ambiental causado pelo ruído será de pequena magnitude, 
abrangendo uma região limitada a um raio de 200 metros da operação dos 
equipamentos. Deve-se levar em conta que o ruído que será emitido ao meio 
ambiente está abaixo do já existente atualmente. O impacto terá pequena duração, 
limitada a implantação do empreendimento, e será totalmente reversível, pois o 
desligamento dos equipamentos cessa o impacto imediatamente. 
 

Para amenizar o impacto ambiental, os equipamentos em operação devem estar em 
bom estado de conservação e manutenção. Além disso, as vias de acesso e trânsito 
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desses equipamentos não devem estar esburacadas e desniveladas, de modo a 
evitar o ruído de impacto nas caçambas. 
 

Durante essa fase, sugere-se a realização de um monitoramento mensal do nível de 
pressão sonora em um raio de 350 metros da operação dos equipamentos, para 
verificar possíveis excessos de ruídos em alguns pontos localizados.  
 
Para a fase de operação do empreendimento, cabe a este estudo realizar uma 
previsão dos níveis de pressão sonora que deverão existir após sua implantação. 
Os cálculos foram realizados segundo o modelo HMSO (para mais detalhes, conferir 
capítulo referente ao ruído no diagnóstico – volumes 2 e 3). 
 
A Tabela 5.5 apresenta o comportamento do ruído ambiental nas vias que compõem 
a AII e AE: 
 

TABELA 5.5 
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA PREVISTO COM AUMENTO DO FLUXO DE 

VEÍCULOS 
 

Logradouro  
Fluxo 
atual 

NPS 
dB(A) 

Fluxo 
2012 

NPS 
dB(A) 

Fluxo 
2022 

NPS 
dB(A) 

Av dos Bandeirantes 5000 80,1 4800 79,9 5600 80,6 

Marginal Pinheiros, 
pista local, sentido 

Santo Amaro/Jaguaré 
5000 80,1 5200 80,3 6700 81,4 

Marginal Pinheiros, 
pista expressa, sentido 
Santo Amaro/Jaguaré 

6500 81,2 6500 81,2 8000 82,1 

Marginal Pinheiros, 
pista local, sentido 

Jaguaré/Santo Amaro 
3500 78,6 3500 78,6 4500 79,6 

Marginal Pinheiros, 
pista expressa, sentido 
Jaguaré/Santo Amaro 

5500 80,5 5500 80,5 6500 81,2 

Av Vereador João de 
Luca 

3000 77,9 2800 77,6 3500 78,6 

Av Cupecê 3000 77,9 2800 77,6 3500 78,6 

Av Ibirapuera 2500 77,1 2100 76,3 2700 77,4 

Rodovia dos Imigrantes 5500 80,5 4800 79,9 6500 81,2 

 
Em todas as vias analisadas, o fluxo de veículos e, conseqüentemente, a pressão 
sonora diminuirão com a implantação do empreendimento. A única exceção é a pista 
local da Marginal Pinheiros, no sentido Santo Amaro/Jaguaré, mas, nesse caso, o 
acréscimo, de 0,2 dB(A), é desprezível. Apesar de o nível de pressão sonora com a 
diminuição do fluxo de veículos continuar acima do NCA recomendado pela ABNT 
10151, ele estará abaixo do ruído de fundo atual da região.  
 
Portanto, o impacto ambiental será positivo, pois a diluição do fluxo de veículos por 
outras vias de circulação diminuirá o nível de pressão sonora das vias analisadas. 
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Essa melhora no nível de ruído durará enquanto as boas condições de tráfego pelo 
novo sistema viário forem mantidas. 
 
Os dados para a Área de Influência Direta encontram-se na Tabela 5.6 
 

TABELA 5.6 
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA PREVISTO COM O AUMENTO DO FLUXO DE 

VEÍCULOS 
 

Logradouro  
Fluxo 
atual 

NPS 
dB(A) 

Fluxo 
2012 

NPS 
dB(A) 

Fluxo 
2022 

NPS 
dB(A) 

Av Washington Luiz 3500 78,6 3000 77,9 4200 79,3 

Vereador José Diniz 2500 77,1 2100 76,3 2700 77,4 

Av Pedro Bueno 2000 76,1 1600 75,2 2300 76,7 

Av Morumbi/R Joaquim 
Nabuco 

800 72,1 650 71,2 950 72,9 

Av Roque Petroni Jr 3000 77,9 2800 77,6 3500 78,6 

Av Prof Vicente Rao 3000 77,9 2800 77,6 3500 78,6 

Ponte do Morumbi 2500 77,1 2300 76,7 3000 77,9 

Rua Pe Antonio José dos 
Santos/Vieira de Moraes 

1000 73,1 900 72,7 1500 74,9 

Av Santo Amaro 2500 77,1 2100 76,3 2700 77,4 

Rua Guaraiúva/Miguel 
Sutil 

500 70,1 600 70,9 900 72,7 

 

No ano de 2012, o fluxo em quase todas as vias da AID deve diminuir ou, ao menos, 
deve ser mantido o fluxo atual. Nessas vias, teremos um impacto positivo e de 
caráter permanente. Os níveis de pressão sonora estará abaixo do ruído de fundo 
atual da região. 
 
Apenas na Rua Guaraiúva haverá uma acréscimo do fluxo de veículos, acarretando 
um nível de pressão sonora acima do existente atualmente. O acréscimo previsto, 
contudo, é desprezível ( 0,8 dB(A)). 
 
É preciso lembrar que o aumento no fluxo de veículos previsto para os próximos 
vinte anos não está relacionado apenas à implantação do empreendimento, mas 
também ao crescimento natural da cidade e, principalmente, da região. 
 
O resultado da previsão do comportamento da pressão sonora para a Área 
Diretamente Afetada está na Tabela 5.7. 
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TABELA 5.7 
NÍVEL DE PRESSÃO SONORA PREVISTO COM AUMENTO DO FLUXO DE 

VEÍCULOS 
 

Logradouro ADA 
Fluxo 
atual 

NPS 
dB(A) 

Fluxo 
2012 

NPS 
dB(A) 

Fluxo 
2022 

NPS 
dB(A) 

Av Água Espraiada 2300 76,7 3400 78,4 4400 79,6 

Av George Corbisier 600 70,9 800 72,1 1200 73,9 

Rua Nova York / 
Pascoal Paes 

500 70,1 550 70,5 750 71,9 

Av Hélio Lobo 200 66,1 600 70,9 1200 73,9 

Rua Vitoriana / R. 
Rishin Matsuda 

500 70,1 700 71,6 1000 73,1 

Rua Franklim 
Magalhães 

200 66,1 400 69,1 800 72,1 

Av Eng Armando 
Arruda Pereira 

1000 73,1 1300 74,3 2000 76,1 

 
Na ADA, obviamente, haverá um incremento do fluxo de veículos e, 
conseqüentemente, do nível de pressão sonora gerado. Aliás, este aumento no fluxo 
de veículos é um dos objetivos do empreendimento. Mesmo assim, pode-se 
considerar o impacto de pequena magnitude, bastante localizado (já que se limita à 
nova via que será aberta) e de caráter permanente. O incremento máximo será de 3 
dB(A). 
 
A propagação do ruído gerado pela Av Água Espraiada pela região dependerá das 
características imobiliárias que se desenvolverão durante os próximos anos.  
 
Fazendo o estudo do decaimento do ruído gerado pela nova via pode-se constatar 
que, a cerca de 40 metros de distância da faixa central, o nível de pressão sonora 
cairá para cerca de 72 dB(A). Esse valor já é consideravelmente menor do que os 
diagnosticados na região. Com facilidade, encontra-se índices que variam de 78 a 
80 dB(A). Nesse caso, então, o impacto será nulo. 
 
Apesar de os impactos ambientais gerados serem todos de pequena magnitude e 
localizados em pontos bastante específicos, algumas medidas podem ser 
implementadas a fim de amenizar a situação. 
 
O controle do número de veículos pesados e médios que circularão pela nova via 
deve ser limitado, pois esses são os maiores emissores de ruído ao meio ambiente.  
A velocidade dos veículos deve ser muito bem controlada, pois, a partir de 60 km/h, 
os pneus dos automóveis são os principais geradores de ruído do veiculo, 
suplantado o ruído gerado pelo motor. O asfalto utilizado nas novas vias deve ser de 
boa qualidade e baixa rugosidade diminuindo o atrito dos pneus no solo e, assim, 
controlando o nível de pressão sonora emitido ao meio ambiente. 
 
O controle do estado e da eficiência dos abafadores de ruído dos veículos que 
circulam na região deve ser sistemático. Com isso, evita-se a emissão de ruído 
desnecessário ao meio ambiente. 
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Os empreendimentos imobiliários devem ter um recuo apropriado da via de tráfego, 
afim de propiciar condições para uma boa dispersão da energia sonora, não a 
centralizando em pontos específicos. Esses recuos devem ser arborizados. 
 
Medidas do nível de pressão sonora devem ser efetuadas no empreendimento, de 
forma sistemática, a cada 90 dias, durante os dois primeiros anos. Estas medidas 
visam a localização de algum foco de nível de pressão sonora elevado e, com isso, 
identificar a eventual necessidade de dimensionar barreiras acústicas para o 
controle.  
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MEIO BIÓTICO 

 
6. FLORA 

 
O presente diagnóstico da flora avalia a influência do empreendimento Operação 
Urbana Água Espraiada, para obtenção da respectiva licença ambiental prévia em 
três níveis, indicados no Termo de Referência Revisado conforme Ofício nº 
264/DECONT -G2002 de 14/out/2002: 
 

 All - inserção do empreendimento no âmbito regional, referenciada às Bacias 
Hidrográficas dos Rio Pinheiros e Riacho Ipiranga; 

 AID - limite definido pela Bacia Hidrográfica do Dreno do Brooklin, formada 
pelas Bacias dos Córregos da Traição, das Águas Espraiadas e do Cordeiro; 

 ADA - Perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. 
 
 
6.1 Área de Influência Indireta 
 
6.1.1 Vegetação no Município de São Paulo: Estado Atual de Conhecimento 

Científico 
 
A área em análise situa-se na Província Geomorfológica do Planalto Atlântico, na 
Zona denominada de Planalto Paulistano e recoberta por formações vegetais 
integrantes do Complexo Vegetacional da Floresta Atlântica.  
 
Esse complexo vegetacional pode apresentar inúmeras diferenciações quanto à 
fisionomia, estrutura e composição florística em função de fatores como: latitude, 
altitude, condições climáticas e características fisiográficas locais.  
 
Segundo Mantovani (1993), no Planalto Paulistano os climas seriam mais secos 
devido à ocorrência de chuvas orográficas na Serrania Costeira e à diminuição da 
umidade das massas de ar provenientes do oceano. Além disso, a ocorrência de 
geadas é considerada como relevante condicionador climático das mudanças 
florísticas e estruturais na encosta atlântica paulista. 
 
Para a Mata Atlântica estima-se 20.000 espécies de plantas, das quais 8.000 são 
endêmicas. A Mata Atlântica é o mais ameaçado dos biomas florestais brasileiros, 
com área remanescente que corresponde a menos de 9% da área originária. No 
Estado de São Paulo, Mata Atlântica cobria uma área de 19.135.066 ha. Em 1990 
reduziu-se a 1.858.959 ha (7,82%) e em 1995 correspondia a 1.791.559 ha 
(7,50%). A taxa média de desmatamento anual (1990-1995) foi de 13.480 ha ou 
3,62%. 
 
Desta forma, tanto a Mata Atlântica como as demais florestas no Estado 
resumem-se a fragmentos mantidos na forma de reservas, estações ecológicas e 
parques florestais públicos ou áreas particulares, onde sua preservação foi 
conseqüência das dificuldades topográficas para atingí-las, exceto na Serra do 
Mar, onde ainda existe extensão considerável.  
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No MSP os fragmentos florestais têm sido objetos de estudo de vários projetos 
vinculados às Instituições de Pesquisa como o Instituto de Biociências da 
Universidade de São Paulo, Instituto de Botânica de São Paulo, o Instituto 
Florestal e a Prefeitura Municipal de São Paulo. 
Assim, as áreas melhores conhecidas são o Parque do Estado, Mata da C.U.A.S.O. 
(Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira) e Parque da Cantareira, locais 
onde ficam inseridos estes órgãos.  
 
6.1.2 Áreas Verdes no Município de São Paulo 

 
O Plano Diretor Estratégico instituído pela lei nº 13.430, de 13 de setembro de 2002, 
conceitua áreas verdes como “conjunto dos espaços arborizados e ajardinados, de 
propriedade pública ou privada, necessários à manutenção da qualidade ambiental e 
ao desenvolvimento sustentável do Município” (art. 101). Segundo o Plano 
Urbanístico-Ambiental as Áreas Verdes são Elementos Integradores da urbanização 
do território do Município, que “constituem o tecido urbano que permeia os eixos 
estruturadores e abriga as atividades dos cidadãos que deles se utilizam”. 
 
Integram o Sistema de Áreas Verdes do Município as seguintes categorias (art. 132): 
 
I - Áreas verdes públicas de Proteção Integral (parques e reservas). 
 
II - Áreas verdes públicas ou privadas de Uso Sustentável (Área de Proteção 

Ambiental, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável, Reserva Particular do Patrimônio Natural, Parque Urbano e praça 
pública). 
 
III - Áreas de Especial Interesse públicas ou privadas (área ajardinada e arborizada 
localizada em logradouros e equipamentos públicos; chácaras, sítios e glebas; 
cabeceiras, várzea e fundo de vale; espaço livre de arruamentos e áreas verdes de 
loteamentos; cemitérios;  áreas com vegetação significativa em imóveis particulares). 
As Áreas Verdes integrantes do Sistema de Áreas Verdes do Município serão 
classificadas, segundo o artigo 133 do Plano Diretor Estratégico, em áreas de 
propriedade pública (reservas naturais; parques públicos; praças, jardins e 
logradouros públicos; áreas ajardinadas e arborizadas de equipamentos públicos; 
áreas ajardinadas e arborizadas integrantes do sistema viário) e de propriedade 
particular enquadradas ou a serem enquadradas pelo Poder Público (áreas com 
vegetação significativa, de imóveis particulares; chácaras, sítios e glebas; clubes 
esportivos sociais; clubes de campo; áreas de reflorestamento).  
 
Conforme dados da Secretaria Municipal das Administrações Regionais - SAR, 
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - SVMA e Secretaria Municipal do 
Planejamento – Sempla (1995) o total de Áreas Verdes, considerando o somatório 
das áreas de parques, praças, canteiros, áreas ajardinadas e áreas com 
equipamentos públicos (tabela II), para o Município de São Paulo em 1995, foi 
estimado em 45.258.909 m2, perfazendo para 4,6 m2/habitante, índice bem abaixo 
do recomendado pela Organização Mundial da Saúde que é de 12m 2/habitante. 
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6.1.3 Parques Urbanos 

 
Muitos parques urbanos não se enquadram nas normas do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação,( Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000) cuja prioridade é a 
conservação biológica. Os parques urbanos foram criados contemplando-se também 
atividades culturais e esportivas. Entretanto, no Município, alguns parques se 
destacam por apresentarem características naturais relevantes, sendo importantes 
fragmentos florestais; destacam-se o Previdência, Alfredo Volpi, Santo Dias e do 
Carmo. Os parques municipais representam hoje apenas 1% da área da cidade. Há 
mais de 10 anos não são criados novos parques. 
 
Na Bacias Hidrográficas do Rio Pinheiros e do Riacho Ipiranga foram registrados os 
seguintes parques e áreas protegidas legalmente: 
 

 Parque Estadual Villa-Lobos 
 
Situado na Av. Fonseca Rodrigues, 1655, e com 717 m2, inaugurado em 1995. A 
cobertura vegetal está em pleno desenvolvimento (totalmente implantado). Possui 
playground, quadras poliesportivas, campo de futebol. A vista do pôr-do-sol é um 
dos atrativos. 
 

 Mata da C.U.A.S.O. - Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira 
 
Esta mata foi designada Área de Preservação Permanente para Estudos dos 
Corpos Docentes e Discentes do Instituto de Biociências (IB), e é um dos 
fragmentos florestais mais bem estudados do Município. Possui cerca de 10 ha e 
encontra-se em estágio médio a avançado de regeneração.  
 
Esta Mata é restrita à pesquisa, não sendo permitida a visitação pública. Ela está 
inserida no complexo da Cidade Universitária com 4 milhões de m2, uma importante 
área verde do município. 
 

 Parque Alfredo Volpi (antigo Parque do Morumbi) 
 
Localiza-se na Rua Eng. Oscar Americano, 400 e possui cerca de 14 ha. Parte da 
área é ocupada por trilhas, parque infantil, estacionamento e lazer em geral, 
restando cerca de 10 ha de mata em estágio médio a avançado de regeneração. 
 

 Parque Ibirapuera 
 
Localizado na Av. República do Líbano X Pedro A. Cabral X IV Centenário, com uma 
área de 1.584.000 m2, tendo sido inaugurado em 1954. Possui função social e 
recreativa. Entre as instalações do Parque, destacam-se Viveiro Manequinho Lopes, 
Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, Museu de Arte 
Moderna, Pavilhão Japonês, Planetário Municipal. A cobertura vegetal compõe-se de 
área gramada, tratamento paisagístico, árvores nativas e exóticas. É o Parque que 
recebe o maior número de visitantes. 
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 Parque Independência 
 
Junto ao Riacho Ipiranga, abriga importantes edificações como o Museu Paulista, 
Monumento à Independência, Casa do Grito, Museu de Zoologia. Possui área total 
de 184.830 m2. Existe um bosque remanescente de 32.2000m2, situado atrás do 
Museu Paulista, o Horto do Ipiranga. O número de visitantes é cerca de 2.400 aos 
domingos e feriados. 
 
6.1.4 Projetos em Desenvolvimento no MSP 
 
Vários projetos de órgãos oficiais tem colaborado com a recuperação e/ou 
manutenção de Áreas Verdes. Para a área de influência considerada, destacam-se o 
projeto “POMAR”, iniciativa da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e os projetos 
“Adote um Parque” e “Preserve um Parque” da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente. 
 

 SÃO PAULO POMAR, MAIS VERDE, MAIS VIDA. 
 
O Projeto Pomar tem como objetivo promover a recuperação ambiental e a 
revegetação das margens do Rio Pinheiros. O Projeto enfoca a recuperação 
ambiental (ar, água, reciclagem do lixo) e social (Programa Emergencial de Auxílio 
Desemprego e o NEAPP – Núcleo de Educação Ambiental Projeto Pomar). Até o 
momento foram executados 14km de jardins, utilizando-se 250 mil mudas na 
margem esquerda do Rio Pinheiros. Existem cerca de 30 mil mudas no viveiro de 
172 espécies. São parceiras 17 empresas ou entidades. 
 

 PROTEJA UM PARQUE 
 
Proteja um Parque é um projeto criado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

para evitar que a vegetação, os animais e as edificações dos parques sejam alvo de 
vandalismo e depredação, proporcionando segurança e bem estar aos usuários e 
garantindo maior vida útil aos equipamentos desses logradouros públicos. O Projeto 
pretende estimular parcerias entre o Poder Público e a iniciativa privada, gerando 
investimentos a serem aplicados na proteção dos parques municipais de São Paulo. 
Nessa listagem incluem-se os parques Alfredo Volpi e Ibirapuera (inseridas no AII), 
Severo Gomes, Burle Marx, Lino e Paula Raia e Nabuco (inseridas na AID). 
 

 ADOTE UM PARQUE 
 
Adote um Parque é um programa criado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
para estimular parcerias entre o Poder Público e a iniciativa privada, gerando 
investimentos para criação, conservação e manutenção dos parques municipais de 
São Paulo. Para adotar um parque, basta promover as intervenções necessárias, 
que incluem investimento em obras para melhoria da área ou contrato de 
manutenção. As intervenções dependem de necessidades específicas em cada 
parque. Os parques recém criados dentro desta iniciativa inseridos nos limitesa da 
AII são Parque do Sumidouro (16.000 m2 Pinheiros), P. Jardim São Bento (25.000 
m2, Campo Limpo), P. Feitiço da Vila (27.000 m2, Campo Limpo), P. Jardim 
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Herculano (60.000 m2, Campo Limpo) e P. Colina São Francisco (40.000 m2, 
Butanã). 
 
6.2 Área De Influencia Direta (AID) 
 
6.2.1 Relação m2 de Área Verde por Habitante 
 

Adotando-se como indicador de ‘qualidade de vida’, o parâmetro ‘m2 de cobertura 
vegetal por habitante’, verificou-se que as situações mais críticas ocorrem nos 
Distritos de Itaim Bibi e Jabaquara. 
 

TABELA 6.1 
DADOS SOBRE POPULAÇÃO TOTAL, m2 DE COBERTURA VEGETAL POR 

HABITANTE E ÁREAS VERDE, POR DISTRITO DA AID 
 

Sub-
prefeitura 

Distrito 
Municipal 

m2 de cobertura 
vegetal por 
habitante * 

População 
total ** 

Área Verde 
(m2)*** 

Pinheiros Itaim Bibi        3,87     81.465       315.269,5 

Jabaquara Jabaquara        4,02   214.095       860.661,9 

Butantã Morumbi    239,04     34.588    8.267.915,5 

Santo Amaro Campo Belo      14,12     66.646       941.041,5 

Santo Amaro Santo Amaro      90,23     60.539  54.624.339,0 

Campo 
Limpo 

Vila Andrade    100,99     73.649    7.437.812,5 

  * Fonte: Técnicos da SMMA: elaborada com base no processamento digital de 
imagens do sensor TM do satélite Landsat 7 (03/09/1999) e dados de 
população do IBGE (censos de 1991 e 2000). 

 ** Fontes: IBGE, Censos Demográficos: 1980, 1991, 2000 e Contagem da 
População 1996 in: BDP 2002 SEMPLA/DEINFO. 

*** Valor calculado a partir dos dados de densidade populacional e m2 de cobertura 
vegetal por habitante, somente para fins de comparação, sem confirmação de 
dados oficiais. 

 
No distrito do Jabaquara com 214.095 habitantes e 860.661,9 m2*** de área verde, 
tem-se a maior população alocada na segunda menor área verde.A partir da década 
de 60, surgiram loteamentos ocupados por população de poucos recursos, dando 
origem a bairros populares, predominância de pequenos lotes, casas auto-
construídas, ausência de infra-estrutura urbana e de equipamentos sociais. A partir 
da década de 70 houve um processo de expulsão de parte dos antigos moradores 
que não possuíam casa própria, e foram substituídos pela população de renda mais 
alta, alterando as características destes bairros de maneira não homogênea. 
 
Na região dos Bairros Americanópolis/Jardim Miriam caracteriza-se pela ocupação 
residencial de baixo padrão, densamente ocupada por unidades unifamiliares. A 
paisagem típica desta região caracteriza-se pela topografia ondulada, ocupada 
homogeneamente por construções baixas. 
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Neste Distrito, o tipo de ocupação não agregou valores de qualidade de vida no nível 
privado, sendo as áreas verdes basicamente originárias de ações conservacionistas 
(parque estadual criado para a proteção das nascentes do Riacho Ipiranga) e 
praças. 
 
A situação menos crítica é conferida ao Distrito do Morumbi, com a menor população 
e segunda maior área verde (34.588 habitantes e 8.267.915,5 m2***). 
A ocupação espacial neste caso utilizou-se da concepção de bairro-jardim, 
destinando-se parte dos lotes para áreas verdes . 
 
A Vila Andrade é a segunda menos crítica, contígua ao Morumbi, apresentando 
também ruas arborizadas e jardins residenciais. Entretanto o processo de 
verticalização é mais intenso, conferindo uma maior população. 
 
O Distrito de Santo Amaro destaca-se pela presença da maior área verde, 
conseqüência de sua extensão territorial e presença de praças e áreas verdes em 
terrenos particulares (clubes, condomínios fechados, jardins de empresas, etc.). 
Destacam-se bairros jardins como Chácara Flora e Granja Julieta. 
 
O uso do solo nos distritos de Campo Belo e ltaim Bibi é predominantemente 
residencial, podendo notar-se acentuada verticalização, principalmente junto ao 
Campo Belo. Para ambos os Distritos, o índice de m2 de cobertura vegetal é        
baixo, sendo mais crítico para o Itaim Bibi apresentando a menor área verde 
(315.296,5 m2***) para a segunda maior população (81.465 habitantes). 
 
Em resumo, considerando-se o indicador ‘m2 de cobertura vegetal por habitante’, 
Jabaquara e Itaim Bibi são os distritos de maior carência em termos de áreas 
verdes, embora apresentem diferenças marcantes quanto aos tipos, tamanhos e 
estado de conservação da áreas verdes (maiores detalhes na caracterização da 
ADA). Desta forma, tornam-se regiões prioritárias em termos de criação de novas 
áreas verdes ou ampliação das que atualmente existem. 
 
6.2.2 Áreas Protegidas Legalmente 

 
A seguir uma breve descrição da áreas legalmente protegidas, situadas no 
perímetro da AID. 
 

 PARQUE ESTADUAL DAS FONTES DO IPIRANGA (PARQUE DO ESTADO) 
 
Área total: 543 ha. 
Vegetação: estádio médio a avançado. 
Abrange em seus limites, as cabeceiras do Riacho do Ipiranga. O Parque abriga o 
Instituto de Botânica, o Jardim Botânico, Fundação Parque Zoológico de São Paulo, 
o Simba Safari, o Instituto Astronômico e Geofísico, Secretaria da Agricultura, 
Fundação para o Bem-Estar do Menor e o Hospital Psiquiátrico. 
Número de visitantes: o Zoológico recebe 1,5 milhão por ano. 
Estado de conservação: regular. 
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 PARQUE NABUCO 
 
Área total: 31.000m2. 
Vegetação: Espécies nativas e Espécies exóticas 
Número de visitantes (domingos e feriados): 1200. 
Estado de conservação: 
 

 PARQUE BURLE MARX 
 
Área total: 138.000 m2 
Vegetação: pequenas capoeiras e eucaliptos. Jardim projetado por Burle Marx. 
Número de visitantes (domingos e feriados): 1000 
Estado de conservação: bom. 
 

 PARQUE SEVERO GOMES 
 
Área total: 34.900m2 
Vegetação: introduzida. 
Presença de córrego no local, atraindo avifauna de banhado e brejo. 
Número de visitantes: 120 
Estado de conservação: sem informação. 
 

 PARQUE LINO E PAULA RAIA (antigo Conceição) 
 
Área total: 15.040m2 
Vegetação: Espécies nativas 
Infraestrutura: Escola Municipal de Educação Artística 
Fundação Cinemateca Brasileira; Depto de Pesquisas e Biblioteca  e Depto. de 
Difusão 
Número de visitantes (domingos e feriados): 400 
Estado de conservação: bom. 
 
6.3 Área Diretamente Afetada 
 
Com o objetivo de estabelecer um quadro comparativo das áreas verdes dos setores 
da operação urbana Água Espraiada, realiza-se uma descrição geral levando em 
conta o contexto e características do uso do solo já abordados no diagnóstico do 
meio antrópico, e principalmente as características da arborização e as condições 
dos espaços públicos, destacando-se as praças. 
  
6.3.1 Setor Marginal Pinheiros 
 
Predominantemente de uso residencial ocupada por construções de padrão médio-
alto com a existência de condomínios fechados. Este setor faz parte de dois distritos 
com os maiores valores da relação de cobertura vegetal por habitante ou seja, 
239,04 m2 /hab. para o Morumbi e 100,99 m2/hab. para Vila Andrade. 
 
O Morumbi é considerado um bairro jardim, com jardins bem plantados e ruas 
geralmente bem arborizadas, raramente com plantio homogêneo.  



TECNOSAN 

 

6.8 

O distrito de Vila Andrade apresenta ocupação com lotes amplos, residências de alto 
padrão com jardins, ou então, situadas em áreas ainda recobertas por capoeiras ou 
mata secundárias. 
 
Como exemplo de áreas remanescentes da vegetação nativa pode-se citar as 
situadas próximo ao Colégio Pio XII e na praça Malásia. Esta praça está localizada 
dentro de um condomínio fechado no bairro de Vila Andrade e é  contígua a ADA, 
estando fora do seu perímetro. 
 
No perímetro deste Setor foi catalogada apenas a Praça José F. Nobre (Morumbi) de 
tamanho médio. 
 
6.3.2 Setor Berrini 

 
Apresenta alta densidade de ocupação além de verticalização com a presença de 
torres de escritórios e de serviços de alto padrão. 
  
O Setor Berrini representa parte do distrito de Itaim Bibi que possui um baixo índice 
de cobertura vegetal no valor de 3,87 m2/hab.  
 
Onze praças estão localizadas neste Setor: Pça. Gal. Sodré e Silva, Pça. Prof. José 
Lannes, Pça. Enéas Martins Nogueira, Pça. Gal. Gentil Falcão, Pça. Procópio 
Ferreira, Pça. do Cancioneiro, Pça. do Soneto, Pça. Depta. Maria da Costa Neves, 
Pça. Lions Monções, Pça. James Maxwell, Pça. José Antero Guedes. Todas foram 
vistoriadas. 
 
Na Pça. Gal. Sodré pode-se encontrar árvores com até 12 metros de altura como:  
mangueira, alfeneiro, pata-de-vaca, espatódea, falsa-seringueira, aroeirinha, árvore 
da felicidade. 
 
A Pça. Enéas Martins Nogueira destaca-se pelo cuidadoso trabalho paisagístico, 
com uma bela composição formada por canteiros, forragens, maciços arbustivos e 
exemplares de pau-ferro, goiabeira, alfeneiro, pata-de-vaca, murraia, abacateiro, 
jerivá e aroeirinha com alturas médias variando de 5 a 20 metros. 
 
A Pça. José Lannes e a Pça. Lions Monções estão mbas com bom estado de 
conservação. Na Pça Lions Monções destacam-se espécies como pau-ferro e 
paineira, além da presença de espécies comuns na arborização urbana. 
 
A Pça. Deputada Maria da Costa Neves não conta com equipamentos definitivos, 
mas tem bom estado de conservação arborizada com exemplares de  leucena, 
árvore-polvo e dilenia com altura média de até 5 metros. 
 
Algumas pequenas praças estão em estado regular de conservação são elas: a Pça. 
Procópio Ferreira, do Cancioneiro e do Soneto, constituem-se em espaços de 
passagem, localizadas próximas a vias movimentadas, sem patrocínio particular. 
Cabe ressaltar que na Pça. do Cancioneiro foram colocadas mudas recentemente. 
Ao contrário destas a Pça James Maxwell apresenta tratamento paisagístico com 
belos exemplares de cicas e bromélias. 
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O estado de conservação da Pça Gal. Gentil Falção é regular, ela está equipada 
com banca de jornal e ponto de táxi, o número de árvores chega a 100. A Pça José 
Antero de Guedes apresenta bom estado de conservação está situado no trecho 
canalizado do córrego Água Espraiada no canteiro central da avenida. 
 
No Setor Berrini existem  áreas ajardinadas em frente de condomínios e além de 
uma arborização regular nas calçadas. 
 
Em síntese, das onze praças vistoriadas, 4 são pequenas e de conservação regular, 
excetuando a Pça. José Lannes  com bom estado. Duas praças são médias e em 
bom estado de conservação, possuindo patrocínio para manutenção (Pça. Gal. 
Sodré e Silva e Pça. Enéas Martins Nogueira). 
 
6.3.3 Setor Chucri Zaidan 

 
O Setor Chucri Zaidan está incorporado no distrito de Santo Amaro que apresenta 
um índice de cobertura vegetal de 90,23 m2 por hab. 
 
Nota-se neste primeiro trecho a existência de uma área de preservação permanente, 
o Córrego Cordeiro, cuja vegetação das margens consiste predominantemente de 
mamonas e gramíneas altas, além da presença de alguns indivíduos arbóreos. 
 
No trecho que abrange a Rua José Guerra, Rua Luís Seraphico Jr., entre as Ruas 
Leone Vaz de Barros e Castro Verde e Rua Laguna destaca-se a vegetação 
composta por arborização de rua, com altura média das árvores de até 10 metros e 
alguns poucos jardins particulares. 
  
No que se refere a indicadores de áreas verde tem-se poucas e pequenas praças, 
como a Pça. Praça Emb. Ciro Freitas Vale que é de formato semicircular, ocupando 
o local de uma rotatória, com bom estado de conservação. 
 
6.3.4 Setor Brooklin 

 
O uso do solo é predominantemente residencial. Este setor é representado pelo 
distrito de Campo Belo que tem uma relação de cobertura vegetal em  m2 por 
habitante de 14,12. O Setor Brooklin inclui o Brooklin Paulista, Brooklin Novo e 
Campo Belo. Os bairros são predominantemente residenciais de padrão médio-alto 
em processo de verticalização. As calçadas têm as árvores localizadas em canteiros 
individuais.  
 
As praças deste Setor localizam-se principalmente ao longo da Avenida Água 
Espraiada, das quais, onze foram vistoriadas, são elas: Pça. dos Libaneses, Pça. 
Ubirajara Medeiros, Pça. Alexandre Issa Maluf, Pça. Moisés Curi, Pça.  Presidente 
Camille Chamour, Pça. Júlio Bechara Curi, Pça. Décio Cinelli, Pça. Friedrick 
Naumann, Pça. Sérgio Tondi Jr., Pça. André Pucca, Pça. Cidade de Amman. 
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As praças têm tamanho pequeno, o estado de conservação da maioria é regular e 
não dispõem de equipamentos fixos, projeto paisagístico ou  patrocínio.  A praça 
Alexandre Issa Maluf está em estado de conservação ruim.  
 
6.3.5 Setor Jabaquara e Americanópolis 

 
O Setor Jabaquara é predominantemente de uso residencial, com densa ocupação 
horizontal por pequenos lotes sem recuo lateral. 
 
O Setor Americanópolis é predominantemente residencial, de área não verticalizada, 
com pequenos lotes. Existem alguns pequenos trechos junto avenida Armando de 
Arruda Pereira, já verticalizados, com usos de comércio, serviços e habitacionais.  
 
Estes dois setores fazem parte do distrito de Jabaquara que possui valor baixo para 
a relação de cobertura vegetal por habitante de 4,02 m2/hab. 
 
Caracterizam-se por serem bastantes pobres em áreas verdes: a arborização 
pública é precária e  em muitos quarteirões não é observada a existência de uma 
única árvore.  Não existem áreas verdadeiramente significativas, os destaques são 
áreas de paisagismo associadas a conjuntos de prédios, às frutíferas cultivadas nos 
quintais, a alguns poucos exemplares de grande porte e as praças a seguir 
descritas.  
 
As praças nesses setores no geral são poucas, esparsas e pequenas, foram 
vistoriadas quatro praças, três no Setor Jabaquara e duas no Setor Americanópolis. 
 
No Setor Jabaquara estão localizadas as praças Isaac Oliver, Joubert de Carvalho e 
Durval Pereira. O estado de conservação da Pça. Isaac Oliver é bom, da Pça. 
Joubert de Carvalho é regular, enquanto o estado de conservação da Pça. Durval 
Pereira é ruim, com parte da área invadida. 
 
No Setor Americanópolis está localizada a Pça. Dr. Aécio Vannuci e a Pça. Marechal 
Souza Aguiar. A Pça. Dr. Aécio Vannuci apresenta estado de conservação bom. A 
Pca. Marechal Souza Aguiar está cercada e abandonada em estado ruim de 
conservação e ausente de árvores. 
 
6.3.6 Análise Comparativa dos Setores em Relação às Áreas Verdes 

 
Considerando-se os parâmetros m2 de cobertura vegetal por habitante, arborização 
urbana e catalogação das praças, o Setor Pinheiros apresenta valor alto para a 
relação m2 de área verde/hab., boa arborização de ruas, presença de jardins 
particulares, mas número pequeno de praças. 
 
Para o Setor Berrini,  a relação m2 de área verde/hab. é baixa, a arborização urbana 
é regular e o número de praças catalogadas é relativamente grande (11). As praças, 
no geral, encontram-se em bom estado de conservação e poucos em situação 
regular.  Três praças contam com patrocínios para a manutenção. As árvores 
presentes na maior parte das praças, possuem porte médio a grande. 
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Para o Setor Chucri Zaidan, a relação m2 de área verde/hab. é média (considerando-
se as duas situações extremas entre os setores), a arborização urbana é baixa e o 
número de praças catalogadas é pequeno. 
 
O Setor Brooklin apresenta uma baixa relação m2 de área verde/hab., a arborização 
urbana é baixa  entre os trechos compreendidos pela Av. Luís Carlos Berrini e Av. 
Vereador José Diniz. A partir deste trecho até a Av. Washington Luís, a arborização 
é alta. O número de praças catalogas é alto (11), porém são pequenas e em estado 
regular de conservação. Nenhuma delas possui patrocínio para manutenção. 
 
Nos Setores Jabaquara e Americanópolis os três parâmetros são baixos. O número 
de praças catalogas é baixo (5) e são pequenas e em estado de conservação 
variáveis. Nenhuma delas possui patrocínio para manutenção. 
 
Considerando-se a baixa cobertura vegetal por habitante relativo ao Distrito Itaim 
Bibi, o Setor Berrini enquadra-se em região carente de área verde. Deve-se atentar 
que este Setor apresentou as praças melhores conservadas e em maior número. 
Assim, em termos absolutos foi o que apresentou o maior índice para este parâmetro 
na ADA. Essa aparente contradição entre os dois indicativos ambientais escolhidos 
(relação de cobertura vegetal por habitante e o parâmetro ‘praças públicas’)  pode 
ser explicada pela maior concentração de praças do Distrito no perímetro da ADA da 
operação urbana Água Espraiada. 
 
A partir da análise dos três parâmetros, foi estabelecido uma escala de prioridade 
para ações de implantação/conservação/ampliação/ das áreas verdes. São 
prioritárias os setores 1. Jabaquara/Americanópolis, 2. Chucri Zaidan e Berrini, 3. 
Brooklin, 4. Pinheiros 
 
6.4 Impactos 

 
6.4.1 Identificação Dos Impactos 

 
A identificação dos Impactos foi feita consultando-se a  Lei  nº 13.260, 28 de 
dezembro de 2001 (Projeto de Lei nº 656/01, do Executivo). O detalhamento 
quantitativo (por exemplo, o número de árvores que a serem cortadas) será feito em 
outras etapas da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, à medida que os 
projetos de execução forem sendo elaborados, podendo-se exiguir licenciamentos 
individualizados. 
 
Para facilitar a apresentação, os impactos foram sub-divididos em: a) Obras viárias e 
b) CEPAC’S (certificado de potencial adicional de construção). 
 
A) OBRAS VIÁRIAS 

 
Setor Marginal Pinheiros / Berrini 

 
Nestes Setores está previsto a construção de pontes sobre o Rio Pinheiros, 
interligando a Av. Água Espraiada com as marginais do Rio Pinheiros e obras 
complementares, como o viaduto sobre a Avenida Luís Carlos Berrini. 
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O impacto que ocorrerá será a remoção da cobertura vegetal: áreas gramadas 
(canteiros das marginais), arborização urbana (calçadas) e terreno não edificado 
(pertencente à Eletropaulo). Este terreno possui brejos e um córrego que vai 
desaguar no Rio Pinheiros. 
 
Setor Chucri Zaidan 
 
Neste Setor está prevista a continuação da Av. Chucri Zaidan até avenida João Dias, 
com alargamento das Ruas José Guerra, Luís Seraphico Jr e Laguna, além da 
abertura de rua nova entre as R. Leone Vaz de Barros e Castro Verde. 
 
O impacto que ocorrerá será a retirada da cobertura vegetal: árvores (calçamentos, 
jardins de propriedades particulares, canteiros centrais de avenidas) e terrenos 
particulares cobertos por gramíneas (capim). 
 
O Córrego do Cordeiro provavelmente será canalizado, pelo menos no trecho da 
ADA, como já acontece em outras partes de seu caminho. 
A formação de praça no cruzamento da R. Laguna com Av. João Dias, parece difícil 
de ser feito, pensando-se nos limites atuais. 
 
Setor Brooklin 

 
Para a abertura de vias laterais do trecho entre a Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini 
até a Av. Washington Luís Av. Água Espraiada, incluindo-se passagens em desnível 
projetadas nos cruzamentos da Rua Guaraiúva com Rua Miguel Sutil, Rua Nova 
Iorque com Rua Paschoal Paes e Av. Santo Amaro, serão necessárias retiradas da 
cobertura vegetal. 
 
No trecho que vai desde a Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini até a Av. Washington 
Luís, estão localizadas ao longo da Av. Espraiada, nove praças: Pça. Dos 
Libaneses, Pça. Alexandre I. Maluf, Pça. André Pucca, Pça. Moisés Cury, Pça. Pres. 
Camille Chamour, Pça. Júlio Bechara Curi, Pça. Décio Cinelli, Pça. Cidade de 
Amman e Pça. Friedrick Naumann. Estas praças poderão ser alteradas por essas 
obras, parcial ou totalmente. 
 
Está prevista a formação de área ajardinada junto à avenida Água Espraiada já feita 
e a formação de áreas verdes e espaços públicos em toda a área da Operação 
Urbana Água Espraiada. Não se tem detalhes destas obras, mas são ações 
positivas, aumentando áreas permeáveis (que deixa a água passar). 
 
Para o Alargamento da Washington Luís, entre as imediações do Aeroporto de 
Congonhas até a Av. Vicente Rao, o impacto será a retirada da cobertura vegetal, no 
máximo algumas árvores situados em propriedades particulares. 
 
Setor Jabaquara 

 
Para a realização das seguintes obras: 1) abertura de vias ao longo do córrego do 
córrego Água Espraiada desde a Av. Lino de Moraes até a Rodovia dos Imigrantes; 
2) Passagem em desnível projetada nos cruzamento: Av. Pedro Bueno, ,Av. Hélio 
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Lobo/ Rua Jorge Duprat Figueiredo, Rua Vitoriana/ Rua Rishin Matsuda, Rua 
Franklin Magalhães e Rua George Corbisier, será feito a retirada da cobertura 
vegetal. 
 
A abertura de vias desde a Av. Lino de Moraes até a Rodovia dos Imigrantes afetará 
as margens (protegidas por lei federal) do Córrego Água Espraiada em partes não 
canalizadas. Nessa margens, bem degradadas, é comum se encontrar mangueiras, 
bananeiras, goiabeiras e outras árvores maiores como alfeneiro, figueiras, pata-de-
vaca, árvore-polvo. 
 
Para se fazer o túnel sob a Av. Eng. Armando de Arruda Pereira será feita a retirada 
da cobertura vegetal: canteiros, campo de futebol, pequeno fragmento florestal, área 
ajardinada de empresa. 
 
A área prevista para obras das alças de acesso e saída para Rod. Imigrantes estará 
muito próxima dos limites do Parque Estadual das Fontes do Riacho Ipiranga 
(Parque do Estado). Atenção especial deverá ser dada para esta região, porque as 
obras serão realizadas dentro da zona tampão do Parque (um círculo de 10km em 
volta do Parque, com ele no meio, Resolução CONAMA nº 13 de 1990). 
 
No local previsto para a construção da unidade de Habitação de Interesse Social 
existe um pequena mata, com partes mais degradadas e outras se regenerando 
(crescendo) com árvores médias a grandes. 
 
A instalação de área ajardinada desde a Av. Lino de Moraes até a Rodovia dos 
Imigrantes, vai ajudar muito na passagem e absorção das águas das chuvas, além 
de aumentar as áreas verdes. 
 
B) CERTIFICADO DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO (CEPAC) 

 
De maneira geral, o adensamento incentivado diminuirá a relação de área verde 
(cobertura vegetal) por habitante. A magnitude (grau) do impacto vai ser diferente 
para cada Setor. 
 
6.4.2 Avaliação Dos Impactos 

 
A) OBRAS VIÁRIAS 

 
O impacto da retirada da cobertura vegetal (árvores de calçadas, canteiros, praças, 
terrenos particulares) ocorrerá na fase de implantação e tem natureza negativa, 
incidência direta, irreversível, com área de abrangência local, com tempo de duração 
permanente, probabilidade certa e baixa magnitude. 
 
O aumento de vegetação proposto com a formação de áreas ajardinadas junto à via 
expressa a ser aberta ao longo do córrego Água Espraiada, desde a Lino de Moraes 
Leme até a Rodovia dos Imigrantes e a Av. Água Espraiada já executada, ocorrerá 
na fase de implantação e tem natureza positiva, incidência direta, irreversível, com 
área de abrangência local, com tempo de duração permanente, probabilidade certa 
e baixa magnitude. 
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A implantação de sistema de áreas verdes e espaços públicos ocorrerá na fase de 
operação e tem natureza positiva, incidência direta, irreversível, com área de 
abrangência local, com tempo de duração permanente, probabilidade certa e média 
magnitude. 
 
B) CERTIFICADO DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO (CEPAC) 
 
O impacto da diminuição da relação ‘m2 de área verde por habitante’ ocorre na fase 
de operação e tem natureza negativa, incidência indireta, irreversível, com área de 
abrangência local, com tempo de duração permanente, probabilidade incerta e 
magnitude dependente do setor em questão. 
 
O Setor Marginal Pinheiros tem disponível um aumento de 600.000 m2 de área 
construída a ser alienada via CEPAC’s; possui valor alto da relação m2 de área 
verde habitante pela existência de ruas bem arborizadas, jardins particulares 
grandes. Assim, a magnitude do impacto é baixa. 
 
O Setor Chucri Zaidan  tem disponível 2 milhões m2 de área construída a ser 
alienada via CEPAC’s; o valor da relação m2 de cobertura vegetal por habitante é 
mediana. Assim, a magnitude do impacto é média. 
 
O Setor Brooklin tem disponível um aumento de um milhão e meio m2 de área 
construída a ser alienada via CEPAC’s e um valor baixo da relação m2 de área verde 
por habitante. Mas não está situada em área prioritária para implantação de áreas 
verdes. Apresenta assim uma média magnitude do impacto. 
 
O Setor Berrini  tem disponível um aumento de 250.000 m2 de área construída a ser 
alienada via CEPAC’s e valor baixo da relação m2 de área verde por habitante. Mas, 
o trecho inserido na ADA possui muitas praças de médio a grande porte. Apresenta 
assim uma média magnitude do impacto de adensamento nesta área. 
 
O Setor Jabaquara tem disponível um aumento de 500.000 m2 de área construída a 
ser alienada via CEPAC’s, e valor baixo da relação m2 de área verde por habitante e 
é área prioritária, entre os setores, para instalação e medidas de conservação de 
áreas verdes. Apresenta assim uma média magnitude do impacto de adensamento 
nesta área. 
 
6.5 Medidas Mitigadoras e Compensatórias 
 
Na execução das obras viárias ocorrerão dois impactos negativos: a supressão da 
vegetação e a intervenção em áreas de preservação permanente.  Exemplos de 
área de preservação permanente são as vegetações situadas ao longo de rios ou 
encostas com alta declividade e nas nascentes. 
 
As medidas propostas para compensar a supressão da vegetação são: o plantio de 
mudas, a utilização das mudas a serem compensadas na arborização, a relocação 
de árvores, a preservação de indivíduo de grande porte e relevância, a menor 
interferência na vegetação a ser afetada por áreas de empréstimo e bota-fora e a 
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orientação para os funcionários não danificarem as árvores durante a execução das 
obras. 
 
As medidas propostas para evitar ou corrigir o impacto da intervenção em Área de 
Preservação Permanente são: a compatibilização da ação mitigatória ou 
compensatória com diretrizes legais para relocação, a criação e ampliação de áreas 
permeáveis, formação de parcerias e adesão aos projetos para áreas verdes em 
vigor. 
 
O impacto que irá ocorrer na implementação da Operação Urbana Água Espraiada é 
a diminuição da relação m2 de áreas verdes por habitante. As medidas mitigadoras e 
compensatórias sugeridas são: o incentivo a iniciativa privada na conservação de 
praças, a arborização de calçadas, o estabelecimento de parcerias com projetos em 
vigor, o patrocínio para conservação das praças e revitalização e recuperação de 
praças. 
 
Recomenda-se a exigência de projeto paisagístico que contemple efetivamente a 
implantação de sistema de áreas verdes e espaços públicos conforme definido no 
artigo V do Programa de Intervenções” da lei 13.260/01. 
 
Os projetos viários deverão ser obrigatoriamente acompanhados de projetos 
paisagísticos generosos, que garantam a substituição das áreas verdes e elementos 
arbóreos afilados por obras, promovam a continuidade dos eixos arbóreos existentes 
e projetados, e incentivem a criação de novos espaços públicos nos 
empreendimentos privados previstos de forma a aumentar substancialmente a 
arborização dos setores Chucri Zaidan, Brooklin e Jabaquara que serão os mais 
afetados pelas obras projetadas. 
 
O alargamento de calçadas deverá ser fiscalizado para garantir ampliação da área 
de absorção. 
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7. AVIFAUNA 

 
7.1 Avaliação de Impactos Ambientais 
 
A supressão de árvores e áreas-verdes como praças, passeios públicos e canteiros 
eliminará o abrigo, a alimentação e os locais de pouso de muitas aves. Isso fará com 
que elas se refugiem nas áreas circunvizinhas e tenham que  competir com outras 
aves que habitem o local. Essa competição por alimento e território pode acarretar 
mortes, perdas de ovos e abandono da prole. Assim, os efeitos da supressão de 
vegetação podem se estender para além da área de influência indireta. 
 
Outro fator que fará com que muitas aves sejam obrigadas a migrar será o aumento 
da quantidade de pessoas e de veículos transitando. Quanto maior o número de 
pessoas e veículos, maior é o impacto representado para as aves, pois a presença 
das pessoas e o aumento do ruído e dos gases exalados pelos veículos prejudicam 
esses animais. 
 
A tabela a seguir resume a classificação do impacto causado às aves pela 
implantação da Operação Urbana Água Espraiada, sem levar em consideração as 
metidas mitigadoras ou de compensação. 
 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO CAUSADO À AVIFAUNA 
 

CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO 

Natureza Negativo 

Incidência Indireto 

Alcance Imediato 

Duração Permanente 

Reversibilidade Irreversível 

Área de Incidência Regional 

Intensidade Média 

Forma de Interferência Causador 

Ocorrência Certo 

Sinergia Presente 

Distribuição dos Ônus Socializados 

Relevância Relevante 

 
7.2 Medidas Mitigadoras Propostas 
 

Será preciso implantar mais áreas-verdes no perímetro da Operação Urbana. Para 
isso, algumas ações são altamente recomendávei: arborização das ruas; criação de 
novas praças; manutenção, conservação e enriquecimento com espécies nativas 
das praças já existentes; transplante do maior número possível das árvores que 
forem removidas nas obras do empreendimento; plantio de árvores frutíferas em 
ruas e quintais. Uma proposta interessante é incentivar os moradores e empresários 
a manterem áreas verdes e preservarem a avifauna;. 
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A melhor maneira de conservar e melhorar a estrutura da comunidade de aves 
urbanas é manejar a vegetação, aumentando a quantidade de áreas-verdes. Para 
maiores detalhes sobre o incremento de áreas-verdes e arborização propostos, ver 
item referente às medidas mitigadoras e de compensação para a vegetação. 
 
7.3 Medidas de Compensação Propostas 
 
Propõe-se a criação de um parque urbano ou, ao menos, de três praças que 
ocupem  no mínimo um quarteirão. Essas áreas-verdes devem ser implantadas 
prioritariamente entre os setores Jabaquara e Americanópolis, que são os mais 
carentes em termos de vegetação.  
 
A tabela a seguir reavalia os impactos ambientais referentes à avifauna levando em 
consideração as medidas migidadoras e de compensação propostas 
 

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO CAUSADO À AVIFAUNA 
COM A IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS 

 

CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO 

Natureza Positivo 

Incidência Indireto 

Alcance Longo prazo 

Duração Permanente 

Reversibilidade Reversível 

Área de Incidência Regional 

Intensidade Média 

Forma de Interferência Intensificador 

Ocorrência Certo 

Sinergia Presente 

Distribuição dos Ônus Socializados 

Relevância Altamente relevante 

 
7.4 Monitoramento Proposto 
 

Será preciso realizar um monitoramento da comunidade de aves em todos os 
setores incluídos na Operação Urbana e um levantamento quantitativo da avifauna a 
ser impactada em cada um deles.  
 
Esse levantamento deve ter a duração inicial de dois anos, e devem ser feitas  
observações de, no mínimo, cinco dias para cada estação do ano (primavera, verão, 
outono e inverno). Além disso, é recomendável que sejam feitos, a cada cinco anos, 
levantamentos visando monitorar as alterações na comunidade de avifauna.  
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8. ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS 
 
8.1 Diagnóstico 
 
Este relatório apresenta um diagnóstico das condições sócio-econômicas e 
demográficas das populações residentes em toda a área de influência da Operação 
Urbana  Águas Espraiadas, ainda a ser complementado com novos dados. Para a 
análise dos impactos foi importante desmembrar a área de influência em áreas 
menores de acordo com a incidência dos efeitos – diretos ou indiretos -  que essa 
operação urbana terá nos seus diversos trechos.  
 
Primeiramente delimitamos uma área lindeira à Avenida Águas Espraiadas, em sua 
faixa construída ou ainda por construir, num diâmetro de cerca de 500 metros dos 
dois lados da avenida, abrangendo os quarteirões do entorno e ao longo da Marginal 
do Rio Pinheiro. A esta área chamaremos Área Diretamente Atingida ou ADA, já que 
é dentro de seu perímetro que acontecerão as intervenções previstas nessa 
operação.  
 
Em seguida, delimitamos uma área maior que corresponde a um anel intermediário 
circundando a área de intervenções, e que obedece aos limites administrativos dos 
distritos dentro dos quais a ADA se localiza. Esta área, que chamaremos de Área de 
Influência Direta, ou AID engloba os seguintes distritos: Itaim Bibi, Campo Belo, 
Jabaquara, Santo Amaro, Vila Andrade e Morumbi.  
 
Finalmente, desenhamos uma terceira área de influência que corresponde ao 
conjunto das subprefeituras que contêm os distritos da AID e que chamaremos de 
Área de Influência Indireta – AII. As subprefeituras que formam a AII são as de 
Pinheiros, Jabaquara, Santo Amaro, Campo Limpo e Butantã. Nos mapas a seguir é 
possível visualizar as três áreas de influência e sua localização no município.  
 
 Ver plantas BE 14 7B 009, 010 e 011, no Volume 4. 
 
Preliminarmente já é possível identificar na região estudada algumas das 
características constitutivas do processo de urbanização brasileiro, como 
desigualdades sociais profundas e um diferencial enorme em termos de infra-
estrutura.  
 
A área congrega, num espaço de apenas 25.649 ha, de um lado a Av. Berrini, um 
dos pólos econômicos mais dinâmicos e globalizados da cidade, centro dos 
empregos de ponta  e dos serviços sofisticados; e de outro, porções periféricas, de 
crescimento populacional explosivo, índices de pobreza, marginalidade e  violência 
recordes no município, como a Vila Andrade. Os índices de mortalidade infantil são 
um exemplo dessa discrepância. Enquanto não passam de 5,64 óbitos por mil 
nascidos vivos no distrito do Campo Belo, chegam a 18,10 na Vila Andrade (SEADE 
e IBGE, Contagem da População/1996). 
 



TECNOSAN 

 

8.2 

Considerando-se a área de influência da Operação Urbana como um todo – ADA, 
AID e AII - , constata-se que nela vivem atualmente cerca de 20% da população do 
município, ou  mais de 2,1 milhões de pessoas, sendo 531 mil residentes nos bairros 
e distritos que compõem a ADA e a AID, e a grande maioria – 1,6 milhão -   nos 
distritos da AII. Esses montantes comprovam a dimensão significativa que essa 
Operação Urbana tem para a cidade como um todo. 
 
A tendência de declínio da taxa de crescimento populacional, predominante no 
município nas últimas décadas, ocorre também nesta porção de seu território, 
embora que de maneira desigual. Enquanto o decréscimo de população ocorre mais 
fortemente nos distritos mais centrais e de renda mais elevada,  naqueles mais 
periféricos e sabidamente carentes de serviços e infraestrutura urbana, as taxas 
chegam a ser explosivas, como no distrito de Vila Andrade, cuja população mais do 
que triplicou em duas décadas.  
 
Com relação à renda  da região, a média dos distritos e subprefeituras que 
compõem sua área de influência são bem mais altas (praticamente o dobro, para 
muitos deles) do que a média para o município. A exceção fica para a região de 
Campo Limpo na AII cuja subprefeitura, como um todo, tem média abaixo da renda 
da cidade.  
 

TABELA 8.1 
 

      
 

População por Faixa de Renda Familiar e Renda Média da Área - 1997 

Áreas até 3 sm 3 a 5 sm 5 a 10 sm 10 a 15 sm 15 e mais Renda Fam da área

R$

AID 5,47% 8,41% 16,86% 12,55% 56,70% 3029,46

Distritos

Campo Belo 1,31% 8,32% 11,91% 8,89% 69,57% 3849,58

Itaim Bibi 4,62% 5,34% 7,51% 15,06% 67,47% 3277,62

Jabaquara 8,31% 11,31% 23,37% 16,67% 40,34% 1904,70

Morumbi 2,01% 4,68% 13,28% 2,77% 77,26% 5145,58

Santo Amaro 2,86% 1,73% 6,61% 8,41% 80,38% 3897,56

Vila Andrade 6,27% 12,61% 27,08% 8,49% 45,54% 3357,12

AII 7,13% 10,05% 22,04% 15,23% 45,56% 2576,00

Subprefeituras

Sto Amaro 3,34% 6,20% 11,90% 10,11% 68,45% 3393,37

Pinheiros 3,43% 3,68% 8,55% 10,83% 73,51% 3841,00

Jabaquara 8,31% 11,31% 23,37% 16,67% 40,34% 1904,70

Butantã 7,18% 10,62% 23,32% 18,87% 40,01% 2350,55

CampoLimpo 10,99% 15,28% 34,75% 16,74% 22,25% 1519,63

MSP 10,42% 13,58% 28,32% 16,40% 31,27% 1750,80

Fonte : Pesquisa O/D Metrô
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Entretanto, o exame da distribuição da população pelas  faixas de renda familiar nas 
áreas de estudo nos mostra que esse território reflete exemplarmente nossa 
distribuição sócio-espacial desigual. De um lado, cerca de 50% das populações da 
AID e da AII pertencem aos extratos de mais alta renda (15 sm ou mais); de outro, 
constata-se que cerca de 13,88% da população da AID (aí computadas as 
populações que vivem na ADA) e 17,18% da AII vivem abaixo da linha de pobreza 
(ganham abaixo de 5 sm, conforme o critério do IPEA para São Paulo). Temos então 
na área a repetição do mais recente padrão de segregação espacial que avança 
pela cidade – que funda ilhas de pobreza em territórios de elite, por populações que 
reivindicam o direito de usufruir da  infraestrutura, das oportunidades e dos serviços 
que as regiões periféricas não  têm.   
 
8.1.1 Favelas 

 
O tratamento a ser dado pela PMSP à população favelada residente na área da 
Operação Urbana Água Espraiada constitui uma das preocupações centrais dos 
estudos e proposições sócio-econômicos do presente EIA RIMA. Assim sendo, tanto 
a avaliação como as medidas para tratamento do tema não podem prescindir de um 
diagnóstico específico deste segmento populacional.  
 
Segundo estudos urbanos com base em pesquisas específicas da Sempla e do 
SEHAB/FIPE, em duas décadas  -  73 a 93 – a população favelada  passou de 71 
mil para quase 2milhões  - ou de 1% para 19% da população do município. 
 
A Contagem do IBGE de 96 nos oferece  estatísticas mais recentes com relação ao 
município, mas dada a conceituação restrita utilizada na pesquisa (contabiliza 
apenas as favelas formadas com 50 barracos ou mais), deve-se lembrar que ela não 
cobre o universo das favelas em São Paulo, deixando de lado a enorme série de 
pequenos núcleos, que explodem a olhos vistos. Mesmo assim, os dados da 
contagem são uma referência importante dada a lacuna de informações mais 
recentes. Assim, temos que, segundo este levantamento, para um total de 
população da cidade em 1996 de 9.8 milhões, 7,61% (ou mais de 750mil pessoas) 
viviam em favelas de mais de 50 barracos 
 
A mesma Contagem/IBGE de 1996 também nos dá uma idéia do peso relativo das 
populações vivendo em favelas maiores de 50 barracos nos distritos da Área de 
Influência Direta que contem a ADA. Constata-se que em 96, 10% da população da 
área (ou cerca de 56 mil pessoas) viviam nesses aglomerados,  proporção maior que 
para o município como um todo (7,6%). Desses 56 mil, a grande maioria estava nos 
distritos de V.Andrade (onde quase metade da população é favelada) e Jabaquara. 
No Morumbi e em Campo Belo o número dessas favelas também não é desprezível. 
Finalmente, esses 56 mil favelados da AID representam em 96,  cerca de 7,61% da 
população favelada na cidade vivendo nesses aglomerados, enquanto que o peso 
da população total da AID na população da cidade é menor - 5,3%.   
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TABELA 8.2 
POPULAÇÃO RESIDENTE EM FAVELAS DE MAIS DE  

50 BARRACOS  NOS DISTRITOS DA AID/ADA 
1996 

 

Áreas 

1996 

População 
 

Total 

População 
das   Favelas 
Maiores que  
50 Barracos 

% da 
População 
Favelada 
sobre a 

População 
da Área 

AID/ADA 
523.258       56.764 10,84 

Distritos 

Campo Belo 66.553 4.568 6,86 

Itaim-Bibi 88.565 334 0,38 

Jabaquara 212.455 21.606 10,17 

Morumbi 38.550 5.514 14,30 

Santo Amaro 62.988 - - 

V. Andrade 54.147 24.742 45,69 

MSP 9.839.436 748.455 7,61 

Fonte: IBGE Contagem Populacional/1996 in: Site PMSP. 

 
 
Já para a ADA exclusivamente, os dados disponíveis fazem parte dos levantamentos 
realizados em 95, sob a coordenação da PMSP, já no âmbito dos estudos do projeto  
Águas Espraiadas de então.  
 
Nesses estudos foram identificados 68 núcleos de favelas na Área Diretamente 
Afetada, distribuídos no território que vai da Av. Nações Unidas até a Av. Eng. 
Arruda Pereira, conforme dados da tabela abaixo. A projeção de 5,02 pessoas 
permitiu totalizar  uma população favelada de 42.347 mil pessoas. 
 
Em janeiro de 1996, das 68 favelas, 28 delas já haviam sido removidas e 8 estavam 
em processo de remoção. Este fato reduziu o universo de análise de 68 para 32 
núcleos favelados, com um total aproximado de 4.000 domicílios e uma população 
estimada em tomo de 20.000 pessoas segundo a mesma fonte.  
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TABELA 8.3 
DISTRIBUIÇÃO DE FAVELAS POR TRECHOS NA ADA -1995 E 1996 

 

Trechos 

Número de 
Favelas 

Domicílios População¹ 

1995 1996 1995 1996 1995 1996 

Trecho 01 –Nações 
Unidas/ 

Washington Luiz 
22 - 2.642 12 13.262 * 

Trecho 02 –Washington 
Luiz/ 

Corbusier 
29 15 5.216 * 26.184 * 

Trecho 03 –Corbusier 
Eng. A. A. Pereira 

 
17 17 578 * 2.901 * 

TOTAL 68 32 8.436 4.000 42.347 20.000 

Fonte: Estudos de  EIA/RIMA da JNS. 
* Alguns dados não constam e outros são estimados. 
¹ População projetada a partir de  5,02 pessoas por domicílio. 

 
O quadro a seguir registra, na visão dos estudos da época, a ordem de grandeza do 
problema nas diversas áreas de influência. Destaca-se que os mencionados dados 
devem ser utilizados com cautela visto se basearem em estimativas.  

 
TABELA 8.4 

POPULAÇÃO FAVELADA – ESTIMATIVAS – 1996 

 

Áreas Domicílios Favelados População Favelada 

Área de Influência 
Indireta  AII 

30.572 153.747 

Área de Influência Direta  
AID 

15.761 79.122 

Área Diretamente 
Afetada ADA 

8.436 (1) 42.348 

Fonte: EIA/RIMA JNS. 
(!) Estimava-se em torno de 4.000 o número de barracos removidos da ADA, 
quando da abertura do primeiro trecho da Avenida. Restariam, portanto, ainda, 
aproximadamente 4.000 barracos. 

 
Dados mais recentes sobre a ADA foram projetados em outro estudo encomendado 
pela PMSP em 2000, já para o projeto da Operação Urbana Água Espraiada. Neste 
estudo, realizado pela Diagonal, foram feitas estimativas sobre o número de famílias 
em favela na ADA para o ano de 2000, visando dar bases para a proposição do 
Modelo de Atendimento Habitacional para cada área de HIS, a ser aplicado no 
âmbito da Operação Urbana.  
 
Assim foi demarcado na área um total de 88 núcleos de favelas, onde se estimou 
uma população de 16.292 famílias. Dessas, 8.748 famílias habitam em favelas 



TECNOSAN 

 

8.6 

inseridas no perímetro da Operação Urbana e 7.545 em favelas não inseridas no 
perímetro dessa operação.   
 
 
Do total de domicílios pesquisados, 68% eram de alvenaria. A predominância da 
alvenaria enquanto material de construção reproduz na ADA tendências presentes 
no município de São Paulo: em 1980, apenas 2,4% dos domicílios favelados eram 
de alvenaria, já em  1987, este percentual sobe para 51 %, atingindo 74% em 1993. 
 
Outra singularidade do universo pesquisado diz respeito ao tempo de moradia no 
domicílio: 60% das famílias entrevistadas residiam há mais de 5 anos na mesma 
casa.  Não obstante, é necessário sublinhar a ocorrência, em tomo de 13%, de 
famílias que ocupavam os imóveis há um ano, ou seja, em pleno processo de 
desapropriação para liberar áreas necessárias à implantação das obras relativas à 
Operação Urbana Água Espraiada. Este fato indica a fragilidade do controle sobre 
uma área decretada como de utilidade pública, cujo adensamento deveria ser 
monitorado com atenção, de forma a não expandir os custos desapropriatórios.  
 
No que diz respeito à ocupação dos domicílios ela é de 5,04 pessoas por domicílio, 
ligeiramente superior àquelas encontradas para a cidade de São Paulo, de 5,02.  Na 
área de estudo, predominam os domicílios com 4 pessoas (20,83%) e 5 pessoas 
(22,50%).  
 
Sobre a  renda familiar entre a população das favelas locais, o quadro resultante da 
sondagem de campo indica 35% com renda na faixa entre R$ 201,00 e R$600,00 
(1,5 a 5 sm da época), panorama coerente com as propensões recentes da 
população favelada no município de São Paulo segundo levantamentos da FIPE.  
 
As atividades daqueles que trabalham estão distribuídas pelos diversos setores da 
economia, com freqüência mais acentuada no setor serviços (onde a atividade de 
“faxineira” comparece com 11,6%). No setor industrial, comparecem atividades da 
construção civil (7% de ajudantes; 8% de pedreiros e 3% como pintor) e do ramo 
metalúrgico, com 4%. 
 
Com relação ao local de trabalho, os bairros localizados dentro e no entorno do 
distrito de Jabaquara, aparecem com maior freqüência totalizando 41,75% dos locais 
de trabalho dessa população. Significativa parcela dos que trabalham não têm 
gastos de transporte para acessar aos locais de trabalho: 32,3% deles declaram ir “a 
pé”, contra 47,4% que utilizam ônibus. Dos que se utilizam de ônibus, 84% 
necessitam de apenas uma condução, pagando passagem de ida e volta.   
 
8.1.2 Equipamentos Sociais 
 
8.1.2.1 Educação 
 

A média de cobertura de escolarização infantil na área de influência da Operação 
Urbana (AID e AII) chega a 1/3 das crianças, maior que os 27,4% registrados no 
município de São Paulo como um todo em 2000. Mas essa média encobre 
diferenças significativas. Em algumas regiões a cobertura ultrapassa 70 e 80 %  - 



TECNOSAN 

 

8.7 

caso de Santo Amaro , Pinheiros , Morumbi – mas em outras ela chega apenas a 
15% (V. Andrade) e 22% (Campo Limpo). 
 
Já para o ensino fundamental que envolve uma demanda de crianças de 7 a 10 
anos e de 11 a 14, a área como um todo apresenta–se  relativamente bem coberta, 
acima da média do município. Na maioria de  seus distritos e subprefeituras, a 
cobertura ultrapassa os 100%, exceção para Jabaquara e V. Andrade,  que ainda 
assim apresentam taxas próximas de 90% 
 
8.1.2.2  Saúde   
 

A assistência primária à saúde se constitui de Unidades Básicas de Saúde (UBS); 
Centros de Saúde (CS); Pronto Atendimento Médico (PMA Ambulatórios e Centros 
de Referência) .  
 
Na AID /ADA e na AII existem 57 desses equipamentos para uma demanda total de 
mais de 2 milhões de pessoas. Isso confere à área uma taxa de perto de 0,50 por 20 
mil habitantes, pouco maior que a média para a cidade (0,69).  
 
Já com relação á existência de hospitais, os dados indicam que há na AID cerca de 
700 leitos hospitalares o que dá uma média de 1,3 leitos/1000 habitantes, 
semelhante à média cidade (1,4/leitos por 1000), ambas taxas extremamente baixas 
se comparadas com o índice recomendado pela OMS de 4 leitos por 1000.  
 
As variações na taxa , dentro dos distritos da AID são grandes  - Morumbi com 4,25 
leitos por 1000 hab, Santo Amaro com 3,3/1000, Campo Belo com 2,12 leitos /1000 , 
enquanto Jabaquara chega a 1,01 leitos por 1000 e  V. Andrade e Itaim Bibi não 
possuem nenhum hospital .   
 
8.1.2.3 Cultura e Esportes   
 
A AID contem 5,7% da população do município (530 mil), mas possui 12,7% dos 
equipamentos culturais da cidade, referentes à bibliotecas, centros culturais , 
cinemas e museus. Entretanto esses equipamentos encontram-se concentrados 
apenas nos  distritos de Santo Amaro (com 21) e Morumbi (com 14), enquanto  V. 
Andrade não possui nenhum desses equipamentos. 
 
Já  com relação aos equipamentos esportivos, que somam 20 na AID, entre centros 
esportivos  - a maioria - campos de  futebol, e outros (quadras, balneários)  a oferta 
se apresenta menos desigual. Entretanto, as carências generalizadas desses 
equipamentos públicos acompanham a situação do município como um todo.  
 
8.2 Avaliação  dos Impactos Sócio – Econômicos na População  

 
O objetivo dessa avaliação é o de compreender as alterações ambientais 
decorrentes do empreendimento, para que sejam propostas as medidas de 
mitigação dos impactos negativos e potencialização dos positivos.  
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Um primeiro esclarecimento: a análise dos impactos a serem considerados toma 
como ponto de partida a situação atual do quadro sócio-econômico e urbano do 
conjunto de áreas de influência da operação urbana. Com referência à ADA por 
exemplo, há que se considerar que este quadro foi profundamente marcado pelas 
obras viárias e de drenagem do córrego da Água Espraiada, parcialmente 
executadas a partir de 1996.  
 
De um lado deve-se reconhecer que a construção da parte inicial da avenida 
melhorou o quadro pré-existente de desestruturação urbana da área (que se 
apresentada dominada por um córrego poluído, invadido por favelas), já que houve a 
implantação ainda que parcial, de um eixo de transporte estruturador, e a remoção 
de parte significativa das favelas nesse primeiro trecho. Ocorre que muitas das 
desapropriações decretadas não tiveram uma resolução jurídica satisfatória, 
provocando o congelamento de uma série de terrenos no entorno do eixo viário. 
Além disso, nem todas as favelas da área foram removidas e, pior, o programa de 
reassentamento proposto não teve a preocupação de fixar essa população favelada 
nos arredores da área, oferecendo como opções de moradia, locais situados nos 
limites do município (zona leste e região sul, muito próximo aos mananciais), em 
áreas muito distantes da região original onde essa população residia. Assim sendo, 
a situação urbana da área volta a se poblematizar, com a invasão lenta e 
descentralizada de novos focos de favela nas áreas desapropriadas, por populações 
de baixa renda, muitas vezes a mesma população deslocada, a qual, após uma 
experiência desastrosa em locais de moradia longínquos, retorna à região antiga, 
aonde já possuíam laços de convivência e onde se localizavam seus empregos. 
 
Para a análise dos possíveis impactos da implantação da Operação Urbana, levou-
se em conta as modificações de uso e adensamento que irão vigorar a partir de sua 
implantação.  
 
8.2.1 Impactos por Aspectos Sócio–Econômicos  
 

Com relação à esfera sócio–econômica, o  desafio desta operação urbana  é fazer 
realizar seus objetivos sociais de reassentamento, inclusão social e melhoria da 
qualidade de vida da população de baixa renda da área favelada;  e seus objetivos 
urbanos de adensamento e diversidade social na ocupação do espaço  dentro do 
perímetro. A dimensão desse desafio é desenhada pelo alto nível de atração que 
essa mesma área exerce para o setor imobiliário privado.  
 
8.2.2 Dinâmica Demográfica 
 
O programa de intervenções do projeto coloca como objetivo demográfico o 
adensamento, o que seria desejável do ponto de vista urbanístico numa região que 
conta com infra-estrutura. Com a presença do empreendimento, e  sob a ação dos 
mecanismos da operação urbana, espera-se que sejam efetivamente expandidas as 
oportunidades imobiliárias para a construção e lançamentos de edifícios 
habitacionais. Além disso, a proibição de tráfego de carga pesada e a acessibilidade 
que a abertura da Avenida trará serão atrativos para novos residentes.  
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Este será um  impacto demográfico altamente positivo, a ser alcançado de modo 
indireto, a médio e longo prazo, com efeito permanente, com uma abrangência local 
(ADA) mas que certamente terá  conseqüências regionais, seja para a classe média 
da AID, seja para a baixa renda da AII, dada a multiplicação das oportunidades 
urbanas na ADA.  
 
Entretanto há que se atentar para o fato de que nem sempre o adensamento 
construtivo vem junto com o adensamento populacional. Pelo contrário, tendências 
recentes no mercado imobiliário paulista mostram que a verticalização para a classe 
média alta, por exemplo, muitas vezes é sinônimo de diminuição da densidade 
populacional.  Isso poderá ocorrer facilmente no setor  Brooklin, Itaim, e também no 
setor Jabaquara e Americanópolis, ambas com as maiores densidades da ADA. 
 
Esse desvio, entretanto, poderá ser contornado se se conseguir efetivamente a 
instalação de uma diversidade social na área, a partir da implantação das HIS na 
região, com residências de padrão construtivo acessíveis às populações de baixa 
renda, padrão esse que normalmente garante uma maior densidade populacional  
além de assegurar uma maior  equidade na distribuição e uso dos espaços urbanos 
dentro do perímetro da operação. 
 
O perfil demográfico desta região da cidade mostra um nível alto de desigualdade 
social no bairro, densidades baixas e em queda nos distritos mais centrais do 
perímetro e densidades altas e altas taxas de crescimento populacional nas áreas   
mais pobres, particularmente Jabaquara e Vila Andrade.  
 
A análise do padrão construtivo dominante em cada setor do perímetro da operação 
mostra também que a região abriga numa área de renda média alta uma série de 
“ilhas de pobreza” espalhadas pelos espaços remanescentes do primeiro trecho da 
avenida, e altamente concentrada no fundo de vale do córrego (na faixa futura do 
leito da avenida), no seu trecho ainda por realizar. 
 
8.2.3 Aumento da População Flutuante  
 
A atração das atividades produtivas e a geração de empregos irão se traduzir no 
aumento da população flutuante que circula diariamente pela área. Este impacto 
será de média relevância e magnitude, sendo positivo já que otimizará toda a 
potencialidade em termos da infra-estrutura.  
 
8.2.4 Perfil Sócio–Econômico da Área 
 

 Diversidade sócio-econômica na ocupação da área e inclusão social 
 

Uma parte significativa da área da operação urbana em sua ADA e AID tem se 
caracterizado, até o momento, como um espaço da classe média e média alta 
permeada de enclaves de pobreza que marcam a área com uma segregação sócio-
espacial muito acentuada. A exceção fica para os distritos de  Jabaquara e   
Americanópolis, na ADA e Vila Andrade , na AID, visivelmente mais populares, mas 
onde as populações faveladas também vivem em espécies de “guetos” encravados 
no fundo do vale, às margens do córrego. 
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O projeto da atual operação urbana se propõe a enfrentar estas questões garantindo 
a manutenção de uma diversidade social na ocupação da área, e  a  inclusão 
social de todos os grupos envolvidos.  
 
Avalia-se que, com a proposta  de implantação das HIS dentro do próprio perímetro 
da operação, acolhendo a população favelada desapropriada, essa diversidade 
poderá ser mantida e aumentada. Entretanto a simples implantação dessas HIS na 
área não consegue evitar que as mesmas se transformem  também elas, em guetos 
de baixa renda, ainda que com melhores condições de habitabilidade. Para que isso 
não aconteça é necessária a implantação paralela dos programas sociais propostos. 
Eles ajudariam a evitar o abandono da área pelas populações de baixa renda 
pressionadas pela valorização imobiliária, o que comprometeria o objetivo de 
manter-se a diversidade de ocupação urbana.  
 
8.2.5 Condições de Vida da População   
  

 Desinformação e  insegurança   
 
Uma estratégia adequada de comunicação sobre o novo projeto é fundamental para 
não se comprometer as negociações entre o Poder Público e os atores envolvidos. 
Informações parciais, transmitidas na imprensa ou por conhecidos e parentes, 
resultam numa série de boatos e notícias desencontradas, fatores  geradores de 
grande insegurança, principalmente para as populações mais frágeis do ponto de 
vista de exigência de direitos. Ainda mais se, como no caso da área em estudo, há 
um precedente trágico: a primeira remoção de favelas da área, em 1996.   
 

 Deslocamento compulsório da população residente  

 
A  fase de pré implantação inclui o processo de desapropriação que irá abranger 
parte das populações da  chamada Área Diretamente Afetada – ADA , que hoje 
residem na faixa de construção da nova avenida. 
  
Por se tratar de decisão exógena aos projetos de vida dessas famílias e de caráter  
compulsório, mesmo que ocorra o ressarcimento do patrimônio imobiliário (os 
imóveis deverão ser pagos pelo valor de mercado) a desapropriação e o 
conseqüente deslocamento já se constitui, por si , em um grande problema para 
essas famílias.  
 
Para contornar esse impacto o projeto propõe programas de reassentamento 
definitivo dentro do próprio perímetro do projeto e programas de atendimento 
econômico e social dessas populações que poderão amenizar esse desconforto  e, 
nos casos das populações faveladas, vir a promover uma melhoria efetiva em suas 
condições de habitabilidade. 
  
No que se refere às 8.748 famílias faveladas residentes no perímetro da Operação 
Urbana, 7.835 deverão ser desapropriadas, seja por que vivem na faixa de 
prolongamento da Av. Água Espraiada (cerca de 4.491 famílias),  seja porque 
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moram no perímetro da Operação Urbana  em áreas de risco ou não consolidáveis 
(3.344 famílias).  
 
Para essas famílias ,  o projeto oferece um Modelo Habitacional de Atendimento, 
pautado na oferta de HIS a serem construídas dentro do perímetro da Operação 
Urbana, além da opção da indenização a preços de mercado.  Do total dessas 
famílias, cerca de 75% (ou 5876 famílias) optaram pela opção de reassentamento 
nas HIS , enquanto que 25% (1959 famílias) preferiram a indenização a preços de 
mercado. 
 
Ainda dentro do total de famílias faveladas residentes no perímetro da OU, mas que 
não serão desapropriadas, o modelo adotado prevê também a urbanização, e nos 
casos necessários, a regularização de seus lotes, num total de 912 famílias. 
 
O tratamento habitacional deverá abranger, além disso, mais 7545 famílias que 
residem em núcleos de favela localizados em áreas vizinhas não inseridas no 
perímetro do projeto. Dessas famílias, 10%  serão deslocadas  e reassentadas; 55% 
terão suas favelas urbanizadas e 35% terão sua situação fundiária regularizada. 
       
Assim, para as famílias que optaram pelo reassentamento,  a opção de habitação 
oferecida com a construção das HIS significará uma melhoria na qualidade 
habitacional, com garantia de um contexto urbano muito mais favorável. 
 

 Reassentamento Provisório 
 
O deslocamento  da moradia atual para as HIS, passando por um assentamento 
provisório, pode se transformar em um novo impacto negativo, na medida em que o 
projeto pouco detalha este aspecto. Essa fase carece de programas específicos 
para se evitar uma potencial geração de conflitos entre os grupos atingidos e o 
poder público.  
 

 Construção e apropriação das HIS pela população alvo.  
 
Do modo como exposto na Lei, o projeto não garante que a construção das HIS terá 
a prioridade necessária para reduzir ao máximo o tempo de permanência  da 
população desapropriada nos reassentamentos  provisórios. A demora na 
construção das HIS pode acontecer não apenas porque ela depende das incertezas 
relacionadas com as vendas do Cepac’s  (timing  dessa venda, viabilização da 
mesma etc.) mas porque, no projeto, não lhe é garantida essa prioridade no 
cronograma.  
 
Além disso, permanece ainda o problema do custo do financiamento do programa 
habitacional sugerido, que pode ultrapassar a faixa de rendimento  de boa parte da 
população favelada do lugar, inviabilizando a compra. 
 

 Incômodos Causados pelas Obras   

 
Durante a fase de implantação do empreendimento haverá um impacto negativo 
temporário na vida da população na ADA e mesmo em trechos da AID. Nessa fase, 
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a implantação do canteiro já é em si um problema. Além disso, a execução das 
obras será acompanhada pelo aumento de tráfego pesado, congestionamentos, 
ruído e poeira, dificuldade de circulação de pedestres, entre outros inconvenientes. 
 
8.2.6 Participação da Sociedade Civil 

 

 Mobilização  da sociedade local 

 
O programa de intervenções prevê a formação de um Comitê de Gestão que garanta 
a participação no projeto e em sua implantação, de todos os atores envolvidos. 
 
Essa mobilização, que pode tomar a forma mais ou menos organizada,  pode ser 
considerada, por si só, um impacto positivo no sentido da organização da população 
em favor de objetivos coletivos, que pode se tornar permanente e irreversível se 
adequadamente conduzido. 
 
8.2.7 Equipamentos Sociais  
 

 Deslocamento Compulsório dos Equipamentos  
 
Este impacto, de natureza negativa, é localizado na ADA. Pode-se se tratar de um  
impacto permanente e irreversível se o equipamento for definitivamente deslocado 
para um outro local, sem possibilidade de retorno ao local antigo.  
 

 Dificuldade de acesso  
 
Trata-se de um impacto provisório localizado na ADA, decorrente da execução das 
obras, mas que pode se arrastar por um longo período, causando grandes 
transtornos à população demandatária desses serviços. 
 
Também , com  a operação do sistema viário esse impacto pode se  caracterizar 
pela dificuldade dos pedestres  especialmente as crianças, de transporem uma via 
de fluxo intenso de tráfego para acessar o equipamento, tais como escolas ou 
centros de convivência.  
 

 Aumento da demanda pelos serviços  
 
O adensamento decorrente da operação urbana irá gerar a médio prazo o aumento 
da demanda por equipamentos, causando congestionamentos no seu uso, 
acentuado pelo fato de que algumas unidades serão desapropriadas. Trata-se de 
um impacto de natureza negativa, disperso pela ADA e pela AID, e de média 
relevância. Mas pode ser considerado temporário, já que no programa de 
investimentos do projeto está prevista a aquisição de imóveis para implantação de 
equipamentos institucionais necessários para comportar o incremento populacional, 
ou mesmo melhorar a cobertura em relação à atual.  
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8.2.8 Proposição de Medidas Mitigadoras 
 

 Programa de Comunicação Social 

 
O projeto ora em análise não apresenta um Programa de Comunicação Social para 
subsidiar o processo de conhecimento da operação urbana pela população 
envolvida. Assim, a sociedade formou seu conhecimento do projeto através da 
imprensa, e eventos promovidos por associações de bairro e lidarenças políticas. 
Entende-se que o  debate entre os atores,  para ser frutífero, deve se precedido por 
sistema de informações que garanta aos envolvidos o  conhecimento real dos vários 
aspectos do projeto. 
 
Longe de se constituir em uma estratégia de marketing institucional, restrita à 
promoção do empreendimento, a comunicação social deve ser entendida como um 
processo à formação, na comunidade, do conhecimento sobre o projeto, seus 
impactos, e formas de tratamento dos mesmos.  
 
As ações que estruturam o programa de Comunicação Social poderão ser as 
seguintes, entre outras: 
 
instalação de Postos de Informação 
definição pela prefeitura de uma comissão permanente de informação  
elaboração de um periódico informativo a ser distribuído em toda a área de 
influência.  
 

 Programa de adequação do cronograma de realizações aos objetivos 
sociais do projeto 

 

Visando reduzir ao mínimo o desconforto da população que será deslocada e 
reassentada, recomenda-se a montagem de um cronograma de realizações que 
priorize a construção de uma primeira HIS – justamente aquela de maior porte, junto 
à Rodovia dos Imigrantes, mesmo antes do início das obras e da remoção da 
população desapropriada. Se possível deve-se evitar a utilização dos 
acampamentos provisórios, que tradicionalmente causam um grande desconforto e 
insegurança.  
 
8.3 Programas de Inclusão Social  
 

Visando dar condições para que o objetivo da diversidade social seja atingido, 
sugere-se algumas linhas de ação para os programas da prefeitura:  
  

 Cadastramento da mão de obra favelada local que se encontra 
desempregada nos programas  de recrutamento de empregos e de primeiro 
emprego da Prefeitura, privilegiando as ofertas de emprego  localizadas no 
mesmo quadrante  da metrópole. 

  

 Criação de laborátórios de formatação de micro-empresas, nos moldes dos 

projetos já em andamento na Secretaria Municipal do Trabalho, com assessoria 
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da USP, Sebrae, ou orgãos similares, visando aproveitar as potencialidades 
produtivas dos moradores da favela. 

   

 Programa de cidadania para adolescentes, nos moldes do programa 

desenvolvido por ongs ou instituições acadêmicas ou de pesquisa,  visando 
envolver a juventude favelada do bairro.  

 
 
8.4 Plano de Obras, de Circulação e de Realocação das Redes de Infra-

Estrutura e  Equipamentos Coletivos  
 
A empreiteira encarregada deverá elaborar o Plano de Obra, contendo informações 
sobre a localização dos canteiros de obras , fluxo de veículos de serviço, localização 
e plano de manejo das áreas de empréstimo e bota-fora, além dos cuidados no 
sentido de minimizar os incômodos aos imóveis lindeiros no que diz respeito a danos 
nas edificações , geração de ruídos e poeira. 
 
Deverá também ser apresentado um plano de circulação de veículos e pedestres a 
ser elaborado pelo CET que deverá ser implantado durante a execução das obras. 
 
Elaboração de um plano, em conjunto com as concessionárias de serviços públicos, 
de realocação das redes de infra-estrutura e dos equipamentos coletivos que serão 
afetados, de forma que a população não venha  a ser penalizada com a interrupção 
do atendimento. 
 
8.5 Cenários Prospectivos Com e Sem o Empreendimento  
 
Para efeito da avaliação dos aspectos prospectivos adotou-se ao horizonte de 20 
anos, que é o prazo previsto para a consolidação da operação urbana. 

 
8.5.1 Cenário Sem o Empreendimento 
 

Se o projeto não for implantado, ou se o for  sem conseguir atingir seus objetivos 
estratégicos, no que tange a seus aspectos sociais, haverá na área um 
recrudescimento do processo de elitização e segregação que marca hoje as várias 
áreas da cidade que são pólos de valorização  e investimentos, como é o caso do 
entorno da Berrini / Marginal Pinheiros. 
 
Desse modo haverá num primeiro momento em que essa valorização se intensificar, 
um aumento da tensão nas relações de vizinhança entre os moradores de classe 
média / média alta da região e a população favelada, com a solidificação cada vez 
mais forte dos  guetos residenciais. 
 
Num segundo momento, a pressão do setor imobiliário para conseguir mais espaços 
urbanos para investimentos residenciais voltados os segmentos de classe média 
provocará uma lenta mas contínua expulsão dos núcleos de população de baixa 
renda, faveladas ou não, das áreas do setor Jabaquara e Americanópolis em direção 
à periferia. 
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Com relação à qualidade de vida na região, os problemas apontados acima 
contribuirão para um cenário de manutenção e recrudescimento da deterioração 
urbana já presente em algumas porções do território da operação, e para o aumento 
da tensão urbana na área.  
 
8.5.2 Cenário Com o Empreendimento 
 
Prevê-se que  haverá um maior adensamento construtivo (seja pela ocupação dos 
espaços vagos, seja pela verticalização de extensas áreas do perímetro da 
operação) e também um aumento da densidade populacional (aumento garantido 
pela implantação das habitações mais populares que normalmente garantem maior 
densidade populacional nos espaços construídos para seu uso).  
 
Considera-se também que haverá tendências a um perfil social da área mais 
diversificado, maior inclusão social da população  de baixa renda no local e a 
possibilidade de um aumento da complementariedade funcional positiva entre os 
vários segmentos sociais residentes no perímetro. A ênfase que o projeto  reserva 
aos espaços públicos de convivência e a preocupação com o paisagismo serão 
adicionais importantes. 
 
Finalmente, as melhorias a serem alcançadas no tráfego e transporte da região  
serão fatores positivos a mais na melhoria geral do quadro de vida cotidiano das 
populações que residem ou trabalham na área.  
 
Efetivamente, pode-se dizer que, se a Operação Urbana Água Espraiada conseguir 
ser implantada de modo a concretizar seus objetivos sociais propostos, ela se 
transformará num símbolo positivo da real possibilidade do controle efetivo do Poder 
Público sobre a dinâmica de estruturação e ocupação do solo urbano. 
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9. SANEAMENTO  

 
O diagnóstico do saneamento considerou separadamente as áreas ADA (Área 
Diretamente Afetada), AID (Área de Influência Direta) e AII (Área de Influência 
Indireta) para, em seguida, traçar um quadro geral sobre o tema em questão. 
 
 
9.1 Área Diretamente Afetada (ADA) 
 
A Área Diretamente Afetada compreende o perímetro da Operação Água Espraiada, 
formado pelo trecho próximo à Avenida das Nações Unidas e pelo trecho que 
margeia toda a extensão da Avenida Água Espraiada, conforme pode ser observado 
na figura abaixo. 
 

Figura 9.1: Área Diretamente Afetada 
 
A região próxima ao rio Pinheiros é abastecida pelo Sistema Produtor de Água 
Guarapiranga, e a região próxima à Rodovia dos Imigrantes, pelo Sistema Produtor 
de Água Cantareira/Guarapiranga. 
 
A população da ADA, exceto a que vive nas favelas, é bem atendida pelo sistema 
existente. Assim sendo, não há previsão de obras significativas na região. Esse 
quadro positivo ocorre porque o projeto de abastecimento de toda a área em estudo 
foi concebido e construído com base na população de saturação da região, 
prevendo futuras verticalizações. Nas regiões faveladas, o atendimento é precário. 
Muitas casas apresentam as canalizações para abastecimento penduradas nas 
paredes e, em outras, o quadro é ainda mais insuficiente. 
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Setor Jabaquara 
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Toda a região da Operação Água Espraiada é provida de sistema de coleta de 
esgoto, com exceção, novamente, das áreas ocupadas por favelas, onde as 
canalizações de esgoto terminam diretamente sobre o córrego Água Espraiada. 
 
Enquanto não forem concluídos os interceptores de esgoto sanitário e o coletor-
tronco, que levará o esgoto da área em estudo até a Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) de Barueri, todo o esgoto gerado nos setores do Brooklin, de 
Jabaquara e de Americanópolis continuará sendo jogado, sem tratamento, 
diretamente no córrego Água Espraiada e, conseqüentemente, no rio Pinheiros. 
 
Com esse despejo direto, a população das favelas existentes ao longo do córrego 
está diretamente exposta a doenças, que decorrem do contato direto com essas 
águas. A grande quantidade de lixo jogado no leito do córrego aumenta a 
probabilidade de ocorrência de enchentes, e grande parte desse lixo provém da 
região onde se encontram as favelas.  
 
O acúmulo de lixo acentua ainda mais a exposição da população à leptospirose, a 
doenças dermatológicas como o berne, à dengue e a outras enfermidades. A 
população exposta não se restringe à lindeira ao córrego, mas compreende toda 
aquela situada a uma distância de até algumas centenas de metros da Área de 
Influência Direta. As condições sanitárias da população residente nas favelas 
configuram uma grave situação de saúde pública, o que exige uma demanda 
adicional do sistema corretivo de saúde regional.  
 
Além disso, o lixo acumulado às margens do córrego agrava as situações das 
enchentes, provocando o assoreamento do canal e entupindo as galerias de 
passagem existentes. 
 
A paisagem na região do córrego próxima ao reservatório de retardamento (piscinão 
Água Espraiada) é a de uma verdadeira ilha flutuante de garrafas plásticas. Para 
que possam ser recicladas, caso haja interesse num trabalho de educação 
ambiental, as garrafas precisariam passar por um processo de desinfecção. 
 
Hoje, o destino final dos resíduos coletados no perímetro da Operação Urbana 
considerada é a Unidade de Transbordo de Santo Amaro, que se situa nas 
proximidades de Interlagos. Lá é feita a separação dos resíduos orgânicos, 
recicláveis e secos. As partes recicláveis vão para a Usina de Compostagem de Vila 
Leopoldina e o que não é reciclado vai para o aterro de São João, em Sapopemba.  
 
É preciso que a Operação Urbana pretendida defina um plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos que envolva a comunidade local, de modo que esses resíduos 
recebam tratamento adequado. 
 
Considerando que a Operação Urbana é um processo de parceria entre a PMSP e a 
iniciativa privada, recomenda-se que a sub-prefeitura da região, no caso a de Santo 
Amaro, implemente um plano de gerenciamento de Resíduos Sólidos, de modo a 
envolver tanto a iniciativa privada quanto a população local, bem como escolas e 
entidades locais. Eventualmente, os recursos gerados pela Operação Urbana 
poderiam colaborar na implementação deste plano, cuja implementação pode gerar 
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ligações por interesses comuns entre a comunidade, nos seus diversos extratos. Se 
compreendida do ponto de vista de educação ambiental esta questão pode ser 
explorada de diversas maneiras. 
 
na verdade, com a aprovação recente da taxa de lixo, os novos empreendimentos 
atraídos pela Operação Urbana Água Espraiada à região, também poderão 
colaborar com esse Plano. 
 
Com a canalização do córrego e transferência das famílias para unidades 
verticalizadas, a coleta será facilitada e volume de resíduos sólidos no canal deverá 
ser menor. 
 
9.2 Área de Influência Direta (AID) 
 
A Área de Influência Direta, para o estudo de saneamento, compreende os distritos 
municipais do Morumbi, Itaim Bibi, Campo Belo, Jabaquara, Santo Amaro e Vila 
Andrade e pode ser observada na figura abaixo. 
 

Figura 9.2: Área de Influência Direta 
 
O índice de regularidade de abastecimento de água da Área de Influência Direta 
varia consideravelmente nos vários distritos. A maior parte dos bairros são bem 
atendidos pelo sistema existente; já a população favelada possui um atendimento 
precário. 
 
O sistema de distribuição foi dimensionado para atender à população de saturação 
da região, porém, durante os períodos de forte seca, quando diminui a 

 

Área de Influência Direta 

Córrego Água Espraiada 
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disponibilidade de água nos mananciais, a região costuma passar por uma falta 
temporária de abastecimento de água, conhecida como racionamento. 
 
A respeito do esgoto, valem as mesmas observações feitas para a Área Diretamente 
Afetada: quando os interceptores em obras ou projetados forem concluídos, a região 
terá todo o seu esgoto coletado e tratado pela Estação de Tratamento de Esgotos 
Barueri. No entanto, no momento, todo o esgoto da área em estudo está sendo 
despejado no leito dos córregos e acaba desaguando no rio Pinheiros. 
 
A SABESP já desenvolveu o projeto dos coletores-tronco e dos interceptores. Esses 
projetos fazem parte do esforço para despoluição do rio Tietê, em fase de 
implantação. Todo o esgoto coletado pelos coletores-tronco da área de estudo será 
encaminhado aos interceptores a serem implantados nas margens do rio Pinheiros e  
seguirá em direção à Estação de Tratamento de Esgoto de Barueri, onde será feito 
seu devido tratamento. 
 
 
9.3 Área de Influência Indireta (AII) 
 

A Área de Influência Indireta compreende as subprefeituras de Butantã, Pinheiros, 
Jabaquara, Santo Amaro e Campo Limpo.  A população da AII é estimada em mais 
de um milhão e meio de habitantes. 
  

Para a maior parte da Área de Influência Indireta da Operação Urbana Água 
Espraiada, o abastecimento de água potável tem uma regularidade que varia entre 
90 e 99%. Esse índice somente é afetado negativamente em períodos de fortes 
estiagens. As áreas com problemas de abastecimento são as mesmas já 
identificadas para as ADA e AID. 
 
Da mesma forma como ocorre com o abastecimento de água, a maioria das favelas 
não é atendida pela rede coletora de esgoto, mesmo quando localizadas em setores 
onde essas redes existem.  
 
No entanto, o maior problema em relação aos esgotos encontra-se no sistema de 
tratamento, pois a ausência de um tratamento adequado causa a poluição dos 
recursos hídricos e repercute na fragilidade do sistema de abastecimento de água.  
 
O volume estimado de lixo gerado na Área de Influência Indireta em estudo é de 
quase 2 mil toneladas por dia. 
 
9.4 Diagnóstico Geral sobre o Sistema de Saneamento 

 
A bacia hidrográfica do córrego Água Espraiada direciona suas águas para o rio 
Pinheiros através do dreno do Brooklin.  
 
A bacia hidrográfica do Água Espraiada possui cerca de 11,9 km² de área e tem uma 
ocupação urbana predominantemente residencial, bastante adensada no trecho 
compreendido entre as avenidas Nações Unidas e Washington Luis, e de média a 
baixa densidade no trecho a montante da Avenida Washington Luis.  
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Quase a totalidade da área em estudo (ADA, AID e AII) conta com rede coletora de 
esgoto, que, no entanto, dada a inexistência de coletores-tronco no fundo de vale, 
lança os esgotos coletados, sem qualquer tratamento, no córrego Água Espraiada. 
Esse despejo de esgoto bruto é fator preponderante para a péssima qualidade da 
água deste córrego. Em função do possível aumento das construções verticalizadas 
na área, a quantidade de esgoto lançado ao rio tende a aumentar. 
 
As análises de água realizadas pela THEMAG em maio de 1995 apontam uma 
considerável presença de esgoto na bacia do Água Espraida. A ocupação das áreas 
ribeirinhas por favelas contribui consideravelmente para a má qualidade da água do 
córrego.  
 
Durante a primeira fase de canalização do córrego Água Espraiada, executada num 
percurso que vai da Avenida das Nações Unidas até a Rua Dr. Lino de Moraes 
Leme, foram retiradas do local cerca de 60 mil pessoas que residiam no fundo do 
vale do córrego. Dessa forma, o número de residências que jogavam irregularmente 
seu esgoto diretamente no córrego diminuiu. 
 
Embora a SABESP procure atender as favelas com redes coletoras de esgotos, as 
condições técnicas e, principalmente, a precariedade das habitações não permitem a 
concretização da necessária rede coletora e o afastamento dos esgotos sanitários.  
Além disso, a faixa às margens do córrego, necessária à implantação dos coletores 
de esgotos, muitas vezes é ocupada pela população favelada. 
 
Para melhorar a qualidade da água do córrego Água Espraiada é preciso fazer com 
que os esgotos deixem de ser lançados nos rios sem tratamento. A limpeza dos 
bueiros, a criação de piscinões e a manutenção das galerias também são ações 
indispensáveis. 
 
A drenagem urbana é o maior problema de saneamento ambiental da cidade. Os 
alagamentos são constantes em épocas de chuva, apesar dos muitos investimentos 
na canalização de córregos e na construção de reservatórios para contenção de 
cheias. 
 
Uma medida importante para controlar as enchentes é a construção de reservatórios 
de acumulação temporária das águas das chuvas (os piscinões), que retardam a 
chegada das águas aos rios principais.  
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Na região de implantação da Operação Urbana objeto deste estudo há um piscinão, 
localizado numa área imediatamente a montante da Avenida Washington Luis.  
 

Figura 9.9: Vista aérea do Piscinão junto ao córrego Água Espraiada 
 
A construção do piscinão foi aprovada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
tem licença prévia, sendo que, para a obtenção da Licença de Operação, a 
secretaria exigiu a implantação de uma escola de educação ambiental na área e, 
também, o monitoramento do sistema. Atualmente, há uma sala disponível para a 
escola no local do reservatório, mas sua implantação ainda não foi efetivada, assim 
como um plano de monitoramento para o sistema.  
 
A implantação dessa escola, de acordo com a aprovação da lei de descentralização, 
é de competência da subprefeitura de Santo Amaro. A Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente informou que possui um convênio com o SENAC, firmado para outras 
atividades, e que a parceria pode ser estendida para a execução de um trabalho de 
educação ambiental mais efetivo em toda a bacia do córrego da Água Espraiada. 
 
O reservatório de retardamento (piscinão) é também utilizado como área de lazer 
(quadras de esporte), No entanto, é preciso que a população seja informada dos 
riscos do contato com as águas do córrego, que cobrem a área de lazer na época de 
enchentes. 

Avenida Água Espraiada 

Córrego Água Espraiada 

Piscinão Água Espraiada 

Área de Recreação do Piscinão 
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9.5 Análise dos Impactos 
 
9.5.1 Sistemas de Saneamento 

 
O impacto sobre os sistemas de abastecimento de água e coleta de esgotos é 
negativo, pode ser considerado de média importância, permanente, mas reversível, 
notadamente para o caso dos coletores-tronco projetados. Já para a coleta de lixo 
ele também pode ser considerado de média importância, permanente, reversível, 
porém possui uma maior facilidade de ser equacioando. 
 
Os sistemas de saneamento, água, esgoto e lixo, sofrerão impactos 
principalmente pelo incremento das demandas ao longo do período previsto para 
a implementação da Operação Urbana em função do aumento populacional 
provocado pelo adicional de construção a ser vendido dentro da área de 
operação. Os efeitos desses incrementos, no entanto, poderão ser absorvidos 
pelo sistema através de ações que, apesar da complexidade técnica, tem sido 
implementadas em outras áreas da Região Metropolitana, por vezes em 
condições menos favoráveis em decorrência do crescimento urbano 
desordenado. 
 
A infra-estrutura de abastecimento de água, a qual foi dimensionada para atender à 
população de saturação da região, apresentará uma deficiência de atendimento em 
função da evolução de demanda, que será provocada pelo adensamento 
populacional após a implementação da Operação Urbana Água Espraiada, isso ao 
longo dos próximos cerca de 20 anos. Sendo assim um adicional de demanda de 
água na mesma proporção deste aumento populacional, portanto, acima do 
consumo de água previsto pela SABESP como população de saturação, ocorrerá 
neste horizonte de cerca de 20 anos. 
 
Ainda quanto às redes dos setores de abastecimento diretamente envolvidos, cabe 
salientar que provavelmente algumas tubulações de reforço devam ser instaladas, 
frente aos incrementos de demanda. Sob o enfoque local, nas áreas diretamente 
afetadas, pode-se prever os mesmos efeitos, porém com aplicação de tubulações de 
menor diâmetro reforçando o abastecimento nas ruas onde a verticalização ou a 
urbanização das favelas remanescentes ocorrer este futuro problema poderá ser 
equacionado. 
 
No entanto é de se esperar que sob o enfoque regional, ou seja, do Sistema 
Produtor Guarapiranga, não ocorram efeitos mais significativos a curto prazo. 
Entretanto, a longo prazo, poderá haver necessidade de ampliação na produção de 
água como consequência do aumento das demandas nessa área, vale lembrar que 
um aumento da demanda de água já foi previsto pela SABESP em função de 
estimativas de projeção de população. Alternativamente ao aumento da produção 
existe a possibilidade de redução da área atendida por esse sistema, que deverá ser 
compensada pelo aumento da produção no sistema que venha a receber a área 
remanejada. A solução de remanejamento pode se tornar vantajosa se considerada 
a hipótese de que a Operação Urbana causará, essencialmente, um deslocamento 
espacial de parte das demandas estimadas para área da Região Metropolitana de 
São Paulo atendida pelo Sistema Interligado. 
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Os Projetos das redes coletoras de esgoto, foram elaborados com base nas mesmas 
demandas adotadas para o sistema de abastecimento de água, sendo assim poderá 
ocorrer, a longo prazo e de acordo com o aumento da população, a insuficiência de 
capacidade de coleta. Desta forma haverá a necessidade de remanejamentos de 
redes coletoras que atendem as áreas nas quais venha a ocorrer novos incentivos 
de verticalização, em consequência de insuficiência de capacidade para transporte 
das vazões adicionais. 
 
Quanto aos coletores-tronco de esgotos, uma revisão dos projetos, decorrentes 
principalmente dos incrementos das demandas esperadas, deve ser viabilizada 
rápidamente de forma a atender às novas necessidades em função do esperado 
adicional de população. No entanto, a possibilidade de defasagem entre os 
cronogramas de obra, à semelhança do ocorrido com as obras iniciadas em 1988, 
implicará em restrições adicionais quando da implantação dos coletores-tronco, 
podendo resultar em um incremento de custos e em deseconomias. 
 
Como beneficio marginal, as obras de canalização permitem a detecção de todos 
os lançamentos de esgotos, oficiais e clandestinos, que deverão ser conectados 
ao sistema, possibilitando incremento da eficiência geral de coleta, e 
consequentemente a melhoria da qualidade das águas do córrego água 
Espraiada. 
 
A coleta do lixo produzido na bacia deverá ser incrementada em função do 
aumento das demandas decorrentes do adensamento populacional  provocado 
pela venda dos adicioanis de construção e da necessidade de melhoria nos 
serviços de varrição. Esse incremento assume importância em toda a área 
pertencente à bacia hidrográfica do córrego Água Espraiada e principalmente na 
área desta bacia à montante do reservatório de amortecimento (piscinão). Estes 
cuidados deverão ser indispensáveis para a garantia do controle sanitário e da 
operacionalidade da área de lazer, assim como do restante da área deste, de 
maneira a se eliminar ou pelo menos minimizar o acúmulo de resíduos sólidos no 
interior do mesmo. No entanto, o impacto sobre estes serviços consiste 
basicamente em uma maior exigência de qualidade, que possui o importante 
efeito preventivo e que, por outro lado, resultará em uma menor necessidade de 
trabalhos de manutenção da limpeza do córrego e do reservatório. Tanto o 
aumento da geração de lixo, ao longo do horizonte de projeto, quanto o 
incremento de qualidade desejada na coleta deste, podem ser absorvidos 
facilmente pelo sistema de coleta de lixo já existente. 
 
9.5.2 Qualidade das Águas 

 
Os impactos sobre a qualidade das águas na fase de implantação das obras 
decorrerá do aumento de material susceptível de carreamento para o córrego 
Água Espraiada, em decorrência das obras de movimentação de terra e da 
estocagem de materiais de construção em seu entorno. Estes tipos de materiais 
carreados para o córrego poderão causar um aumento significativo na turbidez da 
água e provocar assoreamentos nos trechos já canalizados à jusante do piscinão 
e também no canal do Rio Pinheiros. Quanto ao trecho já canalizado, o 
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assoreamento poderá diminuir a capacidade das galerias existentes. Essa 
possibilidade assume especial importância no caso do Dreno do Brooklin, dada a 
insuficiência de capacidade de escoamento já constatada em épocas de cheia. 
 
Produtos como óleos lubrificantes, combustíveis e de limpeza também poderão 
ser lançados no corpo d'água pelo canteiro de obras da implantação do 
prolongamento da avenida Água Espraiada, caso venham a ser realizados 
trabalhos de lavagem, lubrificação e manutenção de equipamentos ao longo do 
seu entorno. 
 
Os impactos ambientais na qualidade das águas do córrego Água Espraiada, 
durante a fese de implantação e nessas condições são negativos, localizados e 
temporários, sendo considerado de média importância. 
 
Os impactos sobre a qualidade das águas na fase de operação da canalização é 
benéfico, pois serão eliminados todos os pontos de erosão existentes no trecho 
das obras, ocorrerá uma melhoria para a coleta e controle do destino final de lixo, 
e serão criadas condições para ampliação das redes coletoras e coletores-tronco 
de esgotos. 
 
Durante e após a implantação da operação urbana deverá ser efetivada a 
implantação da Escola de Educação Ambiental na área do piscinão e também o 
monitoramento do sistema de manutenção deste. O conhecimento e o controle da 
qualidade da água do córrego Água Espraiada é de fundamental importância para a 
utilização do reservatório de retardamento (piscinão) como área de lazer. 
 
De uma maneira geral, após analisados os impactos da Operação Urbana Água 
Espraiada sobre a infra-estrutura de água, esgoto, lixo e qualidade das águas do 
córrego Água Espraiada, conclui-se que esta operação urbana é ambientalmente 
viável, pois trará benefícios no conjunto das intervenções propostas, seja em função 
da urbanização de uma área que sofreu crescimento desordenado e que afetou 
negativamente a qualidade de vida da população residente, principalmente a 
população favelada, seja em função da possibilidade de facilitação de se implantar 
um melhor planejamento do sistema de distribuição de água e coleta de esgoto e de 
lixo na região afetada, que também trará uma melhor qualidade da água do córrego 
Água Espraiada. 
 
9.6 Medidas Mitigadoras 
 
As medidas mitigadoras apresentadas abaixo, são conseqüência e 
referência aos resultados da avaliação dos impactos anteriormente 
descritos. 
 
Nos casos de impactos ambientais negativos propôs-se medidas de caráter 
preventivo, corretivo ou compensatório de forma a minimizar seus efeitos. 
 
No caso dos impactos ambienteia positivos são apresentadas medidas que 
maximizam esses impactos esperados. 
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A implantação das medidas aqui propostas cabe à Prefeitura do Município de São 
Paulo, a qual é responsável pela implantação desta Operação Urbana Água 
Espraiada. 
 
9.6.1 Sistemas de Saneamento 

 
Medidas Preventivas referentes à Fase de Operação 
 

 Envio de informes periódicos à SABESP, contendo dados referentes ao 
adensamento efetivado resultante dos mecanismos da Operação Urbana, 
assim como reavaliação das tendências observadas, visando subsidiar 
e,adequar os sistemas de água e esgoto à nova realidade de demanda de 
água e da geração esgoto; 

 Desenvolvimento, pela SABESP, de um estudo de remanejamento dos 
sistemas de abastecimento, no qual seja priorizada a otimização deste sistema 
em função da nova configuação regional a ser estabelecida pelo 
prolongamento das avenidas Água Espraiada e Chucri Zaidan; 

 Promover o aumento da eficiência da coleta de resíduos sólidos urbanos na 
área da bacia hidrográfica do Córrego Água Espraiada, visando a minimização 
tanto das quantidades de lixo lançados diretamente no córrego pela população, 
quanto do lixo que chega ao córrego através do carrreamento pelas águas 
pluviais. 

 
9.6.2 Qualidade das Águas 
 
Medidas preventivas referentes à Fase de Obras: 
 

 Promover a limpeza e a remoção de lixo e detritos nas margens dos córregos 
constituintes da bacia hidrográfica e nas áreas a serem utilizadas pelas obras, 
de forma a evitar seu carreamento para o córrego; 

 Planejar a abertura das frentes de obra, de forma a otimizar essar frentes e 
minimizr as áreas suscetíveis de erosão; 

 Dotar as áreas onde estejam sendo realizadas obras de terraplenagem de 
sistemas provisórios de drenagem e controle de erosão; 

 Promover inspeções periódicas nos trechos de jusante do córrego e no Dreno 
do Brooklin, visando detectar assoreamentos que possam causar a diminuição 
da capacidade hidráulica das mesmas. Em caso afirmativo deve ser 
providenciada a sua limpeza com urgência; 

 Promover o controle dos efluentes provenientes do canteiro de obras, 
notadamente aqueles gerados pelos serviços de manutenção de máquinas e 
equipamentos, de forma a evitar que, esses sejam lançados diretamente no 
córrego e sem tratamento. 

 
Medidas Preventivas referentes à Fase de Operação: 
 

 Visando a melhoria da qualidade da água do córrego Água Espraiada, várias 
questões ligadas à drenagem de água podem ser consideradas, dentre elas o 
não lançamento de esgotos e lixo nos córregos e nas galerias de águas 
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pluviais, a limpeza regular dos bueiros, piscinão e a manutenção das galerias 
de água pluviais. 

 
9.7 Acompanhamento e Monitoramento 
 
A baixo são descritas algumas ações que podem ser adotadas visando a garantia da 
eficiência do acompanhamento das medidas mitigadoras já apresentadas 
anteriormente e que são referentes aos resultados da avaliação dos impactos 
ambientais da Operação Urbana Água Espraiada. 
 
A implantação das ações de acompanhamento aqui propostas cabe à Prefeitura do 
Município de São Paulo, a qual é responsável pela implantação desta Operação 
Urbana Água Espraiada. 
 
9.7.1 Sistemas de Saneamento 

 
Alternativas de acompanhamento referentes à Fase de Operação: 
 

 Solicitar confirmação do recebimento dos informes periódicos à SABESP, 
contendo dados referentes ao adensamento efetivado e que é resultante dos 
mecanismos da Operação Urbana, assim como reavaliação das tendências 
observadas; 

 Confirmar com a SABESP se os dados enviados são suficientes para subsidiá-
la na,adequação dos sistemas de água e esgoto à nova realidade de demanda 
de água e da geração esgoto, caso estes dados não sejam suficientes, verificar 
com ela quais dados completariam este subsidiamento; 

 Verificação com a SABESP, se está sendo executado e em caso negativo 
pressionar a mesma para a execução do estudo de remanejamento dos 
sistemas de abastecimento, no qual seja priorizada a otimização deste sistema 
em função da nova configuação regional a ser estabelecida pelo 
prolongamento das avenidas Água Espraiada e Chucri Zaidan; 

 Confirmar através de vistorias em campo e dados relativos ao lixo, o aumento 
da eficiência da coleta de resíduos sólidos urbanos na área da bacia 
hidrográfica do Córrego Água Espraiada, visando a minimização tanto das 
quantidades de lixo lançados diretamente no córrego pela população, quanto 
do lixo que chega ao córrego através do carrreamento pelas águas pluviais. 

 
9.7.2 Qualidade das Águas 

 
Alternativas de acompanhamento referentes à Fase de Implantação: 
 

 Exigir e administrar a promoção da limpeza e remoção de lixo e detritos nas 
margens dos córregos constituintes da bacia hidrográfica e nas áreas a serem 
utilizadas pelas obras, de forma a garantir o não carreamento destes para o 
córrego; 

 Exigir perfeita sequência da abertura de frentes de obra e também ideal 
contingente para executá-lo no tempo previsto no cromograma, de forma a 
otimizar essas frentes e minimizar as áreas suscetíveis de erosão; 
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 Exigir, das empresas executoras da obra de prolongamento da avenida Água 
Espraiada, a proteção das áreas onde estejam sendo realizadas obras de 
terraplenagem com sistemas provisórios de drenagem e controle de erosão; 

 Executar inspeções periódicas nos trechos de jusante do córrego e no Dreno 
do Brooklin, visando detectar assoreamentos que possam causar a diminuição 
da capacidade hidráulica das mesmas. Em caso afirmativo deve ser 
providenciada a sua limpeza com urgência; 

 Exigir das empresas executoras das obras de prolongamento previstas, o 
controle dos efluentes provenientes de seus canteiros de obras, notadamente 
aqueles gerados pelos serviços de manutenção de máquinas e equipamentos, 
de forma a evitar que, esses sejam lançados diretamente no córrego e sem 
tratamento. 

 
Alternativas de acompanhamento referentes à Fase de Operação: 
 

 Acompanhar o processo de execução dos emissários de esgoto, e se possível 
promover medidas aceleradoras da sua execução, para garantir o atendimento 
das áreas de influência sob estudo pela ETE Barueri; 

 Exigir a limpeza periódica das galerias de águas pluviais, bueiros e piscinão. 
 
Confirmar através de vistorias em campo e dados relativos ao lixo, o aumento da 
eficiência da coleta de resíduos sólidos urbanos na área da bacia hidrográfica do 
Córrego Água Espraiada, visando a minimização tanto das quantidades de lixo 
lançados diretamente no córrego pela população, quanto do lixo que chega ao 
córrego através do carrreamento pelas águas pluviais. 
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10. ASPECTOS URBANÍSTICOS 

 
10.1 Diagnóstico: Estrutura Urbana Existente 

 
A configuração do espaço urbano atual decorre de múltiplos fatores. A forma e as 
tipologias de ocupação e uso do espaço urbano, seja aquela realizada pelo poder 
publico, seja aquela resultante das atividades dos empreendimentos imobiliários, 
ou ainda, a ocupação espontânea, foram fortemente influenciadas pelo mercado, 
pelo sistema viário, pela topografia, pela disponibilidade de redes de serviços, e 
por demais condicionantes urbanísticas. Na década de 1970, o poder público 
conseguiu constituir uma regulamentação mais ampla e homogênea para toda a 
cidade de São Paulo, estabelecendo normas, metas e controles pela implantação 
da lei de zoneamento. Através de parâmetros de uso e ocupação do solo, foram 
estabelecidos os diversos tipos de zonas. 
 
Essa legislação básica de referencia para leitura para a paisagem da cidade, 
produzida nos últimos 30 anos, foi sofrendo diversas alterações e especificações 
dadas por demandas locais, resultando em subperímetros dentro de cada Zona, 
corredores de tráfego e demais características incorporadas por tipos de uso, 
representando muitas vezes alterações conseguidas por pressões políticas junto à 
Câmara, gerou inúmeras exceções e adaptações à regra inicial. Na verdade, 
resultou na configuração de uma colcha de retalhos complexa, refletindo uma 
somatória de regras estáticas e às vezes contraditórias.  
 
Por outro lado, a dificuldade administrativo-burocrática estabelecida para 
aprovação dos projetos, somada à crescente parcela da população que não tem 
acesso à moradia legal,  permitiu o surgimento de uma “cidade clandestina”, 
irregularmente ocupada, de grandes proporções. 
 
De lá pra cá, a necessidade de orientar o crescimento e gerir a cidade segundo 
padrões urbanísticos mais equilibrados, preocupando-se com os problemas 
ambientais, habitacionais, viários e de infraestrutura, de forma integrada e mais 
flexível, é cada vez mais vital para a melhoria da qualidade de vida nesse grande 
centro urbano. 
 
Mais recentemente, políticas públicas vêm incentivando a formação de novas 
centralidades, pulverizadas pela cidade, pela consolidação de núcleos com 
potencial para incremento de atividades de comércio e serviços. A legislação 
urbana federal e municipal vem apoiando essa tendência, oferecendo opções de 
intervenções urbanas que fazem a ponte com a iniciativa privada e visam a 
inclusão social das camadas menos favorecidas. 
 
É nesse contexto que se insere a Operação Urbana Consorciada das Águas 
Espraiadas. Viabilizar a implantação de obras de infraestrutura e áreas de 
comércio e serviços para extensão da polaridade do eixo Faria Lima – Berrini. O 
desafio maior é a integração social, pela pulverização de pequenos núcleos de 
Habitação de Interesse Social na malha urbana inserida no perímetro da operação, 
para as famílias que hoje ocupam o fundo do vale, a ser atingido pelas obras 
viárias.  
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É uma sugestão de intervenção urbana inteligente, interessante e oportuna. 
 
A análise urbanística que segue, serviu de diretriz para o desenvolvimento dos diversos 
estudos de impactos ambientais específicos, procurando dar conta da caracterização 
do existente e das propostas de intervenção. A avaliação dos impactos urbanísticos e 
medidas mitigadoras será posterior à análise de cada setor. 
 
10.2 Área de Influência Direta 

 
Compõem a Área de Influência Direta da Operação Urbana em questão: o distrito do 
Morumbi, pertencente à subprefeitura do Butantã; o distrito de Vila Andrade, 
pertencente à subprefeitura de Campo Limpo; o distrito do Itaim-Bibi pertencente à 
subprefeitura de Pinheiros; os distritos de Campo Belo e Santo Amaro, pertencentes 
à subprefeitura de Santo Amaro e o distrito do Jabaquara, pertencente à 
subprefeitura do Jabaquara. 
 
a) Distritos de Santo Amaro, Campo Belo e Itaim Bibi  
 

O uso do solo nos bairros que compõem os distritos de Campo Belo e ltaim Bibi é 
predominantemente residencial e a quantidade de construções verticalizadas já é, 
em geral, alta.  
 
No volume 5, tabelas e plantas de análise dos índices de ocupação e uso do solo 
pelo TPCL - cadastro Territorial e Predial Conservação e Limpeza – com base nos 
mapas de Departamento de Planejamento da SEMPLA -PMSP,  e plantas BE 14 7B 
048 a 063. Pode-se verificar que o incremento habitacional vertical na década de 90 
nesses distritos foi muito alto: o maior da cidade de são Paulo no período.. 
 
As áreas residenciais da Vila Cordeiro e do Brooklin Paulista são de padrão médio e 
alto de construção. Campo Belo é outro bairro residencial de classe média e alta. 
Embora, assim como o Brooklin Paulista, apresente alguma ocupação industrial, isso 
não chegou a alterar seu caráter residencial.  
 
O Brooklin Novo também é predominantemente residencial, apesar da existência de 
importantes corredores de comércio e serviços, como a Santo Amaro e a Vereador 
José Diniz. A maioria das construções são verticalizadas e de alto padrão. 
 
O trecho com mais áreas verdes e de lazer situa-se entre a Av. Luis Carlos Berrini e 
Av. Santo Amaro. Nessa região há diversos terrenos vagos ou subutilizados. O 
bairro mais arborizado de todo o conjunto do projeto da Operação Urbana é o 
Brooklin Paulista. A área caracteriza-se como Z-l – estritamente residencial e de 
densidade demográfica baixa – , com residências de médio e alto padrão. 
  
Quanto à função comercial, nota-se a existência de um núcleo de relativa 
importância, principalmente no Brooklin, formado pelas ruas Princesa Isabel, Barão 
do Triunfo e Joaquim Nabuco. Com uma estação da linha 5 do metrô projetada  
nesse trecho uma nova polaridade deverá ser aí caracterizada. As avenidas 
Vereador José Diniz e Santo Amaro são corredores comerciais e de serviços com 
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tendência à verticalização. que está sofrendo verticalização, atravessados pela 
Avenida Prof. Vicente Rao, corredor de tráfego intenso com incipiente uso comercial.  
 
A região situada nas imediações das avenidas Nações Unidas e Engenheiro Luiz 
Carlos Berrini está em processo de transformação. Os edifícios de escritórios de alto 
padrão vêm substituindo as residências e pequenas oficinas. Devido à 
acessibilidade privilegiada, dada pela proximidade às avenidas dos Bandeirantes, 
Washington Luiz e Vereador José Diniz o bairro do Campo Belo também é de 
grande interesse para o mercado imobiliário, já bastante verticalizado.  
 
b) Distrito do Jabaquara  

 
O distrito do Jabaquara é basicamente residencial, na maioria de Z2. O número de 
edificações de baixa renda, além de cortiços e favelas, é alto, principalmente junto 
ao fundo do vale do córrego da Água Espraiada. A ocupação mais efetiva dessa 
área ocorreu a partir da década de 1960, quando originaram-se vários bairros 
populares, com poucos equipamentos sociais e infraestrutura urbana, nos quais 
predominam pequenos lotes de casas autoconstruídas. Conforme planta de 
evolução da mancha urbana da EMPLASA essa área está situada no limite da área 
urbana consolidada a partir da década de 60. Ver planta BE14 7B 021. 
 
O Planalto Paulista é uma área de uso estritamente residencial, com ocupação 
horizontal, e sofre os impactos de ruído e vibração provocados pelo pouso e 
decolagem dos aviões no Aeroporto de Congonhas. 
 

Os bairros Parque Jabaquara e Vila Guarani apresentam uma ocupação de bom 
padrão de construção, polarizada pela Av. Eng. Armando de Arruda Pereira. As 
áreas próximas a esta avenida e à Eng. George Corbusier estão em  processo de 
verticalização. A avenida Pedro Bueno polariza também uma tendência à 
verticalização que se acentuará com a execução da transposição proposta da 
avenida Água Espraiada. 
 
Esse distrito possui áreas residenciais de alto padrão, como os bairros Cidade 
Vargas e Vila Mascote (este último bastante verticalizado e adensado), que 
contrastam com regiões como a Vila Facchini e o Jardim Bom Clima, que têm uma 
ocupação predominantemente residencial, com moradias de baixo padrão, auto-
construídas, entremeadas por galpões de depósitos.  
 
Os bairros Americanópolis e Jardim Miriam também abrigam uma população de 
baixa renda. São áreas com topografia acidentada e ruas sinuosas, densamente 
ocupadas por unidades unifamiliares.  
 
Cidade Domitila e Vila Santa Catarina caracterizam-se pela ocupação horizontal, de 
uso residencial, com unidades unifamiliares de padrão médio e baixo. Na Avenida 
Santa Catarina, que concentra o comércio e serviços de âmbito local da região, 
encontram-se edifícios residenciais e comerciais. Há processo de verticalização em 
alguns pontos.  
 
Outra área com tendência à verticalização é a Vila Alexandria, área que ocupa as 
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encostas dos vales dos córregos Cupecê e do Cordeiro, limitada pelas avenidas 
Santa Catarina, Washington Luis e Professor Vicente Rao. Embora ainda predomine 
a ocupação horizontal de baixa densidade, edifícios residenciais vêm sendo 
construídos.  
 
c) Distritos do Morumbi e da Vila Andrade 
 

Situados depois do rio, portanto dependendo dos poucos pontos de pontos de 
transposição existentes na área de estudo, como a Ponte Ari Torres, de ligação à 
avenida dos Bandeirantes; as 2 Pontes do Morumbi, junto às avenidas Morumbi e 
Roque Petroni, e à Ponte João Dias, na extremidade Sul da área da Operação,   
esses distritos são de urbanização bastante recente, conforme planta da  evolução 
da mancha urbana da EMPLASA  BE 14 7B 021. 
 
O trecho do Morumbi é caracterizado por fartas áreas verdes, ocupado por uso 
predominantemente residencial, com núcleos de residências unifamiliares de alto 
padrão, outros de padrão médio também horizontais, com alguma verticalização em 
condomínios fechados e junto aos eixos de tráfego principal. Apesar da existência 
de ruas largas arborizadas e sinuosas, acompanhando os desníveis, a 
acessibilidade é dificultada pela própria topografia. A avenida Giovane Gronchi é o 
escoadouro principal, estando atualmente com sua capacidade esgotada.  
 
Existem também enclaves de ocupação irregular de baixa renda, como a favela de 
Paraisópolis, e outros núcleos menores, tratados no item 8 deste relatório, e como 
no distrito de Vila Andrade, o incremento do uso residencial na última década foi 
mais forte que no resto da cidade, principalmente nas áreas consolidadas e centrais 
onde chegou a haver decréscimo populacional. 
 
A Vila Andrade, é também de ocupação recente, de uso residencial, de classe de 
renda média. Se considerado o trecho próximo à avenida João Dias, que teve um 
incremento recente de acessibilidade pela execução do trecho de extensão da futura 
linha 5 do metrô, chegando ao Largo 13 em Santo Amaro, onde existe um terminal 
intermodal que facilita o acesso ao centro, pode–se observar a verticalização em 
condomínios residenciais de padrão médio. Esse Setor teve forte incremento 
habitacional na última década, pelo disponibilidade de terrenos vagos, a preços mais 
baixos. 
 
Junto à margem do rio, na área de estudo, apresenta grandes glebas, e 
empreendimentos de médio e grande porte, de comércio e serviços  (Hipermercado)  
e residenciais (Parque Burle Marx junto ao condomínio Panambi - 
ver volume 5, Anexo II). 
 
A área da favela existente com verticalização implantada pelo projeto Singapura, 
não faz parte deste Estudo. 
 
10.3 Área Diretamente Afetada: Situação Atual 
 
Neste estudo, foram consideradas Áreas Diretamente Afetadas (ADA) aquelas 
situadas junto aos eixos onde deverá haver obras viárias e que estão sujeitas a 
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alterações significativas em função das desapropriações ou de mudanças de uso do 
solo. Ver plantas BE 14 7B 022 a 028, volume 4. 
 
A seguir, descreve-se a situação atual de cada setor envolvido nesta Operação 
Urbana, como forma de direcionar as análises feitas em todo este Estudo de Impacto 
Ambiental. Uma análise por levantamento fotográfico do local, encontra-se no  
volume 5.  
 

 MARGINAL PINHEIROS 
 

O setor Marginal Pinheiros, composto por uma faixa junto à margem Oeste do rio 
Pinheiros, compreendendo parte dos distritos do Morumbi e da Vila Andrade é a 
única área da Operação Urbana em estudo, situada do outro lado do rio.   
 
Esse trecho configura uma faixa estreita e plana da área da várzea do rio Pinheiros, 
devido à proximidade do Morro do Morumbi ao rio (ver plantas: BE 14 7B 005, 012, 
015 e 016, no volume 4). A área, ocupada por construções de padrão médio e alto, é 
predominantemente de Z1, estritamente residencial, com variações para densidade 
média permitida nos perímetros de Z13 e Z17, já verticalizados.  
 
Este setor deverá ser afetado pela construção das pontes de ligação das Marginais 
cujo projeto já está em desenvolvimento pela EMURB. Essa ligação representa a 
concretização de uma demanda já antiga (anos 60/70), para melhoria do tráfego das 
marginais, viabilizando a possibilidade de retorno, hoje inviável na ponte Ary Torres, 
completamente esgotada, e uma forte melhoria de acessibilidade para todo lado 
oeste da marginal, facilitando a sua ocupação. 
 

 SETOR BERRINI 

 
O setor Berrini consiste numa faixa de 2.500 metros de extensão e entre 500 e 600 
metros de largura, paralela à Marginal Pinheiros (Avenida das Nações Unidas). 
Compreende as quadras situadas desde a Avenida dos Bandeirantes até a Avenida  
Morumbi (ver plantas: BE 14 7B 005, 012, 013 e 014, no volume 4). 
 
Trata-se de uma área plana, com características comuns aos terrenos da várzea do 
rio Pinheiros. Sofreu aterros sucessivos nos anos 50 para se tornar uma área 
edificável. Apresenta sérios problemas de esgotamento sanitário, pela falta de 
caimento para drenagem e esgoto. O complexo viário proposto, junto à foz do 
córrego das Águas Espraiadas, deverá ser compatibilizado com o sistema de 
bombeamento de águas pluviais do dreno do Brooklin existentes. 
 
A ocupação desse setor é consolidada e de alta densidade. Há diversas torres de 
escritórios e de serviços de alto padrão. O comércio de caráter local atende à 
demanda dos escritórios e serviços das áreas verticalizadas.  
 
No trecho existente da Avenida Chucri Zaidan, desde a Avenida Água Espraiada até 
a Avenida Morumbi, a via possui aproximadamente 1.000 metros de extensão e uma 
faixa de 40 metros de largura, quatro pistas de tráfego de cada lado e canteiro 
central arborizado. A ocupação nessa área está se consolidando. De ambos os 
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lados da avenida, situam-se edifícios de alto padrão, como, por exemplo: a Rede 
Globo de Televisão, o Banco de Boston, além de hotéis de luxo e outros edifícios 
inteligentes com alta tecnologia.  
 
São poucos os núcleos de favelas existentes no setor Berrini. A favela do Jardim 
Edith II, na confluência da Avenida Luiz Carlos Berrini com a Avenida das Águas 
Espraiadas, é um núcleo consolidado e muito adensado. A proposta da lei 
13.260/2001 é manter esse núcleo como área de ZEIS, conforme consta das plantas 
BE 14 7B 001, da lei, e do estudo na planta BE 14 7B 011. No entanto a valorização 
que essa área deverá sofrer é um  
   
 SETOR CHUCRI ZAIDAN 
 
Esse Setor é delimitado pelo prolongamento projetado da avenida Chucri Zaidan,  a 
ser construída em continuação ao eixo viário representado pelas avenidas Faria 
Lima -  Berrini até a Avenida João Dias. Trata-se de uma faixa paralela à Marginal 
Pinheiros, com aproximadamente 3.000 metros de extensão e  largura variável entre 
300  e 1.000 metros (ver plantas: BE 14 7B 005, 012, 015 e 016, no volume 4). 
 
As características físicas do terreno são semelhantes ao setor Berrini. O dreno do 
Brooklin percorre um pequeno trecho desse setor. Para a implantação da avenida 
proposta, deverá ser estudada uma solução de continuidade da drenagem existente, 
bem como a ampliação da captação do córrego Maria Joaquina, que apesar de 
constituir uma pequena bacia, provoca inundações. 
 
Nesse setor, há 2(duas) áreas indicadas para implantação de Habitação de 
Interesse Social  (HIS).  São dois os núcleos de ZEIS propostos (ver planta BE 14 
7B 001 e 011), mais próximos à avenida João Dias. 
 
A Avenida Morumbi e a Roque Petroni, são as principais vias da região que 
permitem acesso ao outro lado do rio. São corredores que já estão parcialmente 
verticalizados com edifícios de escritórios e serviços. 
 
Para construir o trecho que vai do Shopping Morumbi até o Carrefour será preciso 
desapropriar uma faixa de 40 metros, com 890 metros de extensão, até a Rua da 
Paz. Trata-se de quadras com lotes grandes, ocupadas por antigos (1960) galpões 
industriais, porém parcialmente desocupados, que vêm sofrendo uma reciclagem de 
uso pela evasão industrial ocorrida a partir dos anos 80, com a substituição de usos 
pelo setor terciário. 
 
 SETOR BROOKLIN 
 
A caracterização do Setor Brooklin é a de uma área predominantemente residencial 
de padrão alto / médio, sujeita a um intenso processo de investimento imobiliário e 
verticalização. O interesse se concentra na Rua Vieira de Moraes e  nas imediações 
da Rua Dr. Jesuíno Maciel, ainda pouco verticalizada. Também sob pressão 
imobiliária e em processo de verticalização para fins residenciais está a Rua 
Guararapes, onde se nota a presença de incipiente comércio e serviços 
diversificados de âmbito local (ver plantas: BE 14 7B 005, 012, 013 e 014, no  
volume 4). 
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De maneira geral, a qualidade urbana no subperímetro Brooklin é reflexo da baixa 
densidade e do caráter residencial das edificações.  
 
O trecho já construído da Avenida Águas Espraiadas, com 3.500 metros extensão, 
vai da Marginal Pinheiros até o Reservatório de Retardamento existente, entre a 
Avenida Washington Luiz e a Avenida Lino de Moraes Leme.  
 
Este relatório considera no setor Brooklin, somente os impactos futuros, em relação 
ás obras a implantar, e não os já ocorridos. 
 
A ocupação de áreas remanescentes de desapropriação das obras já executadas do 
trecho canalizado por populações de baixa renda criou zonas de conflito 
socioeconômico.  São favelas situadas em locais de alto valor comercial, com farta 
acessibilidade, em locais bastante disputados. Juntas, abrigam cerca de 1.500 
famílias. Entre elas, destacam-se as favelas do Buraco Quente, do Buraco Frio, 
Arizona I e II, Portugal e Levanta a Saia.  
 
A maior parte dessas famílias deverá ser realocada em núcleos de ZEIS, em outros 
setores, pois as áreas onde essas favelas estão instaladas atualmente deverão ser 
utilizadas para a implantação das vias laterais à via expressa. No setor Brooklin 
estão previstos apenas dois núcleos de ZEIS, na Avenida Águas Espraiadas, 
próximos à Avenida Washington Luiz. 
 

 SETOR JABAQUARA  

 
No subperímetro do Setor Jabaquara a qualidade urbana é prejudicada pela súbita 
alteração no padrão de urbanização, refletida no sistema viário sinuoso, no tipo de 
desmembramento de terrenos ocorrido e pelas alterações de uso e ocupação do 
solo. Nessa região, o córrego Água Espraiada atua como um elemento de ruptura na 
paisagem, já comprometida pela ausência de elementos estruturadores da qualidade 
urbana (ver plantas: BE 14 7B 005, 012, 017 e 018, no volume 4). 
 
A topografia apresenta declividades acentuadas nas laterais ao córrego.  A 
existência de inúmeros veios de água de contribuintes, em áreas côncavas acentua 
a morfologia acidentada. O setor Jabaquara abrange, num pequeno trecho, as cotas 
mais altas do espigão junto à Avenida Armando de Arruda Pereira, formada por 
solos mais antigos e estáveis.  
 
Todo o trecho não canalizado do Água Espraiada é tomado por favelas. O fundo de 
vale está totalmente ocupado. Todo o sistema de drenagem e esgoto corre a céu 
aberto. Os barracos se sobrepõem, em diversos níveis, com muitas vielas, formando 
uma rede intrincada de caminhos de pedestres. Todos os núcleos mais densos e 
com maior número de famílias encontram-se nesse setor. 
 
Esta ocupação é extensiva, consolidada e antiga. Não há equipamentos sociais, 
áreas livres nem infraestrutura. Além das favelas existentes no fundo do vale, nesse 
setor situa-se também a favela Imprensa, uma das maiores da área de estudo, 
localizada junto à Rodovia dos Imigrantes. 
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 SETOR AMERICANÓPOLIS  

 
Esse Setor é predominantemente composto por áreas de Z2, residenciais, de médio-
baixo padrão, não verticalizadas, com pequenos lotes, em ruas com declividades 
médias nas encostas da bacia do córrego Água Espraiada. Valem as mesmas 
observações feitas para o Setor Jabaquara; ocupação recente, áreas irregulares, 
completamente fracionadas por pequenos lotes, comércio local mais acentuado junto 
à avenida Santa Catarina, no limite da Operação Urbana. 
 
Dois pequenos núcleos de favelas encontram-se nesse setor: a favela Paraguai, na 
Rua Rui de Azevedo Sodré, e a favela Cidade de Santos, na Rua Mário de Campos. 
 
10.4 Impactos Ambientais em Função das Obras e do Adensamento Proposto 

 
A análise dos impactos urbanísticos parte da compreensão que este projeto propõe 
um adensamento em área urbanizada, consolidada,  com alguns núcleos de lotes 
vagos e a reciclar, segue a tendência do mercado imobiliário apresentada na última 
década, aproveitando a conclusão de obras de infra-estrutura já iniciadas, bem como 
sugere  a execução de alguns trechos complementares. 
 
Assim, os impactos urbanísticos serão analisados primeiramente nas áreas de 
influência que excedem o perímetro da lei. Depois, a análise será por Setor, a partir 
das características descritas no Diagnóstico Ambiental, vol II / II, considerando tanto 
o adensamento proposto caso a caso, quanto o impacto provocado pelas obras a 
serem executadas, conforme definido no Programa de Intervenções. 
 
10.5 Impactos Urbanísticos na AIE - Área de Influência Expandida 

 
O maior impacto será dado no tráfego pela ligação das Marginais do Pinheiros à 
Imigrantes favorecendo o acesso a Baixada Santista. Parte do tráfego que se utiliza 
da avenida Bandeirantes para acesso ao litoral, será beneficiada pela nova opção, 
representada pela avenida expressa Água Espraiada. 
 
Como já descrito na síntese conclusiva, e também analisado no item 11. de tráfego e 
transporte pode-se considerar que o tráfego de Noroeste a Sul- Sudoeste  da cidade 
será muito beneficiado.  
 
A obra das pontes sobre as marginais para acesso ao vale da Água Espraiada é 
relevante para o favorecer o tráfego bastante congestionado das marginais, 
facilitando o fluxo que vem do interior do Estado pelo sistema Anhanguera –
Bandeirantes, pela Castelo Branco e pelas rodovias a Oeste, Raposo Tavares Régis 
Bittencourt. 
 
Esse impacto será positivo e permanente, de grande relevância. 
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10.6 Impactos urbanísticos na AII - Área de Influência Indireta 
 
Nas Subprefeituras do Butantã e de Campo Limpo a ligação viária proposta poderá 
ter reflexos positivos a médio prazo, favorecendo a maior ocupação do solo, 
principalmente nos distritos contíguos aos da área diretamente afetada.  
 
A força da proposição viária desta Operação Urbana, ao lado de outras obras 
complementares em estudo pela CET à Sudoeste da cidade, já descritas na síntese 
conclusiva,  certamente terá reflexos positivos, aumentando a demanda de áreas 
habitacionais depois do Rio Pinheiros. 
 
O adensamento proposto, não terá reflexos significativos nesse raio de influência. 
 
10.7 Impactos Urbanísticos na AID - Área de Influência Direta 
 
A tendência de aumento de uso habitacional já vem sendo observada principalmente 
no distrito de Vila Andrade, que teve um acréscimo de uso habitacional vertical 
bastante significativo, na década de 90, conforme pode ser visto no volume 4, pelos 
levantamentos de SEMPLA.  No Morumbi, também ocorreu, porém em menor 
proporção. 
 
Nesse caso a implantação da linha 5 do metrô, Campo Limpo - Largo 13,  favoreceu 
a procura por habitação, pela melhor oferta de transporte e pela existência de 
terrenos vagos. 
 
Agora, com a oferta de melhoria de acesso para veículos, pela execução das 
pontes, outros extratos sociais poderão procurar por áreas nesses distritos. 
 
São áreas onde a cobertura vegetal ainda guarda uma relação vantajosa por 
habitante, conforme pode ser visto no item 6. O adensamento será pulverizado, não 
causando impactos danosos. 
 
Nos distritos de Santo Amaro, Campo Belo e Itaim Bibi o impacto será maior, pela 
expansão da verticalização das construções, a ser incentivada também, a médio-
longo prazos, pela implantação da extensão da linha 5 do metrô, Largo Treze- Santa 
Cruz.  Os corredores da avenida Santo Amaro e avenida Vereador José Diniz, que já 
estão em processo de verticalização, deverão ser mais adensados, com usos de 
comércio e serviços.  
 
Nesse caso o impacto ambiental será negativo, porém, a maior utilização da 
infraestrutura viária e de transportes de massa é positiva. O Plano Diretor 
recomenda a implantação de caminhos verdes nesses eixos, o que deverá mitigar o 
processo de ocupação mais intensiva, em curso. 
 
Considerando a faixa de 300m ao longo das linhas do metrô, para intervenções 
urbanas com incentivo ao adensamento habitacional,  proposta pelo Plano Diretor, 
bem como, o raio de 600m entorno das estações, pode-se considerar que haverá 
uma integração desses perímetros ao perímetro da Operação Urbana Água 
Espraiada. Conseqüentemente o adensamento e verticalização das construções 
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será incentivado numa área maior, porém por formas diferentes, conforme 
especificação das leis  nos 13.430/02 e 13.260/01: concessão onerosa e CEPACs, 
respectivamente.  
 
Nota-se a existência de um núcleo de relativa importância comercial, principalmente 
no Brooklin, formado pelas ruas Princesa Isabel, Barão do Triunfo e Joaquim 
Nabuco. Com uma estação da linha 5 do metrô projetada  nesse ponto, uma nova 
polaridade deverá ser aí caracterizada. 
 
Nos distritos de Campo Belo e Itaim o impacto da verticalização acentuada e 
adensamento da ocupação existente já aconteceu, inclusive com a correspondente 
mudança de uso, com eixos de comércio e serviços mais significativos no Itaim Bibi. 
 
Pode-se dizer que com a implantação da Operação Urbana Água Espraiada essa 
tendência de uso e ocupação será expandida. 
 
Os impactos mais negativos poderão ocorrer no distrito de Santo Amaro, no bairro 
do Brooklin, onde a cobertura vegetal é significativa, pela existência de lotes 
grandes, com baixa taxa de ocupação: residências  com quintais arborizados. 
 
Já nos distritos de Jabaquara e Americanópolis, que abrigam uma população de 
baixa renda, em  áreas com topografia acidentada e ruas sinuosas, densamente 
ocupadas por unidades unifamiliares, o impacto do adensamento e das intervenções 
viárias não deverá ser relevante, seja pela dificuldade de acesso à via expressa, 
dada pela própria topografia, seja pela baixa oferta de área construída a ser 
alienada. Pode-se dizer, que serão criados apenas alguns novos núcleos 
verticalizados, a exemplo dos núcleos existentes de Z3, já verticalizados.  
 
Na Avenida Santa Catarina, que concentra o comércio e serviços de âmbito local da 
região, encontram-se edifícios residenciais e comerciais. Há processo de 
verticalização em alguns pontos, que deverá ser acentuado pela implantação das 
ZEIS e pelo incentivo concedido pelo Plano Diretor de outorga onerosa de área 
construída acima do índice básico de ocupação igual a 1,0 (hum). 
 
10.8 Impactos Urbanísticos na ADA - Área Diretamente Afetada 

 
Neste estudo, foram consideradas Áreas Diretamente Afetadas (ADA) aquelas 
situadas junto aos eixos onde deverá haver obras viárias e que estão sujeitas a 
alterações significativas em função das desapropriações ou de mudanças de uso do 
solo. Ver plantas BE 14 7B 022 a 028, volume 4. 
 
]Trata-se de uma expansão da verticalização no novo eixo de tráfego e transporte 
público a ser concretizado no fundo do vale do córrego da Água Espraiada. 
 
É uma forma de ocupação muito comum em toda cidade, favorecendo o 
desenvolvimento de áreas de comércio e serviços, verticalizadas pela maior 
acessibilidade proporcionada pela estrutura  viária. 
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A seguir, descreve-se as propostas de intervenção para cada setor envolvido nesta 
Operação Urbana, como forma de direcionar as análises feitas em todo este Estudo 
de Impacto Ambiental. Ilustra a análise, o levantamento fotográfico do local, no 
Anexo II, do volume 5.  
 

 MARGINAL PINHEIROS 
 
Impactos Urbanísticos e Medidas Mitigadoras 

 
Este setor deverá ser afetado pela construção das pontes de ligação das Marginais 
cujo projeto já está em desenvolvimento pela EMURB. Essa ligação representa a 
concretização de uma demanda já antiga (anos 60/70), para melhoria do tráfego das 
marginais, viabilizando a possibilidade de retorno, hoje inviável na ponte Ary Torres, 
completamente esgotada, e uma forte melhoria de acessibilidade para todo lado 
oeste da marginal, facilitando a sua ocupação. 
 
Essa obra representa um impacto positivo, irreversível  e de abrangência regional. 
 
A lei desta Operação Urbana prevê, para esse setor, um incremento de porte médio: 
poderão ser construídos mais 600.000m2, a serem alienados via CEPACs. A 
existência de grandes glebas poderá facilitar o uso dos incentivos da Operação 
Urbana, pois dispensa remembramento, comum nos demais setores. 
 
Esse incremento, de médio porte, deverá causar um impacto nessa área. Conforme 
poderá ser visto no item 12 , a liquidez dos CEPACs nesse setor deverá ser alta, 
pela melhoria de acessibilidade com a execução das pontes. Quando a avenida 
Água Espraiada estiver concluída até a Imigrantes o impacto deverá ser maior, 
atingindo toda a extensão das Marginais. 
 
A ocupação proposta, segue de certo modo a tendência de ocupação existente, que  
já é caracterizada por torres altas, de habitação, com baixo coeficiente de ocupação. 
Serviços, de caráter regional também são verificados.  
 
Áreas verdes estão garantidas pela proximidade ao Parque Burle Marx e ao estoque 
existente no Morumbi. Os usos existentes, residenciais (condomínios fechados) e de 
serviços, serão reforçados. Nos casos de grandes glebas o viário local deverá ser 
obtido pelo parcelamento da área, pela lei de loteamentos. 
 
Esse setor, bem como os demais que são contíguos às Marginais do rio Pinheiros 
(Berrini e Chucri Zaidan), sofrerá um impacto positivo pela implementação do projeto 
de arborização e tratamento paisagístico das Marginais do Pinheiros, o POMAR, já 
em andamento. 
 

 SETOR BERRINI 

 
Impacto Urbanístico e Medidas Mitigadoras 

 
O Programa de Intervenções prevê nesse setor a implantação de pontes, que 
interligarão a Avenida Águas Espraiadas às marginais do rio Pinheiros. O complexo 
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de obras se complementa por um viaduto sobre a Avenida Luiz Carlos Berrini, que 
facilitará o fluxo de veículos na ligação das avenidas .Berrini e Chucri Zaidan. Esse 
impacto segue a análise anterior.  
 
O impacto maior nesse setor será dado pela obra do complexo viário ponte-viaduto. 
No entanto, a faixa do viário da avenida existente nesse trecho é bastante larga, 
com mais de 100m e existem áreas laterais desocupadas. Essas áreas são de 
propriedade do DER, que tem interesse em aliená-las. Deverá ser garantido recuo  
das construções compatível com a obra do viaduto. 
 
Portanto, o impacto dessa obra na área pode ser minimizado desde que sejam 
definidas diretrizes de ocupação para as áreas contíguas às obras propostas e 
garantidas as recomendações deste EIA para a execução das mesmas. 
  
Nesse sentido o impacto será reversível pela valorização dos imóveis após a 
conclusão das obras. Ainda, a larga faixa da avenida e o bom projeto deverão 
minimizar o impacto paisagístico dessa obra. 
 
Essa obra será o símbolo da Operação Urbana proposta. De grande visibilidade, 
deverá ser capaz de atrair investimentos para as demais áreas do perímetro. 
 
Pela lei 13.260/2001 está previsto, para esse setor, um incremento de área 
construída de 250.000 m2, considerado de pequeno porte em relação às propostas 
para os demais setores.  
 
Considerando que essa área já está verticalizada e que a maior parte dos lotes 
estão ocupados, esse incremento proposto não deverá causar grande impacto e 
deverá ser absorvido mais facilmente no trecho já implantado da Avenida Chucri 
Zaidan, onde existem mais lotes vagos. Assim o impacto a ser provocado pelo 
adensamento, não deverá ser significativo.  
 
Os usos existentes já são predominantemente de serviços. Nesse sentido o 
incremento do uso misto proposto deverá ser positivo, permitindo maior utilização da 
infra estrutura existente. 
 
A favela do Jardim Edith II, na confluência da Avenida Luiz Carlos Berrini com a 
Avenida das Águas Espraiadas, é um núcleo consolidado e muito adensado. A 
proposta da lei 13.260/2001 é manter esse núcleo como área de ZEIS, conforme 
consta da planta da lei BE 14 7B 001, e do estudo  BE 14 7B 011, no vol. 4. 
 
Deverão ser estudadas outras alternativas para essas famílias, pela valorização que 
essa área, de propriedade da DER, deverá sofrer após as obras, o que  certamente 
dificultará a sua desapropriação.   
 
Caso se mantenha o uso social da mesma, deverão ser implementadas formas que 
impossibilitem o repasse das unidades habitacionais, que deverão atingir altos 
valores comerciais quando concluídas, permitindo a obtenção de recursos 
vantajosos nessa operação de troca, já praticada em outros núcleos em situação 
semelhante. 
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 SETOR CHUCRI ZAIDAN 

 
Impactos Urbanísticos e Medidas Mitigadoras 
 
O maior impacto será dado pelo adensamento proposto, que é de grande porte. 
Estarão disponíveis 2.000.000 m2 para alienação nesse setor.  
 
A tendência existente de uso e ocupação do solo deverá ser reforçada pela lei 
13.260/2001. Os usos mistos propostos são compatíveis com as tendências 
existentes. Já há uma demanda na área para a incorporação de edifícios de 
comércio e serviços de alto padrão, em continuidade ao eixo Berrini - Faria Lima, 
que certamente será atraída pelos incentivos permitidos via CEPACs.  
 
Hoje já se nota nos núcleos de Z3 a verticalização com usos de serviços.   Nesse 
sentido o impacto será positivo, principalmente porque a proposta de uso misto pode 
é compatível com a tendência existente, permitindo maior uso da infraestrutura a ser 
implantada. 
 
O impacto próximo á rua da Paz e Fernandes Moreira, será  maior pela ocupação 
existente se caracterizar por lotes pequenos com casas geminadas e assobradadas, 
e alguns núcleos de comércio local.  
 
Nesse trecho o viário existente é estreito e será necessário cuidar para que as 
recomendações de alargamento de calçadas e de recuos sejam obedecidas. Para 
utilização dos incentivos da lei será necessário remembramento de lotes e mudança 
de uso do solo. Portanto nesse caso, ainda que pontual o impacto seránegatio e 
transitório, reversível quando da conclusão das mudanças. 
 
Conforme relatado no item 12, nos lotes industriais poderá haver 2 tendências de 
ocupação: uma dada pela reciclagem das construções existentes com 
aproveitamento da área construída por outros usos, como logística, devido à boa 
condição de acessibilidade local. Outra, pela reconstrução da área para outros fins, 
aproveitando a mudança de uso permitida pela lei. Esses impactos serão positivos 
pela revitalização e dinamismo que representam para a área. 
 
Cuidado especial deverá ser tomado para aprovação dos empreendimentos em 
áreas de extensa testada, em lotes de origem industrial, quando a questão da 
acessibilidade é mais problemática face ao adensamento proposto. Nesse caso ruas 
internas ao empreendimento poderão fazer a distribuição necessária. Recomenda-se 
também acessos tais que, não haja impacto em um só local no viário existente. 
 
Outro ponto crítico é o estreitamento da faixa da av. Prof. Manoelito Ornellas. Ainda 
que de difícil solução em nível, recomenda-se a negociação com os proprietários de 
imóveis desse trecho para que haja maior possibilidade de se estudar alternativas 
viáveis de interesse de todos os envolvidos na questão da acessibilidade local..  
 
A execução da extensão da Chucri Zaidan, proposta pela lei, com 3,0 km de 
extensão e com 40m de largura, (ver planta BE 14 7B 0 30), permitirá a continuidade 
de um eixo de tráfego de apoio à Marginal Pinheiros, que hoje já possui 15 km de 
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extensão: vai da Avenida Gastão de Vidigal, junto ao Tietê, segue pela Avenida 
Fonseca Rodrigues, Pedroso de Morais, Avenida Faria Lima, Rua Funchal, Avenida 
Luiz Carlos Berrini, chegando até a Avenida Chucri Zaidan. Esse eixo viário 
futuramente poderá atingir 25 km, se estendido ao Sul, incluindo a avenida Nossa 
Sra. do Sabará.   
 
A lei recomenda a criação de uma praça na confluência da Rua Laguna com a 
Avenida João Dias, no final das obras da avenida. Esse é um ponto crítico, pois o 
tráfego da João Dias já é saturado nesse trecho. Soluções alternativas de desvio de 
tráfego deverão ser estudadas, tendo em vista que está prevista a continuidade 
deste eixo pelo Plano Diretor Estratégico recém aprovado. Nesse ponto o impacto 
será negativo. 
 
O impacto da obra viária não será o mais significativo pelo aproveitamento de viário 
existente na maior parte da extensão proposta. A estrutura viária dos eixos 
secundários existentes, com mais de 16m de largura na sua maioria, comporta o 
adensamento proposto.  
 
As recomendações do relatório da flora e da fauna, para incentivar a manutenção e 
ampliação das áreas verdes, ampliação e arborização de calçadas, bem como os 
cuidados para a não destruição da vegetação existente, principalmente nesse caso, 
onde uma lateral dos eixos arborizados deverá permanecer, são relevantes  ( ver 
Anexo II, vol.5, Levantamento Fotográfico). 
 
Todas as demais recomendações para adequação da infraestrutura das redes 
existentes deverão ser observadas. O reforço de incremento arbóreo e adequação 
paisagística nas áreas a desapropriar, também. 
 
Evitar que as áreas remanescentes de desapropriação sejam ocupadas 
irregularmente. Para tanto recomenda-se o imediato  tratamento paisagístico das 
mesmas, para que não fiquem abandonadas e sujeitas a invasões ou à exploração 
irregular por terceiros.  
 
Como demonstra esse estudo, o impacto relativo à execução das obras é 
considerado em geral negativo e transitório, porque reversível. Como nos demais 
setores recomenda-se as medidas mitigadoras dos impactos gerados nesse período. 
 
Nesse setor, há 2(duas) áreas indicadas para implantação de Habitação de 
Interesse Social  (HIS).  São dois os núcleos de ZEIS propostos (ver planta BE 14 
7B 001 e 011), mais próximos à avenida João Dias. São áreas privadas a 
desapropriar. Recomenda-se a construção das unidades habitacionais juntamente 
com a execução da avenida nesse trecho para evitar usos indevidos. 
 

 SETOR BROOKLIN 
 
Impactos Urbanísticos e Medidas Mitigadoras 

 
Este relatório considera no setor Brooklin, somente os impactos futuros, em relação 
ás obras a implantar, e não os já ocorridos. 
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Os impactos mais importantes deverão ser dados pela execução das obras das vias 
laterais à expressa, e pelo adensamento e verticalização das construções no fundo 
do vale. Este último será mais impactante, pois as vias poderão aproveitar parte do 
viário existente. 
 
Estão previstos incentivos imobiliários de grande porte: 1.500.000m2 como estoque 
de potencial adicional de construção a ser alienado via CEPACs. Essa iniciativa 
pode ser atrativa para a construção de apartamentos de classe média, com garantia 
de acesso do tráfego pelas ruas laterais à avenida expressa, próximos aos 
corredores de tráfego existentes, das avenidas perpendiculares.  
 
O impacto maior será a mudança de uso e a verticalização proposta próximas às 
áreas de Z1. Aí a lei propõe incentivos mais restritivos procurando acomodar a 
transição de volumetria e usos mistos. Serão incentivados os empreendimentos 
residenciais de médio e alto padrão, a exemplo da ocupação já existente no Campo 
Belo. 
 
O incentivo ao uso misto proposto pela lei seria mais viável se o acesso das áreas 
que margeiam a avenida expressa fosse direto. Porém, o impacto seria maior, pela 
verticalização e uso misto de áreas junto à Z1. Nesse caso, o impacto do projeto não 
seria positivo. Talvez parte desses 1.500.000m2 seja absorvida por conjuntos 
habitacionais de classe média, pela proximidade ao futuro metrô e dos corredores de 
transporte já existentes. 
 
A maior parte dessas famílias deverá ser relocada para núcleos de ZEIS, em outros 
setores, pois as áreas onde essas favelas estão instaladas atualmente deverão ser 
utilizadas para a implantação das vias laterais à via expressa. No setor Brooklin 
estão previstos apenas dois núcleos de ZEIS, na Avenida Águas Espraiadas, 
próximos à Avenida Washington Luiz. 
 
Nesse setor está prevista a implantação de um viaduto sobre a Avenida Água 
Espraiada, de ligação das extremidades da Avenida Santo Amaro, além da 
construção de passarelas de pedestres. Para uma segunda fase de implantação, 2 
passagens  em desnível, uma entre as ruas Guaraiúva e Rua Miguel Sutil, e outra 
entre a rua Nova Iorque e Rua Paschoal. 
 
A lei recomenda também para uma segunda fase, o alargamento da Avenida  
Washington Luiz, desde o aeroporto até a Avenida Professor Vicente Rao. Essa 
obra será necessária se o adensamento proposto pela lei no do bolsão existente 
(Jardim Brasil e Vila Alexandria) for concretizado. 
 
Outra área com tendência à verticalização é a Vila Alexandria, área que ocupa as 
encostas dos vales dos córregos Cupecê e do Cordeiro, limitada pelas avenidas 
Santa Catarina, Washington Luis e Professor Vicente Rao. Embora ainda predomine 
a ocupação horizontal de baixa densidade, edifícios residenciais vêm sendo 
construídos. Com os incentivos da lei 13.260/01 essa tendência será reforçada. 
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Os procedimentos recomendados para mitigação devem ser observados para 
suportar o adensamento e o aumento do tráfego: garantir criação de áreas verdes e 
praças recomendadas pela lei; manutenção e ampliação dos corredores de 
vegetação nas calçadas; aumento das áreas de absorção, não impermeabilizadas; 
mini-reservatórios para águas pluviais, para os novos empreendimentos; cuidado na 
execução das obras, seja com a vegetação existente, seja com os incômodos 
causados por desvios de tráfego, barulho de máquinas e poeira, que causam danos 
ambientais; relocação social, conforme recomendado no item 12, deverá ser apoiada 
por forte programa de comunicação, para esclarecimento da população envolvida. 
 

 SETOR JABAQUARA  

 
Impactos Urbanísticos e Medidas Mitigadoras 
 
O maior impacto deverá ser dado pela implantação das  obras propostas: sob o 
espigão da avenida Armando de Arruda Pereira deverá ser construído o túnel de 
acesso à rodovia dos  Imigrantes, com 400 metros de extensão. A Avenida Água 
Espraiada deverá ser estendida da Avenida Lino de Moraes Leme até a Rodovia dos 
Imigrantes, com 4.400 metros de extensão, e o córrego canalizado pelo fundo do 
vale. As obras de canalização previstas serão extensas. O movimento de terra, de 
grande porte,  deverá ser calculado de forma a permitir cortes e aterros equilibrados 
na área de intervenção. Esses cortes deverão seguir as exigências e limitações da 
topografia existente.  
 
Como melhoramentos viários aprovados pela referida lei deverão ser construídos 
dois viadutos e três passagens em desnível em cruzamentos sobre a Avenida Águas 
Espraiadas. 
 
Nessa região, o impacto da obra de canalização e drenagem deverá ser positivo, 
pela mudança do papel do córrego Água Espraiada na paisagem. Trata-se da 
transformação da situação atual, onde o córrego atua como elemento de ruptura  na 
paisagem, para elemento integrador.  
 
O projeto viário e de drenagem, se desenvolvido e implantado com as transposições 
recomendadas, a canalização dos contribuintes, o incremento da arborização e 
demais elementos de valorização paisagística, deverá servir para aliviar o volume da 
ocupação extensiva existente e permitir e facilitar a transposição do vale por veículos 
e pedestres, em condições adequadas de conforto e funcionalidade. 
 
Essa é a área que deverá sofrer maior impacto em função das obras, que são as 
mais complexas do Programa de Intervenções, exigindo a remoção de um grande 
número de famílias ( 7.000) Esse impacto é de caráter negativo e transitório. 
Deverão ser verificadas as medidas mitigadoras recomendadas pelos diversos 
estudos ambientais, para minimizar o impacto durante as obras. Esse impacto tem 
possibilidades de ser revertido ao final das obras, quando o fator separador e 
segregador, representado pela favela, deverá ser eliminado. 
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Os projetos a serem desenvolvidos deverão considerar a possibilidade de agregar 
uma faixa de arborização e ajardinamento para garantir um mínimo de 
permeabilidade a montante da bacia, no fundo do vale. 
 
Nesse setor o impacto do adensamento não será o mais importante, pois o incentivo 
é de médio porte: 500.000m2. A avaliação imobiliária indica uma boa liquidez. Tendo 
em vista que o estoque proposto de área construída incentivada não é muito grande, 
supõe-se que deverá ser facilmente absorvido. O uso misto é compatível, 
encontrando-se já diversos núcleos existentes de comércio local diversificado. 
 
O impacto do adensamento nessa área será positivo, sem grandes transformações 
de uso ou de volume de área construída. 
 

 ÁREAS DE ZEIS  

 
A Operação Urbana prevê a remoção da maioria dos núcleos, que deverão ser 
reassentados com os recursos obtidos através dos incentivos desta lei. A maioria 
das ZEIS serão implantadas no setor Americanópolis (12 unidades).  
 
Os núcleos de ZEIS propostos para o setor Jabaquara são sete. A maior área 
localiza-se nas proximidades  à Avenida Armando de Arruda Pereira.  Situa-se nas 
encostas próximas à Rodovia dos Imigrantes. Trata-se de um trecho amplo, pouco 
ocupado, com vista para o Parque do Estado, que permite um excelente 
aproveitamento e poderá acomodar um grande número de famílias. De fácil acesso 
e com excelentes características topográficas, esta deverá ser considerada uma 
área prioritária de intervenção.   
 
A situação induz a um impacto social positivo, pela perspectiva de oferecer  
melhores condições de moradia para a população afetada, bem como otimizar redes 
de infraestrutura e a própria limpeza do canal. Hoje, a ocupação de favelas sobre os 
canais agrava ainda mais a poluição existente. 
 

 SETOR AMERICANÓPOLIS 
 

Impactos Urbanísticos e Medidas Mitigadoras 
 
A Operação Urbana prevê, para essa área, a implementação de habitações de 
interesse social, melhoramentos e reurbanização, pela implantação das ZEIS, Zonas 
Especiais de Interesse Social.  O reassentamento definitivo das famílias atingidas 
pelas obras decorrentes da intervenção urbana proposta deverá ser assegurado no 
perímetro da operação. 
 
As opções para implementação das HIS a serem oferecidas às famílias atingidas 
são múltiplas: criação de conjuntos habitacionais verticalizados; urbanização de 
núcleos existentes, através implantação de redes de  infra-estrutura; e indenização 
opcional.  
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Nesse sentido o impacto será considerado de média magnitude, com possibilidade 
de reversão do impacto negativo representado pelo processo de remoção efetuado 
em 1995, quando da execução das obras do trecho a jusante do córrego, quando as 
famílias foram removidas para áreas longínquas e depauperadas. 
 
Não está previsto incremento de área construída adicional via CEPACs, para esse 
setor. 
 
A implantação das HIS deve ter um impacto altamente positivo e compatível com a 
tendência da ocupação e uso do solo existente, proporcionando um melhor 
aproveitamento da infraestrutura disponível e melhoria das condições de salubridade 
da população atingida pelas obras.  
 
As áreas indicadas para implantação das habitações sociais são contíguas aos vales 
dos córregos contribuintes do Água Espraiada, e como pode ser verificado no 
relatório do meio físico, as declividades são acentuadas. Deverão ser canalizados 
para viabilizar a verticalização das edificações a serem projetadas. 
 
A facilidade de transporte dos núcleos propostos é dada pela proximidade à Avenida 
Armando de Arruda Pereira, importante corredor de transporte coletivo existente;  à 
avenida Santa Catarina, eixo do comercio local existente e à av. George Corbusier. 
Esta deverá ser futuramente estendida em continuidade às obras de transposição do 
Vale do Água Espraiada, previstas no Programa de Intervenções da lei 13.260/2001 
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11. SISTEMA VIÁRIO, DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTES 
 
11.1 Diagnóstico 
 
11.1.1 Características do Projeto Viário Proposto pela Lei 13.260/2001 
 
Conforme definido pela lei e descrito no Estudo de Impacto de Vizinhança 2001, feito 
pela JNS, as características principais de definição do viário proposto que orientarão 
este estudo de Impacto Ambiental do sistema viário de tráfego e transporte, são: 
 
- Destinar a Avenida a tráfego exclusivo de automóveis e linhas de transporte 

público, entre outras, levando passageiros da estação da via férrea da marginal 
Pinheiros, (ver item linha “C”) até a futura linha do Metrô, que se situará à 
retaguarda do Aeroporto de Congonhas, até o pátio do Metrô e até a  Rodovia 
dos Imigrantes. O tráfego de caminhões continuará a ser feito pela Avenida dos 
Bandeirantes, com diminuição do número de semáforos e utilização de outros 
dispositivos (transbordos em terminais de cargas ou de produtos perigosos) 
para facilitação deste tipo de transporte. Essa alternativa será beneficiada com 
a conclusão pelo trecho oeste do RODOANEL, já concluído. 

 
- Eliminar os cruzamentos em nível da Avenida com as ruas locais, com a 

implantação de transposições elevadas 
 

- Considerar como eixos estruturais do tráfego transversais à Avenida da Água 
Espraiada, a av. Luiz Carlos Berrini e seu prolongamento a ser implantado (até 
a av. João Dias), as avenidas Santo Amaro, Vereador José Diniz, Washington 
Luis, George Corbisier e Armando de Arruda Pereira, com seu prolongamento a 
ser implantado.  

 
- Criar transposições de pedestres, bairro a bairro, por sobre a Avenida, não 

como passarelas, mas como calçadões de permanência associados a 
pequenos usos comerciais (jornaleiro, livreiro, café, florista e espaços de estar 
com bancos), para contemplação do córrego reconfigurado e da paisagem 
arborizada.  

 
- Criação de vias locais, segmentadas, para acesso aos novos empreendimentos 

ao longo da Avenida Expressa, ajardinada e arborizada, de modo a permitir tal 
acesso sem que a via local se transforme em alternativa de circulação da 
Avenida. Essa medida procura preservar as vias limites dos bairros lindeiros, 
exclusivamente para tráfego local (conforme definição prevista na lei). 

 
Observações: 
 
Este Estudo sobre sistema viário, de transporte e de tráfego na área de estudo 
busca abordar a interface com processos urbanos relacionados aos meios antrópico, 
físico e biótico.  Além disso,  delineia algumas hipóteses de cenários futuros, após a 
implantação das obras. A realização dessa pesquisa dependeu de dados produzidos 
pelo órgãos competentes bem como de definições do projeto pretendido para o 
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sistema viário a ser implantado, e ainda de exigências a serem definidas pela 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente. É preciso salientar que os dados produzidos 
nas questões de tráfego serviram para alimentar os programas de análise 
prospectiva de poluição sonora e do ar, por exemplo, sem contar a sua importância 
para avaliação das possibilidades de valorização imobiliária e para dimensionar a 
viabilidade de alienação do estoque de potencial adicional de construção proposto 
pela lei em análise neste relatório. 
 
11.1.2  Foco da Análise do Sistema Viário neste Estudo de Impacto Ambiental 

 
Considerando a necessidade de estudar os principais eixos de transporte e tráfego 
existentes e propostos, nas suas características de origem e destino, serão 
consideradas para o sistema viário, as seguintes abrangências: 
 
AII – Área de Influência Indireta – Toda a região Sul da cidade e parte da região 

Oeste, abrangendo o acesso às rodovias intermunicipais e interestaduais, através de 
vias expressas e arteriais, de ligação e transposição de barreiras naturais. Portanto a 
AII para o viário extrapola a definição da AII para o meio Antrópico, que considera as 
Sub-Prefeituras de Santo Amaro, Pinheiros, Jabaquara, Campo Limpo e Butantã. 
 
AID – Área de Influência Direta – Todas as imediações mais próximas, com seus 

eixos arteriais, envolvidas nos Distritos do entorno Santo Amaro; Jabaquara; Vila 
Andrade, Itaim - Bibi, Morumbi e Campo Belo nos termos da legislação em vigor. 
 
ADA - Área Diretamente Afetada – A área do empreendimento, da operação direta, 

delimitada pelo perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. 
 
11.1.3 Caracterização do Objeto de Análise 

 

Acessibilidade existente para pedestres e veículos; capacidade de tráfego das vias 
existentes; volumes de tráfego por categorias; fluxos de passagem e fluxos de 
tráfego local; presença do transporte de carga (especialização – serviços locais); 
horários mais críticos (picos da manhã e da tarde); pontos de conflito detectados; 
grau de dificuldade para a transposição do córrego por veículos e pedestres; pontos 
de risco e circulação de pedestres nos principais eixos. 
 
11.1.3.1  Definição de Cenários Prospectivos para a Implantação Progressiva 

da Operação Urbana Água Espraiada 
 

Estudo de algumas hipóteses de cenários futuros de carregamento de tráfego, a 
partir da referência de dados obtidos no Diagnóstico: 
 
 Situação atual - Cenário atual 2002 
 Situação Proposta (expressa) - 2012 / 2022 
 
Os cenários, pré-definidos, apontam para soluções de projeto a serem adotadas 
junto a EMURB, como: 
 



TECNOSAN 

 

11.3 

- O caráter das vias laterais, a executar, servirá para distribuição do tráfego local, 
isoladas da expressa, descontínuas, interligadas com a via expressa, tanto pelas 
alças dos viadutos recomendados, quanto pelas agulhas de entradas e saídas 
aos acessos locais.  

 
- O projeto da ponte sobre o rio Pinheiros incorporará a transposição do 

cruzamento das avenidas Luiz Carlos Berrini com Água Espraiada. 
 

- O número de transposições da avenida de fundo de vale através de viadutos e 
de passarelas, consideradas pela hipótese de execução apenas dos principais 
pontos conforme citado no Plano de Intervenções da lei seção II do programa de 
intervenções, artigo 3º, item II, alínea b: 

 
L. C. Berrini, 
Santo Amaro, 
Pedro Bueno e 
George Corbusier.  

 
- O número de transposições da avenida de fundo de vale consideradas pela 

hipótese de execução das transposições recomendadas no artigo 28º da lei 
13.260/2001, que recomenda passagens em desnível sobre a Água Espraiada, 
entre as ruas: 

 
Guaraiúva e Miguel Sutil; 
Nova York e Paschoal Paes; 
Extremidades da avenida Santo Amaro; 
Extremidades da rua Pedro Bueno; 
Helio Lobo / Duprat Figueiredo; 
Vitoriana / Rishin Matsuda; 
Extremidades da Franklin Magalhães; 
Extremidades da avenida George Corbusier 

 
Hipótese definida, a partir das diretrizes da lei, simuladas e relacionadas abaixo, 
para a Av. Água Espraiada: 
 

-  VIA EXPRESSA  

Pistas claramente diferenciadas (locais e expressa) com controles de 
acesso (agulhas), sem cruzamentos em nível, com alguns pontilhões e uma 
passagem subterrânea. A Água Espraiada é uma avenida de fundo de vale, 
portanto quanto menos aberta for maior será a possibilidade de manter o 
fluxo de tráfego livre. Deve-se verificar a viabilidade de adotar, nesse caso, 
a sistematização de operação e segurança de tráfego nos pontos críticos – 
pelo monitoramento (projeto SIMO – Sistema de Monitoramento) e redução 
de velocidade na via expressa ou radares. 

 
- VIAS LOCAIS 

São as vias paralelas da Avenida Água Espraiada que acompanham o 
trajeto principal garantindo os deslocamentos localizados e viagens inter 
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bairros. Elas não se interligarão, servindo para distribuir os fluxos vindos da 
avenida (pista expressa) até os lotes. Servirão como receptoras das vias 
que antes desembocavam diretamente na Avenida.  
 

- AGULHAS 

Foram propostas como acesso ou descesso (em nºcontrolado), garantindo a 
entrada e saída de veículos entre as vias locais e a pista expressa, e servem 
também para aceleração ou desaceleração dos veículos que entram ou saem 
da pista expressa. Elas serão locais possíveis para o deslocamento de 
pedestres haja vista que muitos utilizarão o sistema de transportes coletivos 
que vem pela pista expressa. 
 

- TRANSPOSIÇÕES 

São as passagens através de alguns viadutos, da ponte sobre o rio Pinheiros, 
da passagem subterrânea sob a Av. Eng. Armando de Arruda Pereira e dos 
principais cruzamentos em desnível com a avenida, que permitem a 
continuidade do sistema viário estrutural, compondo uma malha sobre a 
região da Avenida. Essas passagens também viabilizam as viagens geradas 
nas vias locais permitindo os deslocamentos interbairros, opostos. 
Servirão, também, como deslocamentos de pedestres entre os setores, 
opostos, da avenida. 
. 

- SITUAÇÃO EXISTENTE – entre pista local da Marg.Pinheiros (sentido 

Interlagos-Jaguaré) e Av. Dr. Lino de Moraes Leme. 

Pista dupla, não expressa, controles de acesso liberados, maior número de 
cruzamentos em nível (semaforizados ou não), poucas transposições, sem 
caráter metropolitano, com 4 ou 5 faixas de tráfego por sentido e pontilhões. É 
necessário rever o comportamento de vias que hoje foram adaptadas ao 
trânsito pesado involuntariamente. A relação entre velocidade da via e 
acessibilidade devem ser mais equilibradas. A pista existente servirá de base 
para a continuidade das obras que redundarão na transformação de pista não 
expressa para pista expressa. 

 
11.1.4 Diretrizes para as Políticas de Trânsito e Transportes Locais e 

Regionais 
 
Um novo plano de transporte público integrado está sendo desenvolvido e 
contratado pela Prefeitura Municipal de São Paulo (Rede Integrada de 
Transportes).No entanto, a falta de definições a esse respeito não permite distribuir e 
controlar, planejadamente, o trânsito, o comportamento do tráfego e ações de 
transportes públicos, admissíveis para as vias da cidade. As perspectivas de ações 
eficazes tornam-se exíguas. Na ausência de diretrizes estabelecidas pelas políticas 
públicas para projeto de tráfego e transporte municipal, este estudo procederá a uma 
comparação com a probabilidade de implantação mais evidente, conforme parecer 
da Empresa responsável pelo projeto em questão. 
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11.1.5 Impacto da rede de transportes coletivos projetada na área da 
operação urbana água espraiada. 

 
11.1.5.1 Linhas de Alta Capacidade 
 

 Linha de trem existente: Linha "C" Jurubatuba / Carapicuíba, paralela ao 
Rio Pinheiros (linha metropolitana)  

 
Considerada um Metrô em nível sendo que 3 das estações existentes estão contidas 
dentro da área de estudo:  Estações Berrini , Morumbi e Granja Julieta. A linha “C” 
vai de Sudoeste a Noroeste, até Osasco (onde hoje há uma conexão com a linha 
para o centro, em direção à Lapa e estação da Luz). Essa linha permanece, ainda, 
com baixa demanda. Ela fará parte da rede de transporte de alta capacidade 
projetada para implantação a médio e longo prazo, para o município de São Paulo, 
fazendo as devidas conexões com a Linha 4 em implantação (Luz/Vila Sônia), no 
Largo de Pinheiros, e com a futura linha Cidade Universitária/Diadema na estação 
Campo Belo da Linha 5 do metrô, a ser construída. Com a implantação dessas 
conexões estará caracterizada na área uma rede de transporte de alta capacidade, 
que poderá ampliar a demanda de utilização da linha “C” em até 5 vezes. 
 

 Linha 5: Capão Redondo – Guarulhos  

 
O trecho Capão Redondo - Largo Treze de Maio já está concluído, e a extensão do 
Largo Treze até Santa Cruz, com 11 km, se encontra em licitação pela CPTM. A 
longo prazo  essa linha poderá chegar a Guarulhos perfazendo um total de 40km. A 
linha 5 deverá cruzar a avenida Água Espraiada entre as avenidas Santo Amaro e 
Vereador José Diniz, com uma estação próxima ao corredor de ônibus da avenida 
Prof. Vicente Rao e uma depois da avenida Água Espraiada. 
 
As futuras estações do BROOKLIN e do CAMPO BELO da linha 5 deverão afetar 
positivamente a área de estudo, criando pólos de atratividade para acesso de 
pedestres à região da Paulista e ao Centro da cidade. Nesse sentido deverá haver 
um alívio no volume de tráfego existente nos eixos das avenidas Santo Amaro e 
Vereador José Diniz. 
 

 Linha Arco Sul: Cidade Universitária / Diadema 

 
Vinda da Cidade Universitária essa linha cruzará o rio Pinheiros, na altura da Vila 
Olímpia, tangenciando o limite Norte da área da Operação Urbana Água Espraiada; 
seguindo pela av. dos Bandeirantes até cruzar coma linha Norte SUL do metrô nas 
estações Conceição e Terminal Jabaquara, caminhando ao sul pelas margens do 
parque do Estado até o município de Diadema. 
 
A sua execução não tem prazo definido (embora o trecho Santo André - São Mateus 
- Diadema já funcione há mais de 10 anos).  
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 Linha especial – ligação do Aereoporto de Congonhas ao Aereoporto 
Internacional de Guarulhos 

 
Essa linha não tem prazo de execução definido. Parte do cruzamento das avenidas 
Água Espraiada com Washington Luiz, em direção ao Aeroporto de Congonhas 
seguindo pela av. 23 de Maio até o Centro e daí em direção ao Aeroporto de 
Guarulhos, incluindo passagem pelo Campo de Marte.  
 
11.1.5.2 Linhas de Média Capacidade 
 
Pelo PITU 2020, o Corredor Santo Amaro – diametral à área de estudo – com um 
dos maiores volumes de tráfego da cidade, deverá ser tratado como um trecho da 
malha de média capacidade, que deverá fazer as ligações perimetrais às linhas 
existentes e projetadas de alta capacidade.  
 
Também fará parte dessa malha o corredor da Avenida Água Espraiada. Esse 
corredor será interessante para permitir pelas suas extremidades conexões com as 
regiões NORTE e LESTE da cidade. O corredor da EMTU existente, na avenida 
Armando de Arruda Pereira, de Jabaquara a Diadema, com ligação existente à linha 
Norte Sul do metrô, deverá ser muito útil para atender a demanda a ser gerada pelo 
conjunto de Habitação de Interesse Social aí proposto. 
 
O futuro corredor EMTU da avenida Roque Petroni, em direção a São Bernardo 
cruzará o eixo da avenida Chucri Zaidan que será prolongado até a avenida João 
Dias. Já representa uma ligação perimetral ao Sul com excelente desempenho na 
dinamização dessa região. Esse corredor também fará conexão coma linha 5 do 
metrô, entre a av. Santo Amaro e av. Ver. José Diniz cujas obras de pavimentação 
da faixa exclusiva, na área da av. Ver João de Luca / Roque Petroni  já estão 
prontas. Mas, o corredor está paralisado no aguardo da execução de obras na av. 
Cupecê. Seu trecho em operação, por ora, é extensão do corredor da av. Armando 
de Arruda Pereira e, a partir de Diadema se conecta com São Mateus (zona leste de 
São Paulo) e vai até Santo André 
 
11.1.5.3 Conclusão Transportes Públicos 
 
As possibilidades de melhoria no sistema de transporte coletivo na região são 
grandes. A médio e longo prazo será configurada uma malha viária de transporte 
que servirá como incentivo ao adensamento proposto na região da área da 
Operação Urbana Água Espraiada. 
 
Das 3 estações existentes da linha “C” do metropolitano no rio Pinheiros, mais duas 
estações deverão ser construídas a médio prazo, na linha 5 do metrô, Largo Treze 
/Santa Cruz, o que coincide com o prazo para implementação da primeira fase da 
Operação Urbana (até 2012). A longo prazo mais uma estação poderá ser 
executada: a estação da linha de ligação dos Aeroportos, ( Água Espraiada X 
Washington Luiz). O corredor de ônibus na avenida Água Espraiada será um 
importante meio de ligação entre as linhas de alta capacidade, permitido acesso a 
toda cidade, quando também estiver ligado à rede perimetral de média capacidade. 
Essa rede pode diminuir o uso do transporte individual na região, desde que mantida 
a qualidade e o conforto.  
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11.2 Análise e Prospecção do Eixo Viário Proposto 
 
11.2.1 Compatibilização do Sistema deTráfego e de Transporte com a Política 

de Desenvolvimento Urbano para a Avenida Água Espraiada 
 
A Av.Água Espraiada deve se tornar estruturadora para o espaço urbanizado no 
entorno. É preciso minimizar as interferências do sistema viário com o sistema de 
drenagem natural, e como política para o transporte, deve-se racionalizar o tráfego 
de cargas. Pela falta de uma via mais eficiente certamente a avenida se tornará 
apoio importante à av. dos Bandeirantes e Roque Petroni Jr./ Vicente Rao. Por isso, 
é importante o planejamento de deslocamentos como forma de disciplinar  o uso e 
ocupação do solo lindeiro sem a ruptura do tecido urbano. O sistema híbrido (via 
expressa e locais) poderá permitir melhor controle do acesso de veículos, 
seletivamente, garantindo a acessibilidade, circulação e estacionamento de usuários 
e moradores da região. Deve-se ainda ampliar oferta e vagas de estacionamento em 
bolsões residenciais ou comerciais, pela implantação de zona azul e garagens. 
 
Quanto aos pedestres, é preciso garantir sua circulação com conforto e segurança 
via transposições, agulhas e nas vias locais e melhorara o sistema de integração 
entre os diversos modos de transportes coletivo. 
 
11.2.2 Gestão e Manutenção do Sistema de Apoio 
 

O crescimento e o controle que se pretende, referente ao uso e ocupação do solo, 
com a implementação efetiva da Operação Urbana, podem representar instrumentos 
poderosos para equilibrar, manter ou gerar demandas de transporte e trânsito que 
sejam compatíveis com a oferta de viário e de transportes existente e projetada. 
Portanto a execução das proposições da lei para ampliação do viário é são 
fundamental.  
 
O controle de acesso à via expressa poderá ser uma medida restritiva natural ao uso 
exacerbado do automóvel, para que as vias locais não fiquem sobrecarregadas e 
sem oferta para vagas de estacionamento. Os empreendimentos deverão ser 
capazes de absorver as suas viagens geradas, com uma oferta adequada de vagas 
de estacionamento em suas instalações.  
 
É recomendável prever na operacionalização do empreendimento, destinação de 
recursos para distribuição de cotas de investimentos na questão do tráfego e 
transporte, seja para a manutenção de níveis adequados de sinalização, seja para 
operação de sistemas informatizados de controle, infra-estrutura e demais 
equipamentos de segurança. 
 
11.2.3 Os Números do Trânsito na Cidade e na Grande São Paulo 
 
A cidade possui uma frota de 5,3 milhões de veículos, segundo dados de 2000, 
sendo que de 3,5 milhões a 4 milhões circulam diariamente apesar do rodízio. Um 
milhão de veículos passam pela cidade diariamente, sendo que aproximadamente 
350 mil são caminhões. A velocidade média no município ainda segundo dados do 
ano 2000 era de 18 km/h, sendo que o total de horas desperdiçadas pelos usuários 
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de automóveis em congestionamentos chegava a 240 mil por ano. O que equivale a 
um desperdício de US$ 3 bilhões por ano só em salários. Mais US$ 1,5 bilhão são 
gastos pelo desperdício de combustíveis com os veículos parados em 
congestionamentos.   
 

 AS MARGINAIS – Dados Estatísticos 
 
Juntamente com a Av. dos Bandeirantes as Marginais são um dos principais 
problemas urbanísticos da cidade. Elas têm o 2° maior volume de trânsito em 
perímetro urbano do mundo só perdendo para vias similares da Cidade do México. 
Somadas, elas poderiam receber 500 mil veículos por dia, mas na realidade 
recebem 807 mil, sendo 460 mil na Marginal Tietê e 345 mil na Marginal Pinheiros.  
A velocidade média ponderada no pico da tarde é de 17 km/h. Elas permanecem 
70% das horas úteis congestionadas. Algo em torno de 20% do frete vem sendo 
corroído pela lentidão nas marginais.  
 

 O RODOANEL 

 
O Rodoanel é uma obra de interesse Macro Metropolitano e causa um impacto direto 
na região objeto da Operação Urbana A.E. Ele cortará 10 rodovias, sendo que 6 
destas chegam diretamente nas marginais Tietê e Pinheiros. As novas pistas 
distribuirão cerca de 33% das viagens inter-rodovias sem passar pelas marginais.  
 
O trecho Oeste, recentemente inaugurado por completo (11/10/2002), corta as 5 
rodovias que alimentam a região comercialmente mais atraente para o PIB nacional, 
onde vivem cerca de 50% dos habitantes do Estado, interligando a região de 
Campinas com a do Porto de Santos e aeroportos como Viracopos, Cumbica e 
Congonhas. 
 
Essa interligação é completada através do minianel viário pela av. Dos Bandeirantes 
(principal eixo a partir da marginal Pinheiros) para acessar as Rodovias Anchieta e 
Imigrantes. 
 
11.2.4 A Questão dos Transportes Urbanos Existentes 
 
Terminais: 

Terminal Campo Limpo→ Pça. Princesa Isabel: corredor Campo Limpo / Morato 
Terminal Capelinha (integra-se com a CPTM) - Terminal João Dias→Terminal 
Bandeira (centro) e ônibus Intermunicipais : corredor João Dias / Santo Amaro 
/Ibirapuera ** 
Terminal Jardim Ângela 2 - até Term. Santo Amaro – Bandeira: corredor M’Boi Mirim 
Terminal Parelheiros - Santo Amaro :- corredor Teotônio Vilela / Robert Kennedy 
Terminal de ônibus São Mateus → Jabaquara : corredor Cupecê / Roque Petroni 
Terminal Santo Amaro→ Bandeira: corredor inteligente (controlado) Santo Amaro / 9 
Julho 
 

 *Intermodalidade com a CPTM e com a linha C – Jurubatuba / 
Carapicuíba (junto ao rio Pinheiros) com estações próximas à área da 
Op. Urbana : Lgo Treze,Granja Julieta, Berrini e Morumbi. 
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Linha 5 (lilás) Metrô – 1º trecho construído pela CPTM e operado pelo Metrô – vai 

se ligar (futuramente) à Santa Cruz, passando por sob parte da av. Santo Amaro e  
da av. Ibirapuera. Todas as 6 estações, construídas possuem terminais intermodais 
(Capão Redondo, Campo Limpo, Vila das Belezas, João Dias, Estação Estaiada Rio 
Pinheiros e Terminal Santo Amaro) 
 
11.3 Simulações de Tráfego para a Área da Operação Urbana Água Espraiada 

 
Mapas / Ilustrações – por simulações de tráfego – de acordo com os modelos a 

estabelecidos na fase de Análise Prospectiva, com critérios de referência discutidos 
com a EMURB. 
 
As simulações de tráfego levaram em conta a existência de três cenários: 
O atual, um intermediário (10anos – 2012) e o cenário futuro final (20 
anos – 2022) prazo em que se espera concluir totalmente a ocupação da 
área da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. 
 
As simulações dos cenários para 2012 e 2022 levam em conta o projeto completo 
que se inicia na Marginal Pinheiros (sentido Jaguaré-Interlagos) tanto com a pista 
expressa como com a local (nova ponte sobre o rio Pinheiros) até sua ligação com a 
Rodovia dos Imigrantes.  Considerou-se um número médio de 4 faixas por sentido e 
5 no trecho final após a av. Santo Amaro até a Marginal Pinheiros (situação de hoje) 
cuja velocidade de projeto estabelecida é de 80km/h. 
Premissas Adotadas 
 

As simulações de tráfego levaram em conta as premissas, aprovadas pela EMURB, 
onde se determinou que: 
 
1) A Água Espraiada não é uma via destinada ao transporte de cargas. 
2) Privilegia o transporte individual e o transporte coletivo de média capacidade. 
3) Possui vias locais, não continuas, sem interligação entre si, paralelas à Avenida 

acompanhando as laterais esquerda e direita Essas vias terão a função de 
distribuição do tráfego local e daquele oriundo da Avenida e possuirão duas 
faixas de tráfego cada uma; 

4) A acessibilidade, a partir da pista expressa para as vias se dá através de agulhas 
de acesso / descesso; 

5) Faz parte das simulações a nova via de ligação entre o Setor Chucri Zaidan 
(continuação da Berrini) e a av. João Dias; 

6) As transposições que devem ser construídas sobre a avenida.  
 
As vias locais e as agulhas são: 

 
Entre Marginal Pinheiros e av. Santo Amaro: 
r. Arizona (à esquerda) e r. Bartolomeu Feio (à direita) 
agulhas pela rua Nova Iorque ( dos dois lados da Avenida A .E.) 
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Entre a av. Santo Amaro e a av. Washington Luiz: 
r. Gabrielle D’Anunzio e r. Palmares (à esquerda) e r. José dos Santos Jr. 
e r. Bernardino de Campos ( à direita) e agulhas pela r. Palmares ( dos 
dois lados) 
 
Entre a av. Washington Luiz e r. Vitoriana: 
Criar ligação entre Washington Luiz e r. Vitoriana (à esquerda) e r. Jorge 
Duprat Figueiredo (à direita) e agulhas pela r. Trindade  (à direita) e Mons. 
Naline (à esquerda) 
 
Entre r. Vitoriana e av. George Corbusier: 
r. Taquaritiba (à esquerda) e Av. Marginal / Novos Prolongamentos (à 
direita) e agulhas pela r. Samuel Gache (à esquerda) e r. Alexandre M. 
Rodrigues (à direita). 

 
 
Base de cálculo: Dados Relativos ao Volume Médio de circulação para o Pico 
da Manhã 
 

Volume Médio = ( Volume * Extensão) /  Extensão 
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Tabela discriminatória, comparativa, dos carregamentos nos três cenários 
simulados: 
 

Vias Situação Atual 
(veic/h)* 

Cenário 2012 
(veic/h) 

Cenário 2022 
(veic/h) 

Marginal Pinheiros – Pista 

Local (sentido I  J ) 

 
5000 

 
5200 

 
6700 

Marginal Pinheiros –Pista 

Expressa (sentido I  J)    

 
6500 

 
6500 

 
8000 

Marginal Pinheiros – Pista 

Local (sentido J I )    

 
3500 

 
3500 

 
4500 

Marginal Pinheiros – Pista 

Expressa (sentido J I) 

 
5500 

 
5500 

 
6500 

Av. dos Bandeirantes 5000 4800 5600 

Av. Washington Luiz 
 

3500 
 

3000 
 

4200 

Av. Santo Amaro 
 

2500 
2100 2700 

Av.Ibirapuera/ Av. Ver. José 
Diniz 
 

2500 2100 2700 

Av. Roque Petroni Jr. / Av. 
Prof. Vicente Rao/ Av. Ver. 
João de Luca/ Av. Cupecê 

 
3000 

2500 3500 

Av. Pedro Bueno 
2000 1600 2300 

Av. Morumbi / R.Joaquim 
Nabuco* 

800 650 950 

Rodovia dos Imigrantes 5500 4800 6500 

Ponte do Morumbi 2500 2300 3000 

R. Guaraiuva /R. Miguel 
Sutil 

500 600 900 

R.Nova Iorque / R. 
Paschoal Paes 

500 550 750 

R.PE. Antonio José dos 
Santos / R. Vieira de Morais 

1000 900 1500 

Av. Água Espraiada 
2300 3400 4450 

R. Hélio Lobo 
200 400 800 

R. Vitoriana / R. Rishin 
Matsuda 

500 700 1000 

R. Franklin Magalhães 200 400 800 

Av. Engº George Corbusier 600 800 1200 

Av. Engº Armando de 
Arruda Pereira 

1000 1300 2000 

*Nova Ligação Chucri 
Zaidan – João Dias 

_ 800 1300 
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*Obs: Não há carregamento, inicial, previsto na tabela acima, para a futura ligação 
Chucri Zaidan – João Dias (inexistente). No entanto a previsão até 2012 (após sua 
conclusão) é de que se torne um caminho alternativo e retire / carregue um fluxo da 
Chucri Zaidan da ordem de 800 veic/hora (equivalentes), por sentido, já que o eixo 
principal é o da av. Luiz Carlos Berrini / Roque Petroni. A tendência é de que esse 
caminho passe a aumentar em volume de tráfego na medida em que se torne uma 
opção interessante para quem sai da região de Santo Amaro.  
 
11.3.1 Resultado dos Carregamentos 
 
Como redução de carregamentos viários nas áreas influenciadas a partir da área da 
Operação Urbana Consorciada Água Espraiada temos: 
 
1) As reduções nos volumes efetivos totais dos carregamentos gerais (veículos 

equivalentes / hora), em média, quando comparados os cenários 2012 e o atual 
(2002), ou seja, imediatamente após a implantação da Avenida na totalidade 
(entre Marginal Pinheiros e Rodovia dos Imigrantes), são evidentes sendo que 
as maiores reduções concentram-se nas vias do entorno, imediato, da Avenida 
A. E.(Área Diretamente Afetada –ADA) seguidas nas vias da Área de Influência 
Direta (AID) e menos sentidas nas Áreas de Influência Indireta(AII).  

 
2) Quando comparados os cenários 2012 e 2022 (previsão de implantação total 

da Operação Urbana) não há redução para nenhuma das vias e sim o aumento 
nos carregamentos 

 
Quando se inaugura a Avenida Água Espraiada, por completo, atinge-se um “boom” 
no cenário 2012, já que muitos veículos passarão a utilizá-la como uma alternativa 
para suas viagens. Já no cenário 2022, quando se concluirá a implantação da 
Operação Urbana, a via estará estabilizada após um período de dez anos, e o 
crescimento do número de veículos será bem menor, com crescimento por sua vez 
em outras vias.  
 
11.3.2 Novas ligações viárias e seu impacto na Área da Operação Urbana 

Consorciada Água Espraiada 

 
Como parte das diretrizes para a política de ocupação da região, podemos destacar 
a nova proposta viária de ligação, a partir do setor Chucri Zaidan, com a av. 
João Dias (Setor Chucri Zaidan), que interliga a av. Luiz Carlos Berrini / Chucri 

Zaidan, passa por trás do Shopping Morumbi e segue pelas vias r.José Guerra,av. 
Manoelito de Ornellas, av.João Carlos da Silva Borges, av. Prof. Alceu Maynard de 
Araújo, r. do Cabral e r Laguna, e chega por fim à av. João Dias. Esse corredor 
poderá servir como apoio à Marginal Pinheiros, desafogando parte de seus 
congestionamentos no trecho entre Ponte João Dias e av. Juscelino Kubistchek e se 
tornando uma ligação mais rápida das regiões da Várzea de Baixo, Vila Cruzeiro e 
Chácara Santo Antonio com a região da Berrini (Brooklin Novo), Vila Funchal, Vila 
Olímpia e Pinheiros. 
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No entanto, a av. Luiz Carlos Berrini  já se encontra bem carregada Ela não atingiu o 
limite de saturação, mas já opera com dificuldades, por exemplo, junto à ponte 
Morumbi. A avenida se interligará em definitivo com a Av.Brig. Faria Lima, em 
Pinheiros, com início das obras previsto para 2003.  
 
Alguns galpões se encontram desocupados na região da Chácara Santo Antonio e 
Vila Cruzeiro o que poderia facilitar as desapropriações. No entanto, na maior parte 
da Chácara Santo Antonio muitas das áreas ocupadas já se caracterizam por serem 
de serviços com grandes empreendimentos, construídos, justamente aquele tipo de 
ocupação que se quer incentivar. Assim a via não terá, por completo, um novo perfil 
viário adequado para um fluxo de veículos tão expressivo já que, em alguns trechos, 
não haverá desapropriações significativas. 
 
Para a região Noroeste / Sudoeste da cidade, que abrange o Setor Marginal da 
Operação Água Espraiada, existem duas propostas de ligações viárias: 
 
1ª - Nova ligação viária para a região de Vila Andrade / Morumbi, paralela a av. 

Giovanni Gronchi, interligando a Marginal Pinheiros (junto à ponte João Dias) até  as 
avenidas Jorge João Saad e Jules Rimet , desafogando  a av. Giovanni Gronchi e 
facilitando a acessibilidade às vias Prof. Francisco Morato e Oscar Americano. A 
primeira permite o acesso à Rodovia Régis Bittencourt e a segunda à região do Itaim 
Bibi / av.23 de Maio (via túneis Jânio Quadros e Sebastião Camargo) além da ponte 
Cidade Jardim. 
O traçado da nova via utiliza-se da r.Itapaiúna (a partir da Marginal Pinheiros – 
sentido Jaguaré → Santo amaro), em toda a sua extensão, continuando entre as 
ruas Pasquale Gallupi e Ernest Renan (no bairro de Paraisópolis),acompanhando 
posteriormente o córrego da Fazenda Morumbi até alcançar a av. Jules Rimet. 
 
Uma outra ligação, direta, a partir da Marginal Pinheiros (sentido Jaguaré→ 
Interlagos) será criada utilizando-se das ruas Duquesa de Goiás, Gal. Américo de 
Moura, Dr. Flávio Américo Maurano e Dr. Francisco Tomás de Carvalho (unindo o 
Real Parque à Paraisópolis) até encontrar-se com essa nova ligação viária. 
 
A proposta viária já possui uma parte executada junto ao Colégio Porto Seguro e 
Portinho, unidade3, com duas pistas de duas faixas por sentido cada uma, aprovada 
em SIURB. Essa via cruza com a av. Dona Helena Pereira de Morais e José Ramón 
Urtiza que permitem, respectivamente, acesso à Chácara (Villagio) Panamby e à av. 
Carlos Caldeira Filho / João Dias. 
Embora, sem uma definição plenamente conclusiva, existe a viabilidade dessa 
ligação se interligar com a Marginal Pinheiros (próximo à ponte João Dias, no 
sentido Interlagos→Jaguaré), através de uma nova ponte (sentido único). 
A proposta permitirá, também aliviar o tráfego na região da Marginal Pinheiros, para 
quem tem destino aos bairros da região, principalmente no pico da tarde. 
 
Certamente o novo viário possibilitará um incremento de ocupação de solo no Setor 
Marginal da área da Operação Urbana, potencializado através da garantia de melhor 
acessibilidade àquele setor. 
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2ª Novas ligações viárias à região de Interlagos, que consistem num conjunto de 

novas vias capazes de aumentar a acessibilidade à região da Capela do Socorro e 
Interlagos, reduzindo com isso os congestionamentos diários das avenidas 
Interlagos, Robert Kennedy, Rio Bonito e Guarapiranga, favorecendo também a 
Marginal Pinheiros. 
 
A nova via inicia-se na estrada de Servidão da Eletropaulo (EMAE), junto à ponte 
Transamérica (margem esquerda do rio Pinheiros), cuja largura é de 11metros, 
cruzando o canal do rio Guarapiranga (pontilhão), margeando toda linha de 
transmissão da Eletropaulo, passando por sob a Ponte Jurubatuba, pelo aterro 
sanitário de Santo amaro até alcançar a região do Jardim Satélite / Jardim IV 
Centenário. 
 
Essa via deverá se conectar com as pontes Transamérica, Ponte do Socorro, Nova 
Ponte Estação Jurubatuba Fepasa / av. Alberto Zagotis (que  poderá se interligar 
com a av. Robert Kennedy e av. NSRA. Do Sabará), Ponte Jurubatuba e com a 
Nova Ponte da região de Interlagos. O trajeto servirá como a nova pista (margem 
esquerda) da Marginal Pinheiros que não existe 
hoje. 
 
A interligação com as pontes (existentes e futuras) auxiliará na redução dos 
congestionamentos, concentrados, hoje, somente nas pontes do Socorro e 
Jurubatuba, já totalmente saturadas. 
 
A nova ponte da região do Jardim IV Centenário (com projeto já licitado pela SIURB) 
permitirá a ligação das regiões da Varginha, Grajaú, Rio Bonito, Cidade Dutra e 
Jardim Primavera diretamente com a avenida Miguel Yunes (que será duplicada) e 
que, por sua vez, se interliga diretamente com a Marginal Pinheiros e com a av. 
NSRA.do Sabará. 
A nova via permitirá, também a ligação com a av. Jacinto Júlio / Manoel de Teffé / 
João Paulo da Silva e Jangadeiro que circundam o autódromo de Interlagos.  
 
11.3.3 Postura Adotada para Direcionar as Questões de Trânsito e 

Transporte, no Relatório, que Visa a Possibilidade de Adensamento e 
seu Impacto Resultante 

 
Em função dos dados apresentados anteriormente, tanto os atuais, os estatísticos 
ou os estimativos, específicos para a região da Operação Urbana Água Espraiada 
ou aqueles mais regionalizados, pôde-se direcionar hipóteses quanto ao tipo de 
viário que se pretende ter em função dos objetivos urbanos de ocupação da 
operação: 
 
1) A maior oferta de espaço viário pode ser uma opção de custos elevados e 
nem sempre a mais eficaz. Isso porque uma via totalmente confinada, no caso da via 
expressa, poderá gerar investimentos mais significativos na construção de vias 
locais que assegurem a acessibilidade à área, com várias transposições que 
garantam sua funcionalidade e intercomunicação (ambos os lados) haja visto que a 
via expressa tem a característica de via desobstruída, permitindo maior fluidez e 
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maior velocidade, destinada a um fluxo de passagem que não estará fixado à 
Operação Urbana; 
 
2) O viário está atrelado diretamente às questões de drenagem e o 
prolongamento da via existente, até a Rodovia dos Imigrantes. Se não for dada 
continuidade ao atual porte viário, isso implicaria na desafetação e desocupação de 
áreas com exigências maiores de custo.  
 
3) No caso da opção totalmente confinada (expressa) em 1996, interligando a 
Marginal Pinheiros com a Rodovia dos Imigrantes, o carregamento viário, obtido 
através de simulações da CET, apontava volumes da ordem de 1000 veículos/hora 
(hora mais carregada) no pico da manhã (sentido Marginal – Imigrantes) na av. Água 
Espraiada que auxiliaria na redução de volumes de vias importantes do mini-anel 
viário e do anel viário metropolitano. 
 
4) Números de contagens veiculares de 1999 já apontavam um grande volume 
diário na avenida, sem a interligação com a Marginal Pinheiros e sem a interligação 
com a Rodovia dos Imigrantes. Isso demonstra que a opção aponta para sua 
característica expressa, auxiliando na redistribuição de fluxos, em consonância com 
vias importantes e já saturadas (o que mostra plenamente a carência de viário para 
as viagens); mas não aponta para uma proposta de coadunação  com a Operação 
Urbana. Esta necessita de acessibilidade garantida. 
 
5) Com a execução do Rodoanel, a tendência de redução de caminhões que 
circulam, pelas Marginais, deve ser da ordem de 30 a 35%, o que redundará na 
diminuição de poluição, no entanto não evitará – aquilo que é conhecido como 
demanda reprimida, quando esses 35% deverão ser substituídos pelos veículos “de 

sobra na cidade” visto que a maior parte dos eixos, principais, já se encontram 
saturados. 
 
6) Ações como a criação de terminais de carga / descarga e transbordo na 
região do Rodoanel e Rodovias auxiliarão o melhor desempenho de vias como a 
Bandeirantes e a av.Água Espraiada (mesmo que a solução não seja  a da via 
expressa). 
 
7) No caso da poluição e ruídos, quanto maior for a velocidade da via e sua 
fluidez menos horas serão gastas em congestionamentos  melhorando os dois 
aspectos. A opção do confinamento poderá servir de barreira ao som. 
 
8) O controle viário que se deverá ter, para se garantir que a av.Água Espraiada 
permaneça especializada (sem a circulação de cargas), não poderá ser unicamente 
resultante das questões dos terminais de carga (citadas anteriormente), mas dos 
sistemas de controles efetivos de proibição da circulação de caminhões, em parte da 
malha viária estrutural principal (como as Marginais), tanto por investimentos 
tecnológicos como operacionais que poderão significar um esforço extra de 
investimentos governamentais e privados. 
 
9) A captação de recursos, resultantes do próprio empreendimento para a 
distribuição de cotas de investimentos na questão de tráfego e transporte, para a 
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implantação e manutenção de sinalização, operação, sistemas e infra-estrutura e 
equipamentos da Operação Urbana A.E. 
 
10) Na questão de transportes, associada ao tráfego, não se pode dissociar a 
questão da garantia da acessibilidade à região e seus serviços que serão criados na 
demanda da Operação. Como explicitado, anteriormente, vários são os corredores 
de tráfego regionais que influenciam ou são influenciados pela av. Água Espraiada, 
cujos investimentos e possibilidades de intermodalidade tem sido comuns com 
tendências ao crescimento e que farão parte não só do PITU – Plano integrado de 
transportes urbanos como com a Rede Integrada de Transporte e Tráfego (em 
desenvolvimento pela prefeitura).Uma rede mais especializada (seja de corredores 
exclusivos ou preferenciais) deverá ser implantada ao longo da avenida 
compartilhando o fluxo com os demais veículos 
 
11) Como a opção a ser adotada é a proposta da via expressa, não haverá 
maiores interferências com a Via, pois estas estarão concentradas nas 
transposições, sem os atuais cruzamentos em nível, que poderiam comprometer 
mais o desempenho viário da avenida e a acessibilidade (com maiores 
retardamentos) aos lotes lindeiros. Além do mais as ligações das pistas estritamente 
locais com a via expressa estarão garantidas por agulhas, conforme explicitado 
anteriormente, restringindo o uso exacerbado do automóvel; 
 
12)  Está concentrada dentro de um novo pólo de prestação de serviço e de 
apoio à funcionalidade da cidade e da metrópole (por ex. ligação com o aeroporto de 
Congonhas). 
 
13)  Certamente se tornará apoio à av. dos Bandeirantes e Roque Petroni Jr./ 
Vicente Rao e outras, auxiliando na reestruturação do tecido urbano através dos 
deslocamentos, como um instrumento de disciplinamento para o uso e ocupação do 
solo lindeiro (áreas conexas, lindeiras), sem romper o tecido urbano (articulando e 
não segregando)  para facilitar, também, a ligação inter-bairros.(contíguos ou 
opostos). 
 
14)  A oferta para vagas de estacionamento deverá ser absorvida nas vias locais 
e empreendimentos futuros garantindo a viagens com uma oferta adequada de 
vagas (pólos geradores). 
 
15) Objetivar a redução de tempos de viagens, tempos de deslocamentos entre 
emprego, escola e moradia, aumentando o conforto e segurança. 
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12. AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO MERCADO IMOBILIÁRIO NO 
PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
12.1 Diagnóstico da Situação Atual 
 
12.1.1 Considerações Preliminares 
 
Para fins de estudo do impacto ambiental na área da Operação Urbana Consorciada 
Água Espraiada foram definidos três perímetros que se superpõem e  se diferenciam 
pelas diferentes áreas de abrangência de seus territórios.  
 
Área Diretamente Atingida – ADA, que consiste na área em que ocorrerão as 
intervenções programadas, a Área de Influência Direta –AID e a Área de Influência 
Indireta – AII. 
 
A Área de Influência Direta –AID compreende os distritos do Morumbi, Itaim Bibi, Vila 
Andrade, Campo Belo, Santo Amaro e Jabaquara. 
 
A Área de Influência Indireta – AII, abrange os territórios das Subprefeituras do 
Butantã, Pinheiros, Campo Limpo, Santo Amaro e Jabaquara. 
 
12.1.2 Histórico do Uso e Ocupação do Solo 
 
O uso e a ocupação do solo na área em estudo apresentam-se bastante 
diversificados em função dos níveis de desenvolvimento e de consolidação urbana 
que conseguiram alcançar os bairros que aí se situam, em decorrência da origem na 
formação de cada um.  
 
No século passado com o surgimento da industrialização a cidade sofreu grandes 
transformações.  
 

Nessa época foram construídos vários eixos viários importantes como a atual 
Avenida Washington Luís e posteriormente a Avenida Santo Amaro.  
 
Nos anos 60 com a transformação da região do ABC em um grande pólo industrial a 
região serviu inicialmente como passagem dos trabalhadores dessas indústrias, que 
moravam em outras regiões da cidade.  
 
Com o tempo essa população foi transferindo as residências para bairros mais 
próximos do local de trabalho e construindo suas moradias na região.  
 
A região de Santo Amaro tornou-se uma das mais atrativas em oferta de emprego.  
 
Com a chegada do Metrô, a região sofreu profundas transformações, surgindo então 
construções de padrão mais elevado, dentro de um processo de adensamento e 
verticalização. 
 
 Devido à migração sucessiva dos grandes escritórios da área central da cidade para 
a Avenida Paulista, em um outro momento para a região da Avenida Faria Lima e 
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depois para a Marginal Pinheiros, foi se consolidando a instalação de grandes 
empresas junto aos eixos viários das avenidas Nações Unidas e Luiz Carlos Berrini.  
 
Na região do Morumbi o início do processo de desenvolvimento foi mais recente.  
 
O Real Parque foi um dos primeiros loteamentos implantados na região. Em função 
da distância da região central e das dificuldades de acesso para transpor o Rio 
Pinheiros, sua ocupação ocorreu somente no final da década de 1930 e início da 
década de 1940.  
 
Considerada até hoje como referência de alto padrão de qualidade residencial, a 
região conta com os parques Burle Marx e Alfredo Volpi que juntos somam 
aproximadamente 280.000,00 m². 
 
Algumas das melhores escolas de São Paulo estão instaladas na região que conta 
também com o Hospital Alberto Einstein, considerado padrão de excelência nas 
questões de saúde.  
 
 Na região em estudo predominam os usos residenciais horizontais de médio e alto 
padrão. Nos distritos de Pinheiros, Jardim Paulista, Itaim Bibi, Vila Olímpia, Vila 
Nova Conceição, Moema e Campo Belo predominam os usos residenciais verticais. 
 
Os usos comerciais e de serviços encontram-se principalmente na área central de 
Pinheiros, nas ruas Tabapuã, João Cachoeira, Joaquim Floriano, Avenida 
Engenheiro Luis Carlos Berrini e área central de Moema. 
 
12.1.3 Área de Influência Direta - AID 
 

 Distritos de Vila Andrade e Morumbi 

 
O distrito de Vila Andrade faz parte da área de jurisdição da Subprefeitura de Campo 
Limpo e o distrito do Morumbi da Subprefeitura do Butantã. 
 
Localizados junto à Avenida Marginal do Rio Pinheiros, tem como eixos viários 
principais as avenidas Professor Francisco Morato, Lineu de Paula Machado, dos 
Tajurás, Engenheiro Oscar Americano, Morumbi, Giovanni Gronchi e João Dias e a 
Rodovia Raposo Tavares. 
 
As características dos principais bairros que pertencem a esses distritos são 
apresentadas de forma resumida a seguir. 
 
a) Cidade Jardim e Jardim Guedala 
 
Estão enquadrados na zona de uso Z1 São ocupados por residências horizontais de 
alto padrão. 
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b) Vila Progredior 
 
Os usos predominantes são os residencial horizontal e vertical de médio e alto 
padrão.  
 
c) Jardim Leonor 
 
Situa-se em zona de uso Z1 O uso predominante é o residencial horizontal de médio 
e alto padrão.  
 
d) Jardim Panorama 
 
Apresenta predominância de uso residencial horizontal de médio e alto padrão 
 
e) Real Parque 
 
Abriga prédios residenciais de médio e alto padrão. Os usos comercial e de serviços 
estão concentrados na avenida Morumbi. A população da favela Real Parque 
localizada no bairro foi incluída no projeto Cingapura, dentro do programa que foi 
implantado no local pela prefeitura. 
  
f) Fazenda Morumbi 
 
Localizado na zona de uso Z1. A predominância de uso é residencial horizontal de 
médio e alto padrão 
 
g) Paraisópolis 
 
Localizado em zona especial de reurbanização apresenta problemas sérios de 
titularidade dos lotes. A ocupação é por favelados em situação ainda não 
regularizada. 
 
h) Jardim Morumbi  
 
Está localizado em zona Z1 apresenta como uso predominante o residencial 
horizontal de alto padrão.  
 
i) Jardim Vitória Régia  
 
Está localizado em zona Z1 e apresenta como uso predominante o residencial 
horizontal de alto padrão.  
 
j) Paraíso do Morumbi 
 
Apresenta usos diversificados como residencial horizontal e vertical de médio e alto 
padrão. 
 
k) Jardim Ampliação. 
 
Predominam os usos residenciais verticais de médio e alto padrão. 
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l) Vila Suzana e Vila Andrade 
 
A predominância do uso é residencial horizontal e vertical de médio e alto padrão.  
 
m) Jardim Santo Antonio 
 
É  um bairro de características populares que com casas e apartamentos de baixo e 
médio padrão. Tem algumas indústrias instaladas no local. O Conjunto Habitacional 
Santo Antonio foi implantado para abrigar os moradores da favela de mesmo nome. 
  

 Distritos de Campo Belo e Itaim Bibi 
 

O distrito de Campo Belo faz parte da área de jurisdição da Subprefeitura de Santo 
Amaro e o distrito de Itaim Bibi da Subprefeitura de Pinheiros. 
 
Os eixos viários principais são as avenidas Santo Amaro, Vereador José Diniz, 
Washington Luís, Engenheiro Luiz Carlos Berrini, Morumbi, Roque Petroni Jr, 
Professor Vicente Rao, Cupecê, João Dias, Bandeirantes, Hélio Pellegrino e 
Juscelino Kubistchek. 
 
Na região pode-se destacar três grandes setores em que a ocupação e uso do solo 
destacam-se pela predominância de alguns tipos de empreendimentos imobiliários 
realizados.  
 
a) o setor compreendido entre as avenidas Nações Unidas e Engenheiro Luiz 

Carlos Berrini, pela forte presença de prédios de escritórios de alto padrão;  
 
b) o setor estruturado entorno das avenidas Ibirapuera e Vereador José Diniz, que 

se consolidou como região de prédios residenciais de alto padrão, comércio e 
serviços variados e sofisticados, induzidos sem dúvida pela proximidade com o 
Shopping Center Ibirapuera; 

 
c) a região junto ao aeroporto de Congonhas, que vem ancorando o surgimento de 

diversos tipos de atividades, algumas decorrentes da presença do aeroporto 
como hotéis, estacionamentos e também restaurantes e outros serviços e 
comércio de apoio. 

 
Junto às avenidas Nações Unidas e Engenheiro Luiz Carlos Berrini vem ocorrendo 
uma grande mudança na ocupação dos terrenos. para modernos prédios de 
escritórios.  
 
No trecho compreendido entre as avenidas Santo Amaro e Washington Luiz 
encontra-se a maior quantidade de equipamentos sociais e  a quase inexistência de 
áreas verdes públicas. Junto à Avenida Água Espraiada nota-se a presença de 
habitações subnormais em vários trechos.  
 
Nas proximidades com a Avenida Washington Luiz constata-se a presença de 
galpões, estabelecimentos de comércio atacadista e oficinas mecânicas.  
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A região de comércio mais intenso situa-se junto às ruas Princesa Isabel, Barão do 
Triunfo e Joaquim Nabuco e adjacências. 
 
As características principais dos bairros são apresentadas de forma resumida a 
seguir. 
 
a) Brooklin Novo 
 
Possui importantes corredores de comércio e serviços como é ocaso das Avenidas 
Santo Amaro e Vereador José Diniz. Sua característica principal é a ocupação 
residencial  vertical de alto padrão. Nas imediações com as Avenidas Nações Unidas 
e Engenheiro Luiz Carlos Berrini encontram-se prédios de escritórios de alto padrão. 
 
b) Campo Belo 
 
Apresenta ocupação residencial horizontal e vertical de alto padrão. evidenciando 
uma forte vocação para prédio de incorporação. 
 
c) Brooklin Paulista 
 
Seu enquadramento dentro Z1 e a existência de lotes com áreas médias e grandes 
condicionou sua  ocupação por residências de padrão médio e alto. 
 
d) Jardim das Acácias 
 
A ocupação é residencial de baixa densidade. Apresenta ruas estreitas que 
impossibilitam adensamento. O local está enquadrado pela lei de zoneamento como 
Z2.  
 
e) Vila Gertrudes 
 
Localiza-se em zona de uso Z2. Apresenta uso residencial horizontal, oficinas e 
pequenas indústrias. O bairro é bastante afetado pela proximidade com as Avenidas 
Morumbi e Engenheiro Luiz Carlos Berrini, para implantação de edifícios de 
apartamentos e escritórios. 
 
f) Vila Cordeiro 
 
Localizado em zona Z1, caracteriza-se por apresentar residências unifamiliares de 
médio padrão. 
 

 Distrito de Santo Amaro 
 
O Distrito de Santo Amaro faz parte atualmente da área de jurisdição da 
Subprefeitura de Santo Amaro. 
 
Inicialmente o distrito apresentava uma forte vocação industrial, em uma extensa 
faixa de terra junto à Avenida Nações Unidas. Na última década, houve uma 
pequena redução de investimentos no segmento de indústrias, armazéns e 
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depósitos. Houve um pequeno decréscimo de área construída destinada a esses 
usos. 
 
Em compensação aumentou bastante o processo de verticalização no período. O 
incremento maior é no segmento de comércio e serviços. Estão surgindo prédios 
novos de escritórios de alto padrão na Rua Manoelito de Ornelas e imediações. 
Existem importantes eixos viários na região como as Avenidas Vereador José Diniz,  
João Dias e Washington Luís, onde estão localizados estabelecimentos comercias e 
de serviços.  
As características dos principais bairro são apresentadas de forma resumida a 
seguir. 
 
a) Chácara Santo Antonio 
 
Situada em zona Z2 e Z3 caracteriza-se por apresentar  uso residencial horizontal de 
médio padrão, mesclado com comércio e serviços. em ruas estreitas. 
Vários prédios de escritórios de alto padrão encontram-se na Rua Professor 
Manoelito de Ornelas e Alexandre Dumas, nas imediações da Praça Embaixador 
Ciro Vale. 
 
b) Alto da Boa Vista 
 
Caracteriza-se por apresentar edifícios de apartamentos e casas de médio e alto 
padrão em uma região privilegiada com bastante área verde. Nas Avenidas 
Vereador José Diniz  e Washington Luís, são avenidas importantes na região e estão 
ocupadas por usos comerciais  e  serviços..  
 
c) Chácara Flora , Chácara Monte Alegre , Jardim Cordeiro, Jardim Petrópolis 
 
Localizam-se em Z1, caracterizam-se por apresentar casas de médio e alto padrão 
em região cercada por bastante verde. 
 
d) Granja Julieta 
 
Localizada em uma Z1 nas imediações da Hípica de Santo Amaro caracteriza-se por 
apresentar casas de alto padrão. 
 
e) Várzea de Baixo 
 

Localiza-se junto às Avenidas Nações Unidas e João Dias, em zona Z6. Junto à 
Avenida Nações Unidas encontram-se comércio e serviços, indústrias e armazéns. 
 

 Distrito de Jabaquara 

 
O distrito de Jabaquara que foi englobado pela Subprefeitura de Jabaquara. A região 
é bem servida por grandes avenidas como as avenidas Vereador João de Luca, 
Engenheiro Armando de Arruda Pereira, Rodovia dos Imigrantes, Engenheiro 
George Corbisier e Afonso D’ Escragnholle Taunay.  
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As características principais dos bairros que integram o distrito são feitas a seguir. 
 
a) Vila Parque Jabaquara e Vila Guarani 
 
Além da estação do Metrô uma das principais âncoras que propiciou o 
desenvolvimento desses bairros foi  o Plano de Reurbanização junto à estação e a 
construção do conjunto de edifícios que abrigam a sede do Banco Itaú.  
 
Na área de influência da Estação Conceição do Metrô, o processo de verticalização 
dos empreendimentos imobiliários vem se consolidando. 
 
b) Cidade Vargas 
 
Caracteriza-se por apresentar residências de alto padrão, construídas lotes grandes 
situados em ruas arborizadas. Trata-se de bairro que se encontra bastante 
consolidado dentro desse padrão construtivo. 
 
c) Vila Mascote 
 
A topografia do local é bastante acidentada, é constituída pela encosta com forte 
declive formada junto ao vale do Ribeirão do Cordeiro. As construções 
predominantes são os edifícios residenciais de alto padrão. 
 
d) Vila Santa Catarina 
 
O bairro está estruturado entorno da Avenida Santa Catarina, importante eixo viário 
e comercial da região, que se localiza em um espigão. O uso predominante é o 
residencial de baixo e médio padrão. 
 
e) Vila Fachini 
 
Está ocupada por construções residenciais de baixo padrão, auto-construídas e por 
galpões e depósitos. 
 
f) Jardim Bom Clima 
 
Apresenta topografia bastante acidentada. O uso predominante é o residencial de 
baixo padrão, com residências auto-construídas, algumas com vários pavimentos 
devido às condições topográficas. 
 
g) Cidade Domitila 
 
A principal via de acesso ao bairro é a Avenida Rodrigo Montemor, que permite a 
ligação da Avenida Cupecê até a Avenida Engenheiro George Corbisier. Apresenta 
topografia bastante acidentada. O uso predominante é o residencial de baixo e 
médio padrão. 
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h) Americanópolis e Jardim Miriam 
 
Apresenta topografia acidentada. Caracteriza-se por apresentar ocupação de 
residências de baixo padrão. Comércio e serviços estão instalados na Avenida 
Cupecê. 
 
12.1.4 A Área Diretamente Afetada – ADA 
 
A Lei n°13.260 de 28 de dezembro de 2001, que aprovou a Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada, subdividiu a Área Diretamente Afetada – ADA, 
conforme descrita na lei, em sete setores de intervenção devido às diferenças de 
níveis de desenvolvimento encontrados na área abrangida pela lei. Os setores 
criados são os seguintes: 
 
I –   Setor Jabaquara, 
II –  Setor Brooklin, 
III–  Setor Berrini, 
IV -  Setor Marginal Pinheiros, 
V –  Setor Chucri Zaidan, 
VI -  Setor Americanópolis 
VII –  Setor Zeis 
 
Os proprietários de imóveis que quiserem se utilizar da Lei da Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada, além da contrapartida deverão observar as 
diretrizes estabelecidas na Lei n° 13.260/2001 para uso e ocupação dos lotes para 
cada setor, que definem padrões urbanísticos específicos. 
 
A utilização do estoque de potencial adicional de construção para cada setor deverá 
observar os seguintes percentuais para a mescla de usos admitidos para cada setor: 
mínimo de 30% para usos residenciais e máximo de 70% para os demais usos . 
 
A aprovação do novo Plano Diretor Estratégico introduziu entre outras as definições 
de coeficiente de aproveitamento básico, mínimo e máximo. 
 
Essas definições alteraram o dispositivo referente ao coeficiente de aproveitamento 
nos termos expressos na lei que aprova a Operação Urbana Consorciada Água 
Espraiada, passando a vigorar o coeficiente de aproveitamento básico estabelecido 
no Plano Diretor Estratégico, como referência para fins de cálculo do potencial 
construtivo adicional que o Poder Público irá conceder mediante outorga onerosa. 
 
O quadro a seguir mostra as diretrizes estabelecidas para cada setor. Para o setor 
Americanópolis é mantido os dispositivos da legislação vigente. Para o setor ZEIS – 
Zona Especial de Interesse Social, os parâmetros apresentados no decreto 
31.601/92 . 
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DIRETRIZES URBANÍSTICAS POR SETOR 
 

 
Diretrizes 

Setores 

Jabaquara Brooklin Berrini Marginal 
Pinheiros 

Chucri 
Zaidan 

Faixa p/ adeq. 
Viária (a 
desapr.depende 
do projeto da 
EMURB) 

sim Sim Sim - Não Tem 

Sim (f) 

Alargam. da 
calçada 

2 m 4 m 2 m 2 m 2 m 

4 m (f) 

Frente mínima 16 m 25 m 16 m 16 m 16 m 

Lote mínimo 1.000 
m²(g) 

2.000 m²(g) 1.000 m²(g) 1.000 m²(g) 1.000 m²(g) 

2.000 m² (f) 

TO máximo 0,50 0,50 ( c ) (f) 0,50 0,50 0,50 

0,25 (d) (e) 

CA máximo 4,0 4,0 4,0 m 4,0 4,0 

2,0 (e) 

1,0 (f) 

Usos admitidos. R1,R2,R3,
C1,C2,E1,
E2,E3,I1,S

1,S2(a) 

R1,R2,R3, 
C1,C2,E1, 
S1,S2(b) 

R1,R2,R3, 
C1,C2, C3, 
E1,E2,E3, 

S1,S2,S3(a) 

R1,R2,R3, 
C1,C2, C3, 

E1,E2,E3,I1,
S1,S2 

R1,R2,R3, 
C1,C2, C3, 
E1,E2,E3, 

S1,S2 R1,C1,C2 , 
S1 (f) 

Recuo mínimo 
frente 

5 m 5 m ( c ) 5 m 5 m 5 m 

6 m (d) (e) 

Recuo mínimo 
lateral 

3 m 3 m ( c ) (e) 3 m 3 m 3 m 

4,5 m (d) (e) 

Recuo mínimo 
fundo 

5 m 5 m ( c ) 5 m 5 m 5 m 

5 m (d) (e) 

 
Gabarito 

Sem limite Sem limite Sem limite Sem limite Sem limite 

25 m (e) 

(h) 
Fonte: Lei n° 13.260/2001 
(a) Exceto boates e casas noturnas. (b) Exceto boates, casas noturnas, C2.3, S2.8, S2.9, 
motéis, auto-cines, boliches, diversões eletrônicas, drive-in, jogos, “kart in door”, paintball”, 
salões de festas, bailes e “buffets”. ( c ) térreo e térreo+1 (d) acima do térreo+1.(e) válido 
para perímetro “k”. (f) Válido para o perímetro “ j”, exceto as categorias S1.5  e S1.6.  (g) 
Exceto para C1,I1,S1, E1, em que vigora a lei existente. (h) ver Z1. 
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12.1.5 Caracterização dos Setores de Intervenção. 

 

 Setor Jabaquara 

 
Localização 
 

Consiste em duas faixas de terra, de largura variável, situada nos dois lados do 
trecho projetado da Avenida Água Espraiada, no trecho projetado compreendido 
entre a Avenida Lino de Morais Leme e a Rodovia dos Imigrantes.  
 
Legislação de uso e ocupação do solo 
 
Parte do setor está enquadrada na zona de uso Z2, que se caracteriza por ser uma 
zona predominantemente residencial, de densidade demográfica baixa, que permite 
os usos residencial, comercial, serviços, industrial e institucional e parte na zona de 
uso Z3, que se caracteriza por ser de uso predominantemente residencial de 
densidade demográfica média . 
 
Para a zona de uso Z2, o coeficiente de aproveitamento básico estabelecido é igual 
a 1 (um) e para a zona Z3 é igual a 2 (dois).  
 
Usos Predominantes - Tendências no período 1991 a 2001 

 
A seguir serão apresentados os usos predominantes no Setor Jabaquara nos anos 
de 1991 e 2001, com o objetivo de verificar as tendências de mudanças ocorridas 
nesse período. 
 
No ano de 1991 o Setor Jabaquara apresentava um total de 7.191 lotes, 
correspondentes a 1.726.540,00 m² de área de terreno e 651.645, 00 m² de área 
construída.  
 
Desses totais, em relação à quantidade de lotes existentes havia predominância de 
residências de padrão baixo (36,14%) e médio (24,04%), seguida de apartamentos 
de médio padrão (17,52%), e um percentual elevado de terrenos não ocupados 
(15,20%). Os usos comerciais e de serviços, compareceram de forma discreta. 
Apenas 5,21% dos lotes tinham essa destinação. 
 
Em relação à quantidade área de terreno edificável, em 1991 predominavam o uso 
residencial de baixo padrão (30,46%) e terrenos vagos (29,46%), em proporções 
quase iguais. 
 
No ano de 2001, o Setor Jabaquara apresentou um total de 8.479 lotes, 
correspondentes a 1.971.478,00 m² de área de terreno e 1.139.829,00 m² de área 
construída. A quantidade total de área de terreno edificável no setor também 
aumentou em relação ao ano de 1991. 
 
Em 2001a quantidade de lotes ocupados com o uso residencial horizontal de baixo 
padrão (até 2 pavimentos) foi reduzida em relação a 1991, passando de 36,14% a 
27,24%. A quantidade de lotes ocupados com o uso residencial horizontal de médio 
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padrão (até 2 pavimentos) quase não teve alteração no período, passando de 
24,04% a 25,99%. A quantidade de terrenos vagos foi reduzida praticamente à 
metade. Em 1991 eram 1.093 lotes e em 2001 passou a 537 lotes. Houve um 
discreto aumento do número de lotes ocupados por prédios com apartamentos (+ 
2,15%). Em 1991 correspondiam a 17,52% do total de lotes do setor e em 2001 
correspondem a 19,67%. 
 
Outra grande mudança verificada entre os anos de 1991 e 2001 foi em relação aos 
prédios comerciais e de serviços. Nesse período surgiram prédios destinados aos 
usos comercial e de serviços vertical -A quantidade de lotes utilizados para esses 
usos variou no período de 5,21% a 16,62%, dos quais 8,07% correspondem a lotes 
com construção horizontal (até 2 pavimentos) e 8,55% a lotes com construção 
vertical (com mais de 2 pavimentos). 
 

 Setor Brooklin 

 
Localização 
 

Consiste em duas faixas de terra, de largura variável, situadas nos dois lados do 
trecho já implantado da Avenida Água Espraiada, compreendido entre as ruas 
Araçaíba / Miguel Sutil e a Avenida Lino de Morais Leme.  
 
Legislação de uso e ocupação do solo 
 
O setor está enquadrado em várias zonas de uso, cujas características básicas são 
descritas a seguir. 
 
a) Z1, estritamente residencial de densidade demográfica baixa, admite residências 

unifamiliar, vilas residenciais e uso institucional; 
 
b) Z2, predominantemente residencial de densidade demográfica baixa, admite os 

usos residencial, comercial, serviços, industrial e institucional; 
 
c) Z3, predominantemente residencial de densidade demográfica média, admite os 

usos residencial, comercial, serviços, industrial e institucional; 
 
d) Z9, predominantemente residencial de densidade demográfica baixa, admite os 

usos residencial, comercial, serviços, industrial e institucional;(qual a diferença 
entre Z2 e Z9?) A diferença é que a Z9 só admite subcategorias de uso de 
âmbito local: S1, C1, I1, E1. A Z2 admite também usos diversificados: S2, C2, I2, 
E2. 

 
e) Z10, estritamente residencial de densidade demográfica média, admite os usos 

residencial, comercial, serviços e institucional; 
 
f) Z13, predominantemente residencial de densidade demográfica média, admite os 

usos residencial, comercial, serviços e institucional; 
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g) Z8-CR2, predominantemente residencial de densidade demográfica média baixa, 
admite os usos residencial, comercial, serviços, industrial e institucional; 

 
h) Z8-CR4, admite usos diversos, de acordo com a zona de uso lindeira ao 

corredor; 
 
i) Z8-CR5, predominantemente residencial de densidade demográfica baixa admite 

os usos da Z1 e Z9, quando lindeiros a essas zonas; quando lindeiro às demais 
zonas assume os mesmos usos da Z17. 

 
j) Z8-CR6, predominantemente residencial de densidade demográfica média baixa, 

admite os usos da Z1, quando lindeiro a essa zona; quando lindeiro às demais 
zonas admite o uso residencial. 

 
Os coeficientes básicos estabelecidos para cada zona são os seguintes:  
 

 Z1, Z2, Z9, Z13, Z8-CR2, Z8-CR5 e Z8-ZR6 = 1,00 (um);  

 Z3 e Z10=2 (dois);  

 Z8-CR4=zonas lindeiras. 
 
Usos Predominantes - Tendências no período 1991 a 2001 

 
A seguir serão apresentados os usos predominantes no Setor Brooklin nos anos de 
1991 e 2001, com o objetivo de verificar as tendências de mudanças ocorridas 
nesse período. 
 
No ano de 1991 o Setor Brooklin apresentava um total de 8.751 lotes, 
correspondentes a 1.913.548,00 m² de área de terreno e 1.345.153,00 m² de área 
construída.  
 
Desses totais, em relação à quantidade de lotes existentes havia predominância do 
uso residencial horizontal de médio padrão (37,37%), residencial vertical de médio 
padrão (21,24%), e residencial vertical de alto padrão (11,36%). Os usos comerciais 
e de serviços, compareceram de forma discreta. Apenas 4,39% dos lotes tinham 
essa destinação. 
 
Em relação à quantidade área de terreno edificável, predominavam o uso residencial 
horizontal de médio padrão (33,85%) e um percentual alto de terrenos vagos 
(21,05%). 
 
No ano de 2001, o Setor Brooklin apresentou um total de 10.673 lotes, 
correspondentes a 1.758.352,00 m² de área de terreno e 1.903.662,00 m² de área 
construída. A quantidade total de área de terreno edificável no setor diminuiu em 
relação ao ano de 1991. 
 
Em 2001 a quantidade de lotes ocupados com o uso residencial horizontal de médio 
padrão (até 2 pavimentos) sofreu uma pequena redução no período, passando de 
37,37% a 25,99%. 
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A quantidade de terrenos vagos foi reduzida praticamente à metade. Em 1991 eram 
520 lotes e em 2001 passou a 298 lotes. Houve um discreto aumento do número de 
lotes ocupados por prédios com apartamentos. Em 1991 correspondiam a 32,60% 
do total de lotes do setor e em 2001 correspondem a 47,85% do total. A quantidade 
de lotes com uso residencial horizontal de médio e alto padrão apresentou uma 
redução no período de 45,04% em 1991 a 36,63% em 2001. Pode-se dizer que 
nesse setor há uma tendência para a verticalização dos usos residenciais 
 
Os prédios destinados aos usos comercial e serviços horizontal não sofreram grande 
variação. Em 1991 ocupavam 10,61% da área edificável e em 2001 passam a 
ocupar 11,91%. 
 

 Setor Berrini 

 
Localização 
 

Consiste em uma faixa de terra, de largura variável, situada ao longo da Avenida 
Nações Unidas, compreendida entre as Avenidas dos Bandeirantes e Morumbi.  
 
Legislação de uso e ocupação do solo 

 
O setor está enquadrado em várias zonas de uso, cujas características básicas são 
descritas a seguir. 
 
a) Z1, estritamente residencial de densidade demográfica baixa, admite residências 

unifamiliar, vilas residenciais e uso institucional; 
 
b) Z2, predominantemente residencial de densidade demográfica baixa, admite os 

usos residencial, comercial, serviços, industrial e institucional; 
 
c) Z3, predominantemente residencial de densidade demográfica média, admite os 

usos residencial, comercial, serviços, industrial e institucional; 
 
d) Z4, uso misto de densidade demográfica média alta, admite os usos residencial, 

comercial, serviço, industrial e institucional; 
 
e) Z6, predominantemente industrial, admite os usos residencial, comercial, serviço, 

industrial e institucional; 
 
f) Z8-052, admite o uso institucional; 
 
k) Z8-CR2, predominantemente residencial de densidade demográfica média baixa, 

admite os usos residencial, comercial, serviços, industrial e institucional; 
 
g) Z8-CR4, admite usos diversos, de acordo com a zona de uso lindeira ao 

corredor; 
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h) Z8-CR5, predominantemente residencial de densidade demográfica média baixa, 
admite os usos da Z1, quando lindeiro a essa zona; quando lindeiro às demais 
zonas admite o uso residencial; 

 
i) Z10, estritamente residencial de densidade demográfica média, admite os usos 

residencial, comercial, serviços e institucional; 
 
j) Z11, predominantemente residencial de densidade demográfica baixa, admite os 

usos residencial, comercial, serviços e institucional; 
 
k) Z13, predominantemente residencial de densidade demográfica média, admite os 

usos residencial, comercial, serviços e institucional. 
 
Os coeficientes básicos estabelecidos para cada zona são os seguintes:  
 

 Z1, Z2, Z6, Z9, Z13, Z8-CR2, Z8-CR5 e Z8-ZR6 = 1,00 (um);  
 

 Z3 e Z10=2 (dois);  
 

 Z8-CR4=zonas lindeiras. 
 
Usos Predominantes - Tendências no período 1991 a 2001 
 
A seguir serão apresentados os usos predominantes no Setor Berrini nos anos de 
1991 e 2001, com o objetivo de verificar as tendências de mudanças ocorridas 
nesse período. 
 
No ano de 1991 o Setor Berrini apresentava um total de 3.471 lotes, 
correspondentes a 803.828,00 m² de área de terreno e 580.236 m² de área 
construída.  
 
Em relação à quantidade de lotes existentes, imóveis existentes, havia 
predominância do uso residencial horizontal de médio padrão (29,96%), residencial 
vertical de médio padrão (26,74%), e comercial e serviços vertical (20,71%).  
 
Em função da área que ocupam os lotes vagos se sobressaem aos demais usos, 
uma vez que detém 31,44% da área edificável de terreno. O uso residencial 
horizontal de médio padrão H2 ocupa o equivalente a 20,24% da área de lotes ( 
terrenos em m2). Armazéns e depósitos ocupam 16,14% da área de terreno 
edificável para um total de apenas 6 lotes , ou propriedades, (0,17%) com esse uso 
em todo o setor, o que permite inferir que são grandes áreas com poucos 
proprietários. 
 
No ano de 2001 o Setor Berrini apresentou um total de 6.617 lotes, correspondentes 
a 831.223,00 m² de área de terreno e 1.590.914,00 m² de área construída.  
 
No período o uso que mais cresceu foi o comercial e serviços vertical, cuja área 
construída passou de 254.497,00 m² em 1991 a 1.174.831,00 m² em 2001. O 
número de lotes, imóveis, que abrigou esse tipo de uso teve um crescimento 
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extraordinário passando de 719 lotes em 1991 para 3.035 em 2001. O crescimento 
desse tipo de empreendimento praticamente quadruplicou no período. 
 
Em compensação pode-se observar que a quantidade área de terreno ocupada por 
armazéns e depósitos reduziu bastante, drasticamente, passando de 129.718,00 m² 
em 1991 a 6.244, 00 m² em 2001, uma redução de 123.474,00 m2 . 
 
A quantidade de lotes, ou imóveis, no período dobrou, passando de 3.471 
propriedades em 1991 para 6.617 em 2001, resultante de novos parcelamentos 
feitos no setor. Dobrou. Pode-se supor que são grandes áreas de imóveis comercias 
que foram verticalizadas, com poucos proprietários, porque a área construída nesse 
tipo de uso quadruplicou. 
 

 Setor Marginal Pinheiros 

 
Localização 
 
Consiste em uma faixa de território situada ao longo da Avenida Nações Unidas, 
incluindo a calha do Rio Pinheiros e a Avenida Marginal do Rio Pinheiros, de largura 
variável, compreendida entre as Ruas Saí de Sete Cores/ Joapé e Ponte do 
Morumbi.   
 
Legislação de uso e ocupação do solo 
 
O setor está enquadrado em várias zonas de uso, cujas características básicas são 
descritas a seguir. 
 
a) Z1, estritamente residencial de densidade demográfica baixa, admite residências 

unifamiliar, vilas residenciais e uso institucional; 
 
b) Z2, predominantemente residencial de densidade demográfica baixa, admite os 

usos residencial, comercial, serviços, industrial e institucional; 
 
c) Z8-CR6, predominantemente residencial de densidade demográfica média baixa, 

admite os usos da Z1, quando lindeiro a essa zona; quando lindeiro às demais 
zonas admite diversos usos residenciais; 

 
d) Z11, predominantemente residencial de densidade demográfica baixa, admite os 

usos residencial, comercial, serviços e institucional; 
 
e) Z13, predominantemente residencial de densidade demográfica média, admite os 

usos residencial, comercial, serviços e institucional, 
 
f) Z17, predominantemente residencial sendo permitidos comércio, serviços e 

instituições de âmbito local, admite os usos especiais. 
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Os coeficientes básicos estabelecidos para cada zona são os seguintes:  
 

 Z1, Z2, Z9, Z13, Z8-CR2, Z8-CR5 e Z8-ZR6 = 1,00 (um);  
 

 Z3 e Z10=2 (dois);  
 

 Z8-CR4=zonas lindeiras. 
 
Usos Predominantes - Tendências no período 1991 a 2001 

 
A seguir serão apresentados os usos predominantes no Setor Marginal Pinheiros 
nos anos de 1991 e 2001, com o objetivo de verificar as tendências de mudanças 
ocorridas nesse período. 
 
No ano de 1991 o Marginal Pinheiros apresentava um total de 206 lotes, 
correspondentes a 578.381,00 m² de área de terreno e 57.360,00 m² de área 
construída.  
 
Desses totais, em relação à quantidade de lotes existentes havia predominância de 
terrenos vagos (36,40%), e de residencial vertical de médio padrão(27,18%). Em 
função da área que ocupam os terrenos vagos apresentam a maior predominância 
(50,31%) seguidos por uma escola que ocupa 30,56% da área edificável no setor.  
 
No ano de 2001 o Setor Marginal Pinheiros apresentou um total de 223 lotes, 
correspondentes a 539.802,00 m² de área de terreno e 111.377,00 m² de área 
construída.  
 
Nota-se que no período houve uma redução na quantidade de lotes vagos (-13,98%) 
que passou 36,40% em 1991 a 22,42% em 2001.O uso que mais cresceu no 
período foi o comercial e serviços vertical que passou de 0,48% lotes em 1991 a 
13,90% em 2001(+13,42%)  A área construída desse uso quadruplicou no período 
passando de 14.752,00m² a 59.194,00 m². Em termos percentuais de área de 
terreno ocupada no setor praticamente não houve alteração dos usos 
predominantes. A quantidade de metros quadrados de terrenos vagos, ou seja   em 
termos de área disponível para construção ( metros quadrados) passou de 50,31% 
em 1991 a 51,85% em 2001, praticamente manteve-se inalterada a situação no 
período. Entretanto em relação ao número de propriedades, houve uma redução na 
quantidade de propriedades em aproximadamente 30% em relação ao ano de 1991.  
 

 Setor Chucri Zaidan 

 
Localização 
 
Consiste em uma faixa de terra, de largura variável, situada ao longo da Avenida 
Nações Unidas compreendida entre as Avenidas João Dias e Morumbi. 
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Legislação de uso e ocupação do solo 

 
O setor está enquadrado em várias zonas de uso, cujas características básicas são 
descritas a seguir. 
 
a) Z2, predominantemente residencial de densidade demográfica baixa, admite os 

usos residencial, comercial, serviços, industrial e institucional; 
 
b) Z6, predominantemente industrial, admite os usos residencial, comercial, serviço, 

industrial e institucional; 
 
c) Z8-CR2, predominantemente residencial de densidade demográfica média baixa, 

admite os usos residencial, comercial, serviços, industrial e institucional; 
 
Os coeficientes básicos estabelecidos para cada zona são os seguintes:  
 

  Z2, Z6, Z8-CR2 = 1,00 (um);  
 

 
Usos Predominantes - Tendências no período 1991 a 2001 

 
A seguir serão apresentados os usos predominantes no Setor Berrini nos anos de 
1991 e 2001, com o objetivo de verificar as tendências de mudanças ocorridas 
nesse período. 
 
No ano de 1991 o Setor Chucri Zaidan apresentava um total de 4.580 lotes, 
correspondentes a 2.155.192,00 m² de área de terreno e 1.621.169, 00 m² de área 
construída  
 
Em relação à quantidade de lotes existentes, ou imóveis existentes,  (nº 
propriedades) havia predominância de residências de horizontal de médio padrão 
(H2 39,50%). Os outros usos tem um comparecimento mais discreto; 13,21% das 
propriedades estão ocupadas por uso residencial vertical de médio padrão, 10,92% 
por uso residencial vertical de alto padrão e 10,83% por uso residencial horizontal de 
baixo padrão.  Considera-se de baixo padrão, conforme definição de SEMPLA: (a) 
residências unifamiliares e coletivas (exclusive cortiço) com área construída de até 
120 m², com 1 ou 2 pavimentos); (b) cortiço; (c) garagem de uso exclusivamente 
residencial. 
  
Em relação à quantidade de metros quadrados de solo (ou terreno) em 1991 
predominavam os seguintes usos: ocupação por uso industrial 39,14% , uso 
comercial e serviços horizontal com um percentual de 17,84% e uso residencial 
horizontal de médio padrão com 12,63%. 
 
No ano de 2001, o Setor Chucri Zaidan apresentou um total de 5.898 lotes, 
correspondentes a 2.095.532,00 m² de área de terreno e 2.021.263,00 m² de área 
construída. 
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O uso residencial horizontal de médio padrão é o que detém a maior quantidade de 
lotes, com um percentual de 24,42% do total.  
 
O setor industrial que em 1991 era o uso que mais se destacava, ocupando 39,14% 
da área de terreno edificável, sofreu uma pequena redução no período, passando 
agora a 32,61%.  
 
O uso comercial e de serviços horizontal teve um pequeno incremento na área 
ocupada, no período, passando de 17,84% a 19,16%. 
 
A quantidade de propriedades destinadas a comércio e serviços vertical aumentou 
praticamente 300% no período e as destinadas ao uso residencial vertical de alto 
padrão aumentou quase 70%. 
 
A quantidade de lotes utilizados para a finalidade residencial horizontal de médio 
padrão foi reduzido em cerca 20%, enquanto que em relação a área de terreno 
sofreu uma redução de 10%, passando de 12,63% a 9,94%. Em relação ao número 
de propriedades, a redução foi mais drástica, passando de 39,50% para 24,42% no 
período  
 

 Setor Americanópolis 

 
Localização 
 

O Setor Americanópolis é constituído por três perímetros que acompanham e 
confrontam com o perímetro do Setor Jabaquara. Esse setor é entrecortado por 
diversos perímetros de Zona Especial de Interesse Social - ZEIS 
 

 1° perímetro: consiste em uma faixa de terra de largura variável, localizada no 
entorno da Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, e que está 
compreendida entre o Páteo de Manobra do Metrô e a Rodovia dos 
Bandeirantes;  

 

 2° perímetro: consiste em uma faixa de terra localizada junto à Avenida 
Rodrigues Montemor; Trata-se de uma via de expressão regional. Ela começa na 
Avenida Cupecê e integra o sistema viário que interliga a Avenida Cupecê com o 
Terminal Jabaquara (rodoviário e estação do Metrô).  
 

 3° perímetro: consiste em uma faixa de terra de largura variável, localizada entre 
a Avenida Santa Catarina e o Setor Jabaquara, compreendido entre a Rua Alba e 
a Avenida João Maria de Almeida.  
 

Legislação de uso e ocupação do solo 
 
O setor está enquadrado em várias zonas de uso, cujas características básicas são 
descritas a seguir. 
 
a) Z2, predominantemente residencial de densidade demográfica baixa, admite os 

usos residencial, comercial, serviços, industrial e institucional; 
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b) Z3, predominantemente residencial de densidade demográfica média, admite os 

usos residencial, comercial, serviços, industrial e institucional; 
 
Os coeficientes básicos estabelecidos para cada zona são 1 (um) para a Z2 e 2 
(dois) para a Z3.  
 
Usos Predominantes – Tendências no período 1991 a 2001 
 
A seguir serão apresentados os usos predominantes no Setor Berrini nos anos de 
1991 e 2001, com o objetivo de verificar as tendências de mudanças ocorridas 
nesse período. 
 
No ano de 1991 o Setor Americanópolis apresentava um total de 4.286 lotes, 
correspondentes a 938.404,00 m² de área de terreno e 446.281,00 m² de área 
construída.  
 
Em relação à quantidade de lotes existentes havia predominância de residências de 
horizontal de baixo (37,68%) e médio padrão (30,66%).  
 
Em relação à quantidade de área de terreno edificável, predominavam os mesmos 
usos com 32,82% para o uso residencial horizontal de baixo padrão e  31,02% para 
ouso residencial horizontal de médio padrão. 
 
No ano de 2001, o Setor Americanópolis apresentou um total de 4.953 lotes, 
correspondentes a 927.334,00 m² de área de terreno e 647.932 m² de área 
construída. 
 
 No período verificou-se que houve uma redução da quantidade de lotes ocupados 
por residência horizontal de baixo padrão. Em 1991 o percentual era de 37,68%, 
passando a 27,80 % em 2001. O uso residencial horizontal de médio padrão 
manteve-se mais ou menos estável. Em 1991 era de 30,66% passando a 32,30% 
em 2001. 
 
A maior alteração foi constatada no segmento de uso residencial vertical de médio 
padrão. Em números absolutos a quantidade de lotes duplicou no período, passando 
de 615 a 1.214. 
 
A quantidade de área de terreno vago edificável, que não era muito significativa em 
1991 (13,94%) foi reduzida praticamente à metade, passando a 7,59% em 2001. 
 
12.2 Aspectos Prospectivos 
 
12.2.1 Considerações Preliminares 
 
Para avaliação dos aspectos prospectivos o horizonte considerado é de 20 anos, 
prazo previsto para a consolidação da Operação Urbana Consorciada Água 
Espraiada. 
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Os cenários que se colocam são dois: sem o empreendimento e com o 
empreendimento. 
 
12.2.2 Cenário sem o Empreendimento  
 

Em caso de não ser executado o programa definido na Lei n° 13.260/2001 ou ser 
executado parcialmente a dinâmica dos negócios imobiliários na região deverá 
seguir o ritmo atual, pois não haverá qualquer incentivo desenvolvimentista para 
alterar a situação. 
 
As tendências verificadas hoje de realizar maior investimento em determinados 
segmentos do mercado imobiliário seguirão ao sabor da lei genérica em vigor, que 
permite transformações mas não dá o suporte de infra-estrutura e melhoramentos 
públicos necessários para que ocorra um bom nível de consolidação das 
expectativas urbanas. 
 
Haverá a saturação dos serviços públicos em decorrência do maior adensamento 
populacional e persistirá a dificuldade dos deslocamentos e da acessibilidade em 
geral devido à saturação das vias públicas existentes em relação ao fluxo de 
veículos à quantidade de , uma vez que os investimentos em melhoramentos 
públicos previstos na lei não mais serão executados.  
 
A prática do convívio social entre os diferentes níveis sócio-econômicos da 
população não será incentivado, pois encontra-se confinado em “núcleos” ou 
“guetos“ ou “novas centralidades” que vem se estabelecendo de forma 
segregacionista ao sabor dos grandes empreendedores / investidores que atuam no 
mercado no atendimento da demanda das classes sociais mais abastadas. 
 
Os desníveis sócio-econômicos da população transferem-se para o espaço urbano 
que reflete na forma de características construtivas e urbanísticas que são exibidas 
em seus bairros, que ora são mais populares ora são mais nobres. 
 
A não intervenção do poder público para fixar a população favelada de forma digna 
na região, irá manter inicialmente a situação atual que é degradante das condições 
de moradia e em um segundo momento deverá provocar a expulsão, dessa 
população que irá morar em lugares mais distantes. 
 
12.2.3 Cenários com o Empreendimento 
 

Com os recursos obtidos na venda dos CEPAC’s serão executados os programas de 
melhoramento do sistema viário e programas habitacionais destinados a famílias de 
baixa renda.  
 
A implantação dos programas irá proporcionar uma melhoria da qualidade de vida na 
região o que deverá atrair a população para morar, trabalhar ou simplesmente 
usufruir dos equipamentos que serão implantados. Com a disponibilidade de utilizar 
um maior coeficiente de aproveitamento, surgirão novos empreendimentos que 
deverão alterar a dinâmica do mercado imobiliário regional. 
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As dificuldades que determinados bairros populares têm em promover as 
transformações necessárias faz com que haja necessidade da intervenção do poder 
público para que isso ocorra, principalmente nos locais onde existe habitação 
subnormal, dentro da área diretamente afetada. 
 
O processo de transformação ocorre de maneira paulatina. Existem fatores 
influenciantes que podem ser responsabilizados pelas transformações urbanísticas 
que ocorrem em uma determinada região. Geralmente esses fatores são de 
natureza exógena e são mais do que simples catalizadores que servem para iniciar o 
processo, uma vez que vieram para ficar. 
 
Poderemos citar um desses fatores, por sinal um dos mais visíveis, como a 
implantação das linhas do Metrô, com suas estações, suas articulações viárias 
intermodais, seus shopping centers agregados, como é o caso, por exemplo, do 
Terminal Jabaquara, que ancora outros usos dentro e fora do terminal, que são 
compatíveis e complementares às atividades do terminal e às características sócio - 
econômicas das faixas da população que mais freqüentam o terminal.  
 
No caso da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada as obras públicas 
programadas na lei não são pela sua natureza “âncoras de desenvolvimento” e sim 
indutoras de desenvolvimento. As obras a serem feitas pelo poder público para 
melhorar a acessibilidade a uma determinada região atrairão empreendedores, 
investidores,  pois irão proporcionar após executadas uma melhoria na qualidade de 
vida urbana para a população que irá usufruir dos novos benefícios, quer seja ela 
fixa, moradora, ou flutuante. 
 
12.3 Métodos e Técnicas de Apoio 
 
A análise dos impactos ambientais é feita a partir da confrontação de dois conjuntos 
de fatores, cuja resultante é um terceiro conjunto, diferenciado dos anteriores. 
 
Serão objeto de análise as ações do empreendimento identificadas como 
causadoras dos impactos e que são chamadas de fatos geradores. À essas ações 
se contrapõem os fatores ambientais denominados de aspectos ambientais. 
 
O conjunto resultante apresenta a relação dos impactos provocados pelos fatos 
geradores sobre os aspectos ambientais. 
 
A avaliação das diversas interferências será embasada na identificação dos 
impactos e dos aspectos ambientais considerados representativos. 
 
Os impactos serão analisados nos seguintes aspectos: 
 
a)  natureza: benéficos ou adversos; 
 
b) possibilidade de ocorrência: certa, provável ou improvável; 
 
c) temporalidade: temporários, permanentes ou cíclicos; 
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d) persistência dos efeitos: reversíveis ou irreversíveis. 
 
e) grau de relevância: baixa, média ou alta 
 
f) magnitude: pequena, média ou alta 
 
A partir das análises feitas serão indicadas recomendações e medidas que deverão 
ser tomadas para mitigar ou compensar os impactos de natureza adversa e 
potencializar os considerados benéficos, procurando dessa forma facilitar a 
integração do empreendimento com o meio ambiente.  
 
12.4 Impactos  
 
Os impactos relacionados a seguir interferem na dinâmica dos negócios imobiliários, 
de forma direta ou indireta, por isso são mencionados. 
 
12.4.1 Impactos por Aspecto Ambiental 

 

 Atividades Produtivas 
 
a) Inibição de atividades produtivas, comércio e serviços, incluindo aí os negócios 

imobiliários, devido às incertezas que surgirão em relação ao empreendimento 
nas áreas onde estão previstas desapropriações para execução das obras 
programadas.  

 
Âmbito da influência: Área Diretamente Atingida. 
Características do impacto: de natureza adversa, ocorrência provável, temporária, 
reversível, de pequena magnitude e baixo grau de relevância; 
 
b) Deslocamento compulsório de atividades produtivas. 
 
As desapropriações que ocorrerão irão afetar lotes com uso e ocupação 
diversificados que terão que transferir suas atividades, através de busca de novas 
opções locacionais no mercado imobiliário. 
 
Âmbito da Influência:  Área Diretamente Atingida –ADA 
Características do impacto: de natureza adversa, ocorrência certa, permanente, 
irreversível, de média magnitude e médio grau de relevância; 
 
c) Prejuízo às atividades produtivas lindeiras. 
 
As obras irão gerar tráfego pesado, congestionamentos de veículos, tapumes, que 
irão afetar a acessibilidade de usuários e clientes aos estabelecimentos comerciais e 
de serviços e também aos imóveis residenciais lindeiros aos locais das obras. 
 
Âmbito da Influência: Área Diretamente Atingida e Área de Influência Direta 
Características do impacto: de natureza adversa, ocorrência provável, temporária, 
reversível, de pequena magnitude e baixo grau de relevância; 
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d) Atração de atividades produtivas e aumento de empregos terciários 
 
Com a melhoria na acessibilidade nas áreas de influência vários segmentos de 
comércio e serviços serão atraídos para a região, bem como a população em busca 
de novas oportunidades de trabalho e moradia, impulsionando os negócios 
imobiliários. 
  
Âmbito da Influência: Área de Diretamente Atingida e Área de Influência Indireta. 
Características do impacto: de natureza benéfica, ocorrência bastante provável, 
permanente, irreversível, de média magnitude e médio grau de relevância; 
 

 Estrutura Urbana 
 
Os impactos a seguir referidos deverão ocorrer na fase de operação do 
empreendimento. 
 
a) Aumento da acessibilidade e de vantagens locacionais. 
 
O programa de melhorias do sistema viário irá conferir melhor acessibilidade a 
diversos pontos da cidade o que deverá impulsionar os negócios imobiliários na Área 
Diretamente Atingida, Área de Influência Direta e em menor intensidade na Área de 
Influência Indireta.  
 
Âmbito da Influência: Área Diretamente Atingida, Áreas de Influência Direta e 
Indireta 
Características do impacto: de natureza benéfica, ocorrência certa, permanente, 
irreversível, de grande magnitude e alto grau de relevância; 
 
b) Reforço do papel funcional dos bairros 
 
As tendências de uso e ocupação do solo verificadas nos diversos bairros deverão  
consolidar as vocações funcionais de cada um, reforçadas pelo adensamento que 
irá ocorrer com a venda de CEPAC’s, em decorrência da melhoria do padrão urbano 
melhor que deverá ocorrer na Área Diretamente Atingida, com reflexos positivos nas 
Áreas de Influência Direta e em menor intensidade na Área de Influência Indireta.  
 
Âmbito da Influência: Área Diretamente Atingida, de Influência Direta e Indireta 
Características do impacto: de natureza benéfica, ocorrência provável, permanente, 
irreversível, de média magnitude e médio grau de relevância; 
 

 Aspectos Demográficos 
  
Os impactos demográficos deverão ocorrer na fase de operação do 
empreendimento. 
 
A tendência de verticalização dos empreendimentos vem acarretando um maior 
adensamento populacional, em todos os níveis sócio-econômicos, desde conjuntos 
habitacionais de interesse social até edifícios residenciais e escritórios de alto 
padrão, . 
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a) Aumento da população residente 
 
Os mecanismos da operação urbana que inclui a venda de adicional de área 
construída e determina que 70% desse potencial adicional deverá ser aplicado no 
uso residencial deverá provocar o aumento da população residente na Área 
Diretamente Atingida, com maior intensidade, mas deverá atrair novos contingentes 
populacionais também para as demais áreas de influência  
 
Âmbito da Influência: Área Diretamente Atingida, de Influência Direta e Indireta 
Características do impacto: de natureza benéfica, ocorrência provável, permanente, 
irreversível, de média magnitude e médio grau de relevância; 
 
b) Mudança no perfil da população flutuante 
 
A mudança no perfil da população flutuante vem ocorrendo de forma mais intensa ao 
longo das Avenidas Engenheiro Luiz Carlos Berrini e Nações Unidas e junto à Praça 
Embaixador Ciro do Vale e adjacências, .desde que foi iniciado o processo  de 
construção de edifícios de escritórios de alto padrão, que abrigam grandes 
empresas, conglomerados bancários, diversos shoppings Centers, hotéis de luxo, 
etc. A construção do prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João 
Dias deverá consolidar essa vocação.  
 
Âmbito da Influência: Área Diretamente Atingida, de Influência Direta e Indireta 
Características do impacto: de natureza benéfica, ocorrência provável, permanente, 
irreversível, de baixa magnitude e baixo grau de relevância; 
 
c) Aumento da população flutuante 
 
A melhoria na qualidade de vida da região que será proporcionada pelos novos 
investimentos públicos irá atrair novas atividades econômicas e gerar novos 
empregos que trarão conseqüentemente um aumento no contingente populacional 
flutuante. 
 
d) Deslocamento compulsório da população residente 
 
Na fase anterior a implantação do empreendimento, várias famílias moradoras nas 
áreas a serem desapropriadas bem como estabelecimentos comerciais e de serviços 
igualmente afetados deverão deslocar seus domicílios e seus negócios para outros 
locais. 
 
Âmbito da Influência: Área Diretamente Atingida 
Características do impacto: de natureza adversa, ocorrência certa, permanente, 
irreversível, de média magnitude e alto grau de relevância; 
 
e) f)Incômodos causados pelas obras 
 
Esse impacto deverá ocorrer na fase de implantação do empreendimento que irá 
trazer transtornos até a conclusão das obras. 
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Âmbito da Influência: Área Diretamente Atingida 
Características do impacto: de natureza adversa, ocorrência certa, temporário, 
reversível, de média magnitude e médio grau de relevância; 
 
f) Paralisação das transações de imóveis a serem desapropriados 
 
Na fase anterior a implantação do empreendimento a simples divulgação que haverá 
desapropriação, provocará uma paralisação nos negócios imobiliários e  uma 
retração dos investidores privados na área. Com a definição dos imóveis que serão 
atingidos o impacto deverá se restringir aos efetivamente afetados pela 
desapropriação.  
 
Âmbito da Influência: Área Diretamente Atingida 
Características do impacto: de natureza adversa, ocorrência certa, temporário, 
reversível, de pequena magnitude e baixo grau de relevância; 
 
g) Valorização de imóveis da área de diretamente atingida e de influência direta 
 
Deverá ocorrer em três momentos diferentes: 
 

 Na fase de divulgação do empreendimento; 
 

 Na fase de implantação; 
 

 Na fase de operação. 
 
O mercado imobiliário movimenta-se em função de expectativas e a medida que 
essas começam a se concretizar a situação dos impactos tende a se estabilizar. 
 
Fase de divulgação: 
Âmbito da Influência: Área Diretamente Atingida e de influência direta 
Características do impacto: de natureza benéfico, ocorrência certa, permanente, 
irreversível, de média  magnitude e médio grau de relevância; 
 
Fase de implantação: 
Âmbito da Influência: Área Diretamente Atingida e de influência direta 
Características do impacto: de natureza benéfico, ocorrência certa, permanente, 
irreversível, de média  magnitude e médio grau de relevância; 
 
Fase de operação: 
Âmbito da Influência: Área Diretamente Atingida e de influência direta 
Características do impacto: de natureza benéfico, ocorrência certa, permanente, 
irreversível, de média  magnitude e médio grau de relevância; 
 
12.5 Medidas Mitigadoras 
 
Deve-se definir as medidas mitigadoras dos impactos negativos considerados 
relevantes e procurar potencializar os impactos positivos que deverão ocorrer na 
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Área Diretamente Atingida. 
 
Deverão ser elaborados um programa de comunicação social e outro de 
recomposição da paisagem. A informação da população envolvida, em todos os 
extratos sociais,  de todo o processo, antes do seu início, durante e depois, com 
farta notícias na mídia, escrita e televisiva, será fundamental. 
 
O programa de comunicação social deverá fornecer informações sobre: 
 
a) O plano de obras, que deverá incluir a localização dos canteiros de obras, o 

fluxo de veículos de serviços, a localização e plano de manejo das áreas de 
empréstimo e bota-fora, cuidados para minimizar os incômodos aos imóveis 
lindeiros referente a eventuais danos nas edificações, geração de ruído e 
poeira; 

 
b) Apresentação de plano de circulação de veículos e pedestres que deverá 

funcionar durante a execução das obras; 
 
c) Elaboração de plano de relocação das redes de infraestrutura que serão 

afetadas; 
 
d) Os imóveis que serão desapropriados; 
 
O Programa de recomposição da paisagem compreende a apresentação pelo Grupo 
Gestor, do projeto final de urbanismo e arquitetura, à população que será atingida 
direta ou indiretamente pelas obras. Recomenda-se abundante arborização, com 
projetos paisagísticos generosos nas áreas de intervenção direta, que sejam 
implantados concomitantemente às obras, em etapas sucessivas, permitindo 
continuidade do processo de implantação de forma a minimizar ao máximo os 
impactos causados pelas obras. 
 
12.6 Simulações de Ocupação e Uso do Solo  
 
As simulações consideram a existência de três cenários: o atual, o intermediário 
(para o ano de 2012) e o futuro ( para o ano de 2022). Considera-se que no prazo de 
20 anos estará implantada totalmente a Operação Urbana Consorciada Água 
Espraiada. 
 
12.6.1 Cenários Simulados  

 
Foram feitos estudos de simulação de probabilidade de ocorrência de áreas a serem 
construídas nas duas próximas décadas. 
 
A partir dos dados contidos no relatório produzido pela Empresa Municipal de 
Urbanização - EMURB intitulado “Operação Urbana Consorciada Água Espraiada – 
Estudo de Adensamento” , Tabelas TPCL fornecidas pela Secretaria Municipal de 
Planejamento – SEMPLA, procurou-se deduzir um comportamento de mercado 
factível para os cenários intermediário ( ano 2012) e futuro (2022).. 
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Foram assumidos alguns pressupostos, considerados fundamentais para o 
entendimento do modelo de simulação elaborado. 
 
Para que se concretizem os resultados apresentados na tabela anexa, denominada 
“Simulação de Ocorrência de Área Construída para os anos de 2012 e 2022”, 
pressupõe-se que as obras programadas realmente sejam executadas. 
 
A prioridade na execução de cada obras irá influenciar sobremaneira a dinâmica do 
mercado imobiliário do setor diretamente afetado, na fase de operação do 
empreendimento.  
 
Assim, caso seja prioritário iniciar o programa de obras com a execução do 
prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias, o setor 
diretamente beneficiado, após a conclusão das obras será o Setor Chucri Zaidan. 
 
Em caso de privilegiar-se a ponte sobre o Rio Pinheiros, o Setor Marginal Pinheiros 
será o primeiro a beneficiar-se e colher os frutos da valorização imobiliária que será 
proporcionada pelo novo melhoramento público. Pela melhoria da circulação de 
veículos que essa ponte permitirá nas marginais, certamente o setor Berrini também 
terá mais área construída, talvez nos lotes vagos ainda aí existentes, que serão 
ainda mais valorizados. Também os lotes situados no Setor Brooklin, junto à parte já 
implantada da avenida Água Espraiada, bem como aqueles no início do Setor Chucri 
Zaidan, até a ponte do Morumbi, serão mais atrativos. 
 
Essa obra, a da ponte, cujo projeto já está contratado e soa como a mais provável 
obra que iniciará esse processo, quase que induz á execução do trecho da avenida  
Chucri Zaidan. Nesse trecho, as obras são relativamente simples, onde pesa mais o 
custo da desapropriação dos lotes para abertura do viário. 
 
Outra obra pública da maior significância é o prolongamento da Avenida Água 
Espraiada até a Rodovia dos Imigrantes. 
 
A construção da ponte sobre o Rio Pinheiros e do prolongamento da Avenida Água 
Espraiada, se executadas concomitantemente, com o início das respectivas fases de 
operação próximas, terá um impacto muito grande devido à nova opção que criará 
esse sistema viário, principalmente para o tráfego de passagem e sem caminhões, 
pois irá se constituir numa excelente alternativa para a população que reside ou 
trabalha na região oeste da cidade ou em municípios localizados ao longo do vetor 
oeste que tem como destino o Aeroporto de Congonhas ou a baixada santista. A 
importância dessa ligação e da execução sincronizada das duas obras irá valorizar 
os imóveis que de alguma forma podem estar ligados direta ou indiretamente a esse 
novo eixo viário. 
 
No entanto esta alternativa é pouco provável, pois a execução de toda 
desapropriação, da canalização principal e secundária, do viário principal, do túnel 
para acesso à Imigrantes, bem como das alças, inclusive as elevadas, envolve 
recursos vultosos, que só poderão ser obtidos com um volume significativo de 
alienação de potencial construtivo. O maior volume certamente poderá ser obtido 
onde há mais CEPACs para vender, ou seja no Setor Chucri Zaidan. Isso pode 
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induzir a uma lógica interessante econômica para o estabelecimento de prioridades 
de obras. 
 
Pressupôs-se que com as premissas apresentadas no estudo de adensamento a 
área computável total tenha considerado o fator de participação da população  e que 
os totais de área construída apresentados para cada setor de intervenção reflita uma 
situação factível de ser concretizada em termos de estoque total permissível para 
cada setor. 
 
Obteve-se indicadores da dinâmica de mercado através da análise do 
comportamento do mercado para cada setor, observando-se quais os setores que 
apresentaram a maior quantidade de metros quadrados de área construída na 
década de 1991-2001. 
 
O setor que recebeu mais investimentos da iniciativa privada para construção, em 
números absolutos, foi o Setor Berrini, que construiu na década passada 
1.010.678,00 m² de área construída. 
 
A relação do investidor/empreendedor com o poder público é inicialmente de 
observação e de cautela, quanto aos compromissos de execução de melhoramentos 
públicos programados. A história da cidade está cheia de exemplos de obras 
programadas e não iniciadas ou iniciadas e não concluídas. Neste aspecto o 
investidor é conservador e não vai querer assumir riscos desnecessários. ( quais 
obras se considerou realizadas?)Com base nestas considerações, assumiu-se a 
premissa de que nos próximos dez anos, década na qual ao seu término se situa o 
horizonte do cenário intermediário das realizações da Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada, o investidor que atua na região vai continuar com as 
mesmas preferências em relação aos seus investimentos no mercado imobiliário. 
 
A simulação feita assumiu essa premissa como factível e transportou o 
comportamento do investidor e a dinâmica mercado resultante para o ano de 2012. 
Quantitativamente essa dinâmica foi expressa pelos percentuais apresentados na 
tabela anexa, obtidos em função da quantidade de área construída em cada setor e 
que foram aplicados sobre a  expectativa de área construída realizável, já incluído o 
potencial de adicional de área construída, apresentada no estudo de adensamento.  
 
Na década seguinte, pressupondo a execução completa do programa de obras, o 
investidor poderá voltar-se para os setores beneficiados com obras já concluídas. 
Para essa segunda década reservou-se a maior quantidade de investimentos a ser 
feito por empreendedores privados, conforme mostra a tabela anexa.  
 
Outra simulação que pode ser feita é sobre a viabilidade de comercialização dos 
CEPAC’s tendo como critério os índices de velocidade de venda de apartamentos 
novos divulgados pelo SECOVI. 
 
Para o período de dezembro de 2000 a dezembro de 2001, a venda de 
apartamentos novos atingiu o pico de 9,5% no mês de maio e teve sua maior queda 
em setembro com 5% dos apartamentos ofertados comercializados. 
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No período subseqüente que vai até outubro de 2002, o menor índice foi em janeiro 
de 2002 e o melhor desempenho foi em setembro passado com o índice de 10%. 
Fatores conjunturais devem ter influenciado os negócios imobiliários, em especial o 
fato de ser antevéspera das eleições presidenciais, o que gera muita expectativa e 
alguma insegurança entre os investidores que atuam no ramo imobiliário. 
 
A partir do percentual mais favorável (10%) e do mais desfavorável (5%), e 
considerando um valor intermediário de 7,5% foram feitas algumas simulações 
envolvendo o estoque de potencial adicional de área construída que foi apresentado 
no relatório “Operação Urbana Consorciada Água Espraiada – Estudo de 
Adensamento”feito pela EMURB (ver cópia anexa, no Volume 5 do EIA). O prazo 
simulado em meses para absorção do estoque, considerando aquisições modestas 
por parte do investidor, são apresentados a seguir.  
 

 
SIMULAÇÃO DE PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO DO ESTOQUE DE POTENCIA 

ADICIONAL DE ÁREA CONSTRUÍDA 
 

Setor Lote 
Padrão 

m2 

TO 
Provável 

Venda 
Mínima 

m² 

Prazo de absorção do estoque 
Meses 

Velocidade de Venda 

5% 7,5% 10% 

Jabaquara 
 

1.000 0,50 500 135 
(11,3 anos) 

89 
(7,4 anos) 

66 
(5,5 anos) 

Brooklin 
 

2.000 0,25 500 131 
(10,9 anos) 

87 
(7,3 anos) 

64 
(5,3 anos) 

Berrini 
 

1.000 0,50 500 120 
(10 anos) 

79 
(6,6 anos) 

59 
(4,9 anos) 

Marginal 
Pinheiros 

1.000 0,50 500 136 
(11,3 anos) 

90 
(7,5 anos) 

67 
(5,6 anos) 

Chucri 
Zaidan 

1.000 0,50 500 162 
(13,5 anos) 

107 
(8,9 anos) 

78 
(6,5 anos) 
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