6.4. DIAGNÓSTICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA
6.4.1. Meio Físico
Os aspectos do meio físico são analisados quanto à geologia, relevo e geotecnia, e aos
recursos hídricos e drenagem urbana.
6.4.1.1. Geologia / Geomorfologia / Geotecnia na AID
As unidades geológicas presentes na AID, e já descritas na AII, são aqui
correlacionadas às unidades geotécnicas definidas por PMSP/SEMPLA (1992), e
cartografadas na Figura 6.4.1.
Para a definição dessas unidades foram considerados os seguintes critérios: unidade
litoestratigráfica e solo residual, características geométricas e morfológicas do relevo e
comportamento geotécnico, descritos a seguir de maneira integrada:


Sedimentos terciários (Tc)

Ocorrem na quase totalidade da Linha 2 Trecho Oratório - Cidade Tiradentes,
predominando nos Trechos 1 e 2, e em cerca de metade da extensão do Trecho 3.
Referem-se aos sedimentos da Bacia de São Paulo, e constituem-se
predominantemente por argilitos, siltitos, arenitos e conglomerados, com espessuras
variando de poucas dezenas de metros até cerca de 200 m. Capeando estes
sedimentos ocorre uma camada relativamente espessa de solo argiloso laterizado,
vermelho, denominado geotecnicamente de “argilas porosas vermelhas”, excelente para
a execução de aterros compactados. O solo superficial apresenta textura argilosa e é
bem laterizado, o horizonte mais profundo tem textura predominantemente argilosa, com
intercalações mais arenosas, onde podem ocorrer lençóis d’água suspensos.
Nessa unidade predominam terrenos com declividades inferiores a 25%, abrangendo
topos e quase a totalidade das encostas. No geral, os sedimentos apresentam: (i)
elevada consistência e plasticidade, o que dificulta a sua escavação e compactação em
aterros; (ii) instabilidade a cortes e escavações associada normalmente à surgência de
água e/ou lençóis suspensos; (iii) erosão laminar pouco significativa, podendo ser
induzida por lançamento de águas pluviais ou servida; (iv) no caso especifico das
“argilas porosas vermelhas”, baixa capacidade de suporte, podendo causar recalques;
(v) recalques diferencias associados a colapsos do solo superficial por saturação,
geralmente induzidos por vazamentos na rede de água e esgoto; e (vi) instabilizações
de pequeno porte devido ao empastilhamento do solo nos taludes de corte.


Embasamento Cristalino: maciços de solo e rocha xisto-micáceos (Xm)

Ocorrem predominantemente em todo o Trecho 3, incluindo as regiões de Itaquera,
Guaianases e São Mateus. O solo superficial apresenta textura argilosa a argilo-siltosa
com espessuras entre 1 a 1,5 m. O solo de alteração é essencialmente siltoso e
micáceo, apresentando espessura de dezenas de metros e estruturação em placas
(minerais micáceos), que podem favorecer processos de desplacamento e
escorregamento, dependendo da direção do corte realizado no terreno e em
declividades superiores a 60%. No inicio do Trecho 3 são registrados alguns pontos de
escorregamento. Os solos de alteração são altamente erodíveis quando expostos, tanto
em cortes como em aterros, e apresentam dificuldades de compactação e baixa
capacidade de suporte, quando utilizados em aterros.
No geral, em trechos em que a declividade não ultrapassa 25% são comuns processos
de erosão em taludes e em áreas de solo de alteração exposto, causada por
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concentração de águas superficiais, podendo evoluir para ravinas e até boçorocas,
facilitados pela estrutura xistosa. Apresentam dificuldade de compactação em aterros,
devido à natureza siltosa; e baixa capacidade de suporte nos solos de alteração
amolgados. Nos trechos em que as declividades são superiores a 25%, além dos
processos
erosivos
descritos
anteriormente,
ocorrem
desplacamentos
e
escorregamentos condicionados por planos de xistosidade e fraturamentos em cortes
com direções desfavoráveis; e escorregamentos de aterros construídos em encostas
sem obras de estabilização.


Planície aluvial (al)

As planícies aluvionares ocorrem nas áreas de fundo de vale com baixa declividade
(menos de 5%), junto às maiores drenagens em todo o Trecho 1, em porção significativa
do Trecho 2 e em parte do Trecho 3. São constituídos por solos arenosos e argilosos de
espessura variável, inconsolidados de granulometria variável, e lençol freático
superficial.
No geral, são áreas sujeitas a enchentes e assoreamento dos cursos d’água, e
apresentam dificuldade de escoamento de águas pluviais devido a sua baixa
declividade. Apresentam ainda problemas de estabilidade de paredes de escavação,
erosão e solapamento de margens de córregos e saias de aterro, e piping associado às
tubulações enterradas nos níveis mais arenosos. Na ocorrência original de meandros
abandonados, esses já foram preenchidos por resíduos urbanos e industriais diversos,
em grande parte já incorporado ao tecido urbano. Essa unidade apresenta
características geotécnicas diferenciadas, o que permite subdividi-la em:
(i) área de solos moles: antigos meandros de rios, atualmente retificados e
canalizados;
(ii) áreas originalmente mais baixas: em grande parte, aterradas e ocupadas, e sujeitas
à inundação;
(iii) terraços: áreas mais elevadas da planície aluvial.
Essas características geotécnicas podem favorecer o aparecimento de recalques
excessivos ou diferenciais, danificando pavimentos, redes de infra-estrutura ou mesmo
edificações, devido à baixa capacidade de suporte, adensamento das argilas e
rebaixamento do nível d’água.
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6.4.1

6.4.1.2. Recursos Hídricos Superficiais e Drenagem Urbana na AID
No tocante aos recursos hídricos superficiais, a AID do empreendimento corresponde
aos trechos das sub-bacias atravessadas:
•

Na bacia do rio Tamanduateí: sub-bacia do ribeirão da Mooca e córrego Oratório;

•

Na bacia do rio Aricanduva: sub-bacias dos córregos dos Machados, Caguaçu, Sem
nome, Mombaça, Limoeiro;

•

Na bacia do rio Itaquera: sub-bacias dos córregos do Rodeio e Guaratiba.

No trecho da sub-bacia do ribeirão da Mooca, que corre em galeria subterrânea em toda
a sua extensão, o traçado do empreendimento acompanha o vale principal
longitudinalmente, onde está instalada a Avenida Prof. Luís Ignácio de Anhaia Mello,
ocupando terrenos de baixio, inicialmente. Após, ao se dirigir para a região das
cabeceiras, nos altos do Sapopemba, o empreendimento acompanha a linha de topo,
em terrenos de altiplano, ultrapassando a cota 840 m. Nessa sub-bacia, não haverá
interferência direta com recurso hídrico.
A partir daí, a AID passa a se desenvolver em direção às várzeas da bacia do rio
Aricanduva. Nessa bacia, a AID atravessa as sub-bacias dos córregos dos Machados,
Caguaçu, Mombaça e Limoeiro. O traçado do monotrilho percorre inicialmente terrenos
em altiplano que acompanham o divisor de águas com a bacia do Tamanduateí, no eixo
da Avenida Sapopemba, dirigindo-se para a região de São Mateus, em direção às
planícies aluviais do rio Aricanduva, acompanhando a Avenida Ragueb Chohfi rumo aos
limites setentrionais da bacia. Nessa bacia, ao longo do rio principal - bastante
suscetível a extravasamentos do leito em episódios chuvosos – e afluentes como o
Caguaçu e Limoeiro, foram instalados vários dispositivos de contenção de cheias
(piscinões).
Ao longo dos 21,44 quilômetros da AID, a Linha 2 Trecho Oratório - Cidade Tiradentes,
nos Trechos 2 e 3 atravessa diversos corpos hídricos nas sub-bacias já relatadas.
Entretanto, a grande maioria dessas drenagens encontra-se canalizada em galerias
subterrâneas ou bueiros sob o sistema viário existente ou em projeto. A região
atravessada é integralmente antropizada, com ocupação densa e consolidada, não se
prevendo envolvimento direto do empreendimento com essas drenagens canalizadas.
No Trecho 2, o traçado percorre a bacia do Tamanduateí (sub-bacia do córrego da
Mooca), e parte do divisor de águas dessa bacia com a bacia do Aricanduva (sub-bacia
do córrego dos Machados) nas quais todos os cursos de água encontram-se
canalizados em galerias subterrâneas.
No Trecho 3, o traçado passa a percorrer terrenos da bacia do Aricanduva, onde se
constata a presença de 7 corpos hídricos em galeria sob o leito carroçável e a céu
aberto nos trechos a montante e jusante das avenidas compartilhadas. São eles:
córrego Parque São Lourenço, córrego Caguaçu, córrego Sem Nome, córrego
Mombaça, córrego do Limoeiro, córrego Palanque e rio Aricanduva. Também ao longo
do Trecho 3 pode-se observar a existência de cinco reservatórios (“piscinões”) na bacia
do Aricanduva: (i) a montante: Caguaçu, Limoeiro e Aricanduva I e (ii) a jusante:
Aricanduva II e III. Em seguida, o empreendimento e sua AID adentram à bacia do rio
Itaquera (Alto Itaquera), e atravessa terrenos de 2 sub-bacias: a do córrego Guaratiba e
a do Rodeio, com afetação direta a afluente deste, parte em galeria e parte a céu aberto.

CÓDIGO

EMISSÃO

APROVAÇÃO

FOLHA

190

RT-2.00.00.00/8N4-011
VERIFICAÇÃO

REV.

A Figura 6.4.4 – Uso e Ocupação do Solo, adiante, mostra a localização dos canais de
drenagem atravessados ou próximos. As fotos a seguir mostram aspectos dos cursos
d’água a céu aberto presentes na AID e entorno no Trecho 3.
Córrego Parque São Lourenço

Córrego canalizado a céu aberto, visto de montante. Av.
Ragueb Chohfi, altura do nº 3.500

Visto para jusante da av. Ragueb Chohfi

Córrego Caguaçu

Córrego e Piscinão Caguaçu, a montante da Av.
Ragueb Chohfi, altura do nº 4.300

Córrego Caguaçu, a jusante, entre a Av. Ragueb Chohfi
e a entrada do Piscinão Aricanduva III

APP do Rio Aricanduva na AID

Rio Aricanduva

Rua Embitiba

Av. Ragueb Chofhi

Aspecto da APP do rio Aricanduva na AID (centro da
foto) em passagem sob a rua Embitiba, alt. nº 4.900 da
Av. Ragueb Chohfi, em primeiro plano (protegida contra
inundação)

Rio Aricanduva e Piscinão Aricanduva III (ambos fora da
AID)
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Córrego Sem Nome

Córrego Sem Nome, em trecho sob a Av. Ragueb
Chohfi (alt. nº 6.500), visto de montante para jusante. Ao
fundo, rua Tamandiba e área florestada do Pq do Carmo

Tamponamento sobre o córrego Sem Nome na faixa
lindeira à Av. Ragueb Chohfi, visto da avenida para
montante

Córrego Mombaça

Travessia do córrego canalizado sob a Av. Ragueb
Chohfi e vista para montante a partir da avenida, alt. nº
7.300

Obras de canalização do córrego Mombaça, a montante
da Av. Ragueb Chohfi e da foto anterior

APP do Rio Aricanduva na AID

Dispositivo do Piscinão Aricanduva II visto da Av.
Ragueb Chohfi, distante ~140m da via, alt. nº 7.200

Aspecto do Piscinão Aricanduva II (fora da AID)
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Córrego do Limoeiro

Córrego e Piscinão Limoeiro, a montante da Av. Ragueb
Chohfi, alt. nº 10.200

Córrego Limoeiro, a jusante da travessia sob a Av.
Ragueb Chohfi

APP do Rio Aricanduva na AID

Ocupação da APP do rio Aricanduva na AID, altura da
Av. Ragueb Chohfi no Pq. Iguatemi, em seu ponto mais
próximo ao rio (35m)

Aspecto da APP do rio Aricanduva na AID, alt. Jd. São
Benedito e da Estação Érico Semer

Córrego Palanque

Vista para montante e sob a Estrada do Iguatemi, alt. nº
1.200 (Jd. Marilu), com edificações na APP

Vista para jusante, com vegetação herbácea e arbustiva
na APP, eucaliptos ao fundo
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Rio Aricanduva

Rio e Piscinão Aricanduva I, a montante do eixo viário
da Estrada do Iguatemi, alt. 2.200

Rio Aricanduva, visto para jusante da travessia sob a
Estrada do Iguatemi

APP do Córrego Guaratiba na AID

Aspecto da APP do córrego Guaratiba, que passa a
correr a céu aberto, com arbustos e ocupação em
ambas as margens, a partir da rua Santa Tereza prox.
esquina rua Márcio Beck

Entrocamento da Estrada do Iguatemi com rua Santa
Tereza / rua Márcio Beck (ao fundo). O córrego
Guaratiba é visto em meio aos arbustos, à esq. da foto

Afluente do córrego do Rodeio na ADA e AID

Afluente do córrego do Rodeio na ADA, canalizado em
trecho a céu aberto, entre o CEU Água Azul e a Estação
Hospital Cidade Tiradentes. Em destaque, dispositivo a
partir de onde segue em canal subterrâneo sob a Av.
dos Metalúrgicos

AID na APP do córrego do Rodeio em trecho a céu
aberto a jusante do Terminal de Ônibus Cidade
Tiradentes próximo à área em que será instalada a
Estação Cidade Tiradentes
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6.4.1.3. Áreas Potencialmente Contaminadas
Para avaliação da existência de áreas contaminadas na região de influência do
empreendimento, a Cia. do Metrô realizou um amplo levantamento das atividades
potencialmente geradoras de resíduos ou material contaminado, existentes não apenas
junto à futura área de intervenção para realização das obras da Linha 2 - Verde, mas
estendendo-se às vizinhanças, especialmente em áreas situadas em cotas mais altas,
buscando abranger eventuais contaminações do lençol freático que pudessem atingir os
locais de intervenção.
Foram examinados preliminarmente cadastros de atividades comerciais, industriais e de
serviços da região, por meio da consulta aos bancos de dados da Associação Comercial
de São Paulo e do Sistema de Informações de Fontes de Poluição – SIPOL da
CETESB. Um levantamento de campo, realizado no período de 24/08 a 15/09/2010,
buscou vistoriar as atividades identificadas, além de outras identificadas diretamente em
campo, para confirmar a existência da atividade e levantar informações básicas para as
etapas futuras de desenvolvimento do projeto: material produzido, matérias primas
utilizadas, resíduos perigosos produzidos, além de observação sobre a existências de
sistemas de controle de materiais perigosos e as condições gerais de funcionamento da
atividade e fotografias do local.
Foram identificadas cerca de 529 atividades/estabelecimentos, sendo que 433
constituem atividades que potencialmente podem geram contaminação de solo e água
subterrânea, das quais se destacam:
• 231 oficinas mecânicas, auto elétricos e borracharias;
• 71 atividades industriais diversas;
• 31 atividades de depósito e manuseio de sucata e material de reciclagem;
• 28 postos de abastecimento de combustíveis;
• 23 atividades comerciais diversas e
• 20 estabelecimentos de comércio de veículos e auto peças.
Ao longo das vias por onde será implantada a Linha 2 – Verde, existem apenas 4 áreas
contaminadas já classificadas pela CETESB, que constam na última edição do Cadastro
de Áreas Contaminadas, edição de Novembro de 2009. São todos postos de
combustíveis, cuja ficha de cadastro são apresentadas no Anexo 1.
6.4.1.4. Níveis de Ruído e Vibração
Para o diagnóstico de ruído e vibrações a Cia. do Metrô realizou, por meio de empresas
especializada, uma campanha de medição nas áreas ao longo de todo o traçado da
Linha 2 Verde, desde Vila Prudente até Cidade Tiradentes, com ênfase em locais com
concentração residencial, os quais constituem os pontos receptores de interesse.
As medições abrangeram 32 pontos no interior da AID e da ADA e foram realizadas
entre os dias 10 e 12 de Agosto de 2010, no período Diurno e Noturno, com o uso de
equipamentos, procedimentos e critérios definidos pela NBR 10.151 e de acordo com a
Decisão de Diretoria nº 215/2007/E, de 07 de novembro de 2007 da CETESB –
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que orienta a execução das medições.
Em cada ponto selecionado foram feitas medições de nível sonoro, com um período de
amostragem mínimo de cinco minutos, sempre verificando a estabilização dos
resultados medidos, o que levou em alguns pontos à extensão da amostragem até 7
minutos. Automaticamente foi realizada a análise estatística dos dados, sendo anotados,
entre outros parâmetros:
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−
−
−

Leq (nível equivalente contínuo) - índice de referência legal para o caso em análise
L90 (ruído de fundo)
L10 (nível sonoro máximo)

O Leq representa o nível de ruído que, emitido de forma constante, apresenta a mesma
energia da fonte medida na prática. Pode, portanto, ser considerado como o “ruído
médio”. O L90 é o nível de ruído que é ultrapassado em 90% do tempo, podendo ser
considerado como o ruído de fundo. O L10 é o ruído ultrapassado em 10% do tempo,
sendo considerado, portanto, o nível sonoro máximo, desconsiderando-se os picos
isolados. Para a realização dos trabalhos de campo para medição dos níveis de ruído
foram utilizados os equipamentos conforme as normas. O equipamento de avaliação foi
calibrado antes e depois do grupo de medições a fim de certificar seu bom desempenho.
Os laudos de medição de ruído e vibração encontram-se no Anexo 3.
O Quadro 6.4.1. registra os níveis de ruídos encontrados em cada um dos pontos de
medição dentro da área, cuja localização é também apresentada na Figura 6.4.2.
Os valores encontrados nas medições de ruído e de vibrações estão todos acima dos
valores de referência para cada indicador, mesmo nos pontos situados mais distantes
dos eixos viários principais.
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Quadro 6.4.1. Levantamento dos Níveis de Ruído ao longo da Linha 2 Trecho Oratório - Cidade Tiradentes (Fonte: Metrô/Itsemap, 2010)
Ponto

Estação
mais
Próxima

Distância
do Eixo da
Linha

Tipo de
Ocupação

Período
de
Medição
Diurno /
Noturno

Endereço Real

L critério dB(A)

L eq dB(A)

Observações

Diurno

Noturno

Diurno

Noturno

Rua Visconde de Goiana,
85

60

55

84,4

81,4

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Anhaia Melo

1

Oratório

40 metros

Comercial

2

Oratório

50 metros

Residencial

Diurno

R. Baracuxi, 81

55

50

76,9

-

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Anhaia Melo

3

São Lucas

50 metros

Residencial

Diurno /
Noturno

Tr. Aída Lacasa, 83

55

50

72,3

71,4

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Anhaia Melo

4

São Lucas

100 metros

Escola Luiz
Amendes

Diurno

Avenida Prof. Luiz Ignácio
Anhaia Melo, 5796

50

45

86,1

-

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Anhaia Melo

5

Camilo
Haddad

40 metros

Comercial

Diurno /
Noturno

Avenida Vila Ema, 4779

60

55

86,6

82,7

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Vila Ema

6

Camilo
Haddad

60 metros

Residencial

Diurno

Rua Bengalas, 82

55

50

78,5

-

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Anhaia Melo

7

Vila Tolstoi

30 metros

Residencial

Diurno /
Noturno

R. Angical do Piauí, 223

55

50

78,8

76,4

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Anhaia Melo

8

Vila Tolstoi

20 metros

Escola e 19º
BPM/I - Polícia
Militar

Diurno

Avenida Prof. Luiz Ignácio
Anhaia Melo, 8301

50

45

85,1

-

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Anhaia Melo

9

Vila União

30 metros

Residencial

Diurno /
Noturno

R. Ana César, 32

55

50

78,0

76,5

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Anhaia Melo

10

Vila União

20 metros

Residencial

Diurno

R. Macanaré, 112

55

50

79,6

-

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Anhaia Melo

11

Jardim
Planalto

20 metros

Residencial

Diurno /
Noturno

R. Guaiana Timbó, 45

55

50

81,5

76,1

Influência de caminhões e ônibus
na R. Milton da Cruz

12

Jardim
Planalto

60 metros

Residencial

Diurno /
Noturno

Avenida Custódio de Sá e
Faria, 82

55

50

77,8

71,1

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Sapopemba

13

Sapopemba

150 metros

igreja

Diurno

Rua Antonio França e
Silva, 45

50

45

84,9

-

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Sapopemba

14

Sapopemba

20 metros

Hotel

Diurno

Rua Antonio Leal da Silva,
nº 1

50

45

79,1

-

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Sapopemba

15

Fazenda da
Juta

20 metros

escola
República da
Nicarágua

Diurno

Rua Augustin Liberti

50

45

81,0

-

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Sapopemba

16

Fazenda da
Juta

100 metros

Escola Walter
Belian

Diurno /
Noturno

Rua São Sérgio, s/nº

50

45

80,4

77,5

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Sapopemba
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Estação
mais
Próxima

Distância
do Eixo da
Linha

Tipo de
Ocupação

17

São Mateus

120 metros

igreja

18

São Mateus

110 metros

Residencial

19

Iguatemi

20 metros

Comercial

20

Iguatemi

70 metros

igreja

21

Jequiriçá

20 metros

22

Jequiriçá

23

Ponto

Período
de
Medição

Endereço Real

L critério dB(A)

L eq dB(A)

Diurno

Noturno

Diurno

Noturno

Observações

Diurno /
Noturno

Avenida Sapopemba,
13451

50

45

84,2

83,4

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Sapopemba

Diurno

R. Pedro Paulino dos
Santos, 92

55

50

77,2

-

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Ragueb Chohfi

Diurno /
Noturno

Avenida Ragueb Chohfi,
1389

60

55

86,7

82,8

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Ragueb Chohfi

Diurno

R. Maria Aparecida
Custódio, 63

50

45

77,7

-

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Ragueb Chohfi

Residencial

Diurno /
Noturno

R. Chaime, 4

55

50

82,8

78,1

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Ragueb Chohfi

40 metros

Residencial

Diurno /
Noturno

R. Lorenzo Penna, 31

55

50

82,1

78,8

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Ragueb Chohfi

JacuPêssego

30 metros

Comercial

Diurno

R. Virgínia Germano, 1

60

55

82,5

-

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Ragueb Chohfi

24

JacuPêssego

20 metros

igreja

Diurno /
Noturno

Avenida Ragueb Chohfi,
5429

50

45

83,2

81,8

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Ragueb Chohfi

25

Érico Semer

30 metros

Escola Belize

Noturno

Avenida Ponte da Amizade

50

45

-

81,0

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Ragueb Chohfi

26

Érico Semer

Idem acima

Residencial

Diurno

R. Erico Semer, 89

55

50

79,5

-

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Ragueb Chohfi

27

Érico Semer

60 metros

escola

Diurno

R. Nascer do Sol, 21

50

45

82,8

-

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Ragueb Chohfi

28

Márcio Beck

20 metros

Comercial
(Supermecado
s Negreiros)

Diurno /
Noturno

Estrada do Iguatemi, 7001

60

55

86,7

81,3

Influência de caminhões e ônibus
na Estr. do Iguatemi

29

Márcio Beck

15 metros

Residencial

Diurno /
Noturno

Avenida Sousa Ramos,
106

55

50

84,9

83,0

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Sousa Ramos

30

Cidade
Tiradentes

15 metros

Diurno

Avenida Sousa Ramos,
1778

60

55

82,0

-

Influência de caminhões e ônibus
na Avenida Sousa Ramos

31

Cidade
Tiradentes

15 metros

Diurno /
Noturno

Avenida dos Metalúrgicos,
1679

50

45

80,5

80,9

Influência de veículos e ônibus
na Avenida dos Metalúrgicos

32

Cidade
Tiradentes

20 metros

Noturno

R. Bernardino Luini, 2

55

50

75,9

76,0

Influência de veículos e ônibus
na Avenida dos Metalúrgicos

Comercial
(Lojas
Marabraz)
hospital
Cidade
Tiradentes
Residencial

Nota: Ver relatório completo de medições de ruído no Volume IV, Anexo 3.
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Estudo de Impacto Ambiental - EIA
Localização dos Pontos de
Medição de Ruído e Vibrações

Escala
Data
Figura

1:75.000
Nov/2010
6.4.2

6.4.2 Meio Biótico
6.4.2.1. Vegetação e Paisagem Urbana
Estão apresentados, a seguir, a caracterização e aspectos da vegetação existente na
AID da Linha 2 Trecho Oratório – Cidade Tiradentes. No Trecho 3 também são
destacados os pontos com vegetação significativa, acrescentando-se aspectos da
vegetação nas áreas de preservação permanente – APPs dos córregos presentes na
AID, como registram as fotos a seguir.
Trecho 2
No Trecho 2, destacam-se na AID e ADA os pontos com vegetação mais significativa,
seja em praças, no canteiro central das avenidas. As fotos na seqüência registram
esses pontos.
Ponto 1 – Av. Luiz Ignácio de Anhaia Mello,
altura do nº 5.500, canteiro central (ADA)
Canteiro central largo com predomínio de
espécies nativas e exóticas, como
canafístula (Peltophorum dubium), alfarobo
(Samanea tubulosa), tipuanas (Tipuana
tipu), uva-japonesa (Hovenia dulcis) e
sibipirunas (Caesalpinia peltophoroides).

Ponto 2 – Praça Mendel Hirschfeld. Av.
Luiz Ignácio de Anhaia Mello, esquina com
rua João Manoel de Matos (AID)
Vegetação formada por paineiras (Chorisia
speciosa), tipuanas (Tipuana tipu),
sibipirunas (Caesalpinia peltophoroides) e
figueiras (Ficus benjamina e Ficus
microcarpa).
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Ponto 3 – Av. Luiz Ignácio de Anhaia Mello,
altura do nº 8.200 (AID)
Fundos da EEPG Prof. Didio S. Baldy com
predomínio de árvores da espécie tipuana
(Tipuana tipu), visto do canteiro central.

Ponto 4 – Av. Luiz Ignácio de Anhaia Mello,
altura nº 9.700 (AID)
Canteiro lateral da avenida bastante
arborizado, com predomínio de espécies de
canafístula (Peltophorum dubium),
sibipirunas (Caesalpinia peltophoroides) e
alfeneiros (Ligustrum lucidum).

Ponto 5 – Av. Sapopemba, entre prédios da
Cohab Teotônio Vilela e parque linear da
Adutora Rio Claro (AID)
Vegetação em praça, com predomínio de
espécies como ipê-roxo (Tabebuia
avellanedae) e alfeneiros (Ligustrum
lucidum).

Ponto 6 – Praça Waltinho G. de Oliveira.
Avenidas Sapopemba esq. Arqº. Vilanova
Artigas (AID)
Praça arborizada especialmente com
figueiras (Ficus benjamina e Ficus
microcarpa).

CÓDIGO

EMISSÃO

FOLHA

VERIFICAÇÃO

REV.

201

RT-2.00.00.00/8N4-011
APROVAÇÃO

Ponto 7 – Av. Sapopemba, altura do nº
14.000, canteiro central (ADA)
Canteiro central com predomínio de
espécies de ipê-balsamo (Tabebuia
pentaphylla).

Ponto 8 – Fazenda da Juta, em frente a
vários conjuntos habitacionais em
Sapopemba / São Mateus (AID)
Área verde do município, com cobertura
vegetal protegida como Vegetação
Significativa. Há programação por parte da
SVMA de instituir, na área, o Parque
Fazenda da Juta.

Ponto 9 – Praça Felisberto Silva, início da
Av. Ragueb Chohfi, vista da Rua Manoel
André (AID/ADA)
Praça arborizada com algumas árvores de
falsa-seringueira (Ficus elástica) e
sibipirunas (Caesalpinia peltophoroides) .
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Trecho 3
O Trecho 3 originalmente coberto por Floresta Ombrófila Densa, como os trechos
anteriores pertencente ao bioma Mata Atlântica, devido à rápida e desordenada
expansão urbana perdeu quase totalmente essa vegetação, que ficou restrita a algumas
manchas de mata secundária entre a APA Fazenda do Carmo e o rio Aricanduva, ou
como a que ocorre em meio a conjuntos habitacionais, como nas proximidades da
Estrada do Iguatemi, próximo a Cidade Tiradentes.
Também neste trecho, embora legalmente existam várias praças esparsas ao longo
dele, produto dos loteamentos sucessivos, muitas não se encontram efetivamente
implantadas, com a arborização prevista, estando invadidas ou com pouca ou nenhuma
vegetação.
As espécies ou conjuntos delas mais significativos em termos de cobertura vegetal e
arborização, estão apresentados na seqüência.
Ponto 10 - Av. Ragueb Chohfi altura do nº 400
(ADA)
Árvores plantadas no canteiro central da
avenida, não chegando a formar uma massa
verde em decorrência do pequeno número de
indivíduos. Predominam sibipirunas (Caesalpinia
peltophoroides), jerivás (Syagrus
romanzoffiana), pata-de-vaca (Bauhinia
variegata) e aldragos (Pterocarpus violaceus).

Ponto 11 – Av. Ragueb Chohfi, altura do nº 900
(ADA)
Trecho com vegetação mais significativa no
canteiro central, formando massa verde devido à
união das copas das árvores. A diversidade de
espécies é baixa, predominando sibipirunas
(Caesalpinia peltophoroides), alfeneiros
(Ligustrum lucidum) e ipê-amarelo (Tabebuia
chrysotrycha). Há também algumas sibipirunas
plantadas na calçada.
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Área verde em área de
escola municipal, com
predomínio de
sibipirunas
(Caesalpinia
peltophoroides)

Ponto 12 – Av.
Ragueb Chohfi, altura
do nº 900 (AID)

Área verde em área de
distrito policial (49º
DP), com predomínio
de tipuanas (Tipuana
tipu)

Ponto 13 – Praça José Virgílio Nogueira
Versoni, alt. nº 2.700 da Av. Ragueb Chohfi
(AID)
Vegetação em pequena praça, mesclando
alguns exemplares de canafístula (Peltophorum
dubium) e freixo (Fraxinus americana).

Ponto 14 – Av. Ragueb Chohfi, altura do nº
2.900, proximidades da confluência av.
Aricanduva (ADA)
Área verde na Av. Ragheb Chohfi, mesclando
alguns exemplares mais velhos de acácia-negra
(Acacia mearsni) com exemplares mais jovens
de canafístula (Peltophorum dubium), paineiras
(Chorisia speciosa), manduirana (Senna
macranthera), sibipirunas (Caesalpinia
peltophoroides), uva-japonesa (Hovenia dulcis) e
freixo (Fraxinus americana).
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Ponto 15 – Av. Ragueb Chohfi, confluência com
Av. Aricanduva (AID/ADA)
Área verde na esquina das avenidas Ragheb
Chohfi e Aricanduva, com presença de
canafístulas (Peltophorum dubium)

Ponto 16 – Av. Ragueb Chohfi, altura do nº
3.300 (AID)
Exemplar significativo de paineira (Chorisia
speciosa)

Ponto 17 – Av. Ragueb Chohfi, altura do nº
3.500 (AID)
Área de Preservação Permanente do córrego
Caguaçu, sob a avenida, a jusante do
empreendimento. Vegetação
predominantemente herbácea, com presença de
poucos exemplares de frutíferas exóticas.

Ponto 18 – Av. Ragueb Chohfi, altura do nº
4.300 (AID)
Área de Preservação Permanente do córrego
Caguaçu, afluente do rio Aricanduva, com
vegetação somente herbácea e arbustiva.
Bom local para a Compensação Ambiental.
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Ponto 19 – Av. Ragueb Chohfi, altura do nº
6.500 (AID)
Área de Preservação Permanente do córrego
Sem Nome a jusante da avenida, seguindo em
direção ao rio Aricanduva, sem vegetação
arbórea. Ao fundo, Parque Natural Municipal do
Carmo.

Ponto 20 – Av. Ragueb Chohfi, altura do
piscinão Aricanduva III (montante)
Área de Preservação Permanente junto ao rio
Aricanduva, onde foram executadas obras de
contenção de enchente, a jusante, não havendo
vegetação arbórea, somente herbácea e
arbustiva, além de uso antrópico indevido.
Bom local para a Compensação Ambiental.

Ponto 21 - Área próxima ao Piscinão Aricanduva
II (AID) e APA Fazenda do Carmo
Área de Preservação Permanente do rio
Aricanduva, com vegetação herbácea na área
de influência do piscinão, margem esquerda, e
vegetação secundária de floresta ombrófila
densa em estágio inicial e médio de regeneração
na APA Fazenda do Carmo, margem direita. A
área protegida mescla vegetação de mata com
capoeiras, e faz parte da Vegetação Significativa
do Município.

Ponto 22 – Av. Ragueb Chohfi, altura do nº
4.700 (ADA)
Arborização o canteiro central com predomínio
de ipê-rosa (Tabebuia pentaphylla).
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Ponto 23 – EEPG Felício Pagliuso, Rua Abner
Ribeiro Borges (AID)
Observa-se 3 pau-ferros (Caesalpinia ferrea), 3
quaresmeiras (Tibouchina granulosa), 1 açoitacavalo (Luehea grandiflora), 1 pau-brasil
(Caesalpinia echinata), 1 ipê-roxo-de-bola
(Tabebuia impetiginosa), além de algumas
árvores exóticas, como alfeneiros, pinus,
eucaliptos e tipuanas. Área de Patrimônio
Ambiental (Decreto Estadual 30.443/87).

Ponto 24 – Av. Ragueb Chohfi, altura do nº
10.200 – lado esquerdo (AID)
Área de Preservação Permanente do córrego
Limoeiro, afluente do rio Aricanduva, com
predomínio de vegetação herbácea e arbustiva.

Ponto 25 – Av. Ragueb Chohfi, altura do nº
10.200 – lado direito (AID/ADA)
Canteiro central e Área de Preservação
Permanente do córrego Limoeiro, com
vegetação de eucaliptos no canteiro central
(ADA, também com ipês) e ao lado do Piscinão
Limoeiro, a montante (AID)

Ponto 26 - Estrada do Iguatemi, altura do nº
1.450 (AID)
Pequena chácara, com predominância de
frutíferas (goiabeiras, abacateiros e bananeiras),
além de 1 ipê-roxo e 1 espatódea
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Ponto 27 – Estrada do Iguatemi, altura do nº
2.200 – lado esquerdo (AID)
Antiga área de reflorestamento de eucaliptos,
com vegetação secundária em estágio inicial a
médio de regeneração, e predomínio de
embaúbas (Cecropia spp), tapiás (Alcornea
iricurana), aroeira-mansa (Schinus
terebinthifolia), babosa-branca (Cordia superba),
louro-mole e louro-pardo (Cordia spp),
guapuruvu (Schizolobium parahyba), crindiuva
(Trema micrantha), entre outras.

Ponto 28 – Estrada do Iguatemi, altura do nº
2.200 – lado direito (AID)
Área de Preservação Permanente do rio
Aricanduva. Na encosta do morro desde a
Estrada do Iguatemi até o conjunto habitacional
(ao fundo), há uma faixa de mata com vegetação
secundária em estágio inicial de regeneração,
com predominância de espécies pioneiras como
embaúbas (Cecropia spp), tanheiro (Alcornea
triplinervea), crindiuva (Trema micrantha), louros
(Cordia spp), aroeira-mansa (Shinus
terebinthifolia), entre outras. Em primeiro plano,
Piscinão Aricanduva I.
Ponto 29 – Av. Saturnino Pereira (AID)
Encosta florestada no Alto Aricanduva, em morro
divisor de águas com a bacia do rio Itaquera
(afluentes do córrego do Rodeio), sob pressão
antrópica de autoconstrução, a montante do
Piscinão Aricanduva I.

Ponto 30 – Estrada do Iguatemi, altura do nº
2.300 – lado esquerdo (AID)
Vegetação secundária de floresta ombrófila
densa em estágio inicial e médio de
regeneração, com predomínio de embaúbas
(Cecropia spp), tapiás (Alchornea iricurana),
pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), crindiúva
(Trema micrantha), jerivás (Syagrus
romanzoffiana). Guapuruvus (Schizolobium
parahyba e araucárias (Araucaria angustifolia),
mesclando com a presença de pinus e
eucaliptos, remanescentes de reflorestamento.
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Ponto 31 – Estrada do Iguatemi, esquina com
Rua Márcio Beck Machado, lado direito (ADA)
Remanescente de mata, com pau-jacaré
(Piptadenia gonoacantha), aroeira-mansa
(Shinus terebinthifolia), capixingui (Croton
floribundus) e uma araucária (Araucária
angustifolia).

Ponto 32 – Estrada do Iguatemi, esquina com
Rua Márcio Beck Machado – lado esquerdo
(AID)
Remanescente de floresta ombrófila densa, com
pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), tapiás
(Alchornea iricurana), araucárias (Araucária
angustifolia), chuva-de-ouro (Cassia ferruginea),
e presença de eucaliptos.

Ponto 33 – Rua Márcio Beck Machado, altura do
nº 300 – lado direito (ADA)
Remanescente de mata com destaque para
duas araucárias (Araucaria angustifolia).

Ponto 34 – APA Mata do Iguatemi, vista da
Estrada do Iguatemi (AID)
Remanescente de mata e capoeira, protegida
como Vegetação Significativa do Município e na
forma de UC (APA Estadual da Mata do
Iguatemi), em meio a conjuntos habitacionais.
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Ponto 35 – Chácara dos Meninos, junto ao
córrego do Rodeio (AID)
Chácara característica, com a presença de
paineiras (Chorisia speciosa), embaúbas
(Cecropia spp), guapuruvus (Schizolobium
parahyba), misturadas a pinus e eucaliptos,
contrastando com vegetação herbácia rasteira

Ponto 36 – Córrego do Rodeio (AID)
Área de Preservação Permanente, nesse trecho
mostrando o avanço de construções residenciais
sobre área protegida

No município de São Paulo, a partir do Cadastramento dos Espaços Arborizados
Significativos do Município de São Paulo – 1984-85, os Decretos Estaduais nº 30.443/89
e nº 39.743/94 tornaram patrimônio ambiental os indivíduos arbóreos presentes em
diversos espaços, compondo a denominada Vegetação Significativa do MSP.
A Figura 6.4.3, a seguir, apresenta a Vegetação Significativa do Município de São Paulo
na AID da Linha 2 Trecho Oratório - Cidade Tiradentes. Destaque para as grandes
áreas identificadas, tais como a Fazenda da Juta, próximo à estação homônima, a
vegetação da APA Fazenda do Carmo e demais áreas próximo à Cidade Tiradentes,
como a Mata do Iguatemi e na sub-bacia do córrego do Rodeio.
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6.4.3

6.4.2.2. Fauna Associada
O estudo efetuado sobra a fauna associada à vegetação e ambientes naturais nas áreas
de interesse ao empreendimento teve como objetivo principal caracterizar e avaliar a
avifauna ocorrente em suas áreas de influência, de maneira a inferir sobre a qualidade
ambiental da área estudada e subsidiar as avaliações de impacto ambiental pela
implantação da Linha 2 Trecho Oratório - Cidade Tiradentes, na zona leste do município
de São Paulo.
a) área de estudo
A amostragem da avifauna foi realizada, em grande parte, nos canteiros centrais e
laterais das avenidas onde será implantada Linha 2 - Verde, além de áreas sob
influência indireta das obras, como em duas áreas verdes no entorno do
empreendimento.
Para efeito de amostragem do presente estudo, essa área total foi dividida em quatro
locais de levantamento, conforme discriminados a seguir.
• Área 1: Parque Ecológico da Vila Prudente
• Área 2: Trecho das Avenidas Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Melo e Sapopemba,
entre a Estação Vila Prudente até a Praça Felisberto F. da Silva
• Área 3: Trecho das Avenidas Ragueb Chohfi, Estrada do Iguatemi, até a Avenida
dos Metalúrgicos
• Área 4: Parque do Carmo
Área 1: Compreende o Parque Ecológico da Vila Prudente. Situado nas adjacências da
Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello, o parque forma uma grande área arborizada, por
fazer parte de um contínuo de áreas verdes com o Clube Escola da Vila Alpina,
Crematório da Vila Alpina e Cemitério da Vila Alpina (Fotos 1 e 2).

Foto 1. Gramado com indivíduos arbóreos de
grande - Parque Ecológico Vila Prudente.

Foto 2. Porção mais arborizada do Parque, na divisa
com a área verde do Crematório da Vila Alpina.

Área 2 – Compreendida pelo trecho entre a Estação Vila Prudente, na Avenida Prof.
Luiz Ignácio de Anhaia Mello até a Praça Felisberto F. da Silva, na avenida Sapopemba.
Apesar de ser caracterizada por um ambiente extremamente urbanizado, possui em
quase toda a extensão um canteiro central largo e bem arborizado, com árvores
desenvolvidas de mais de 10 metros de altura. (Fotos 3 a 6).
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Foto 3. Canteiro central arborizado no início do trecho
compreendido pela Área 2

Foto 4. Porção do trecho situado na Av.Anhaia Melo
sem árvores presentes no canteiro central

Foto 5. Largo canteiro central com árvores de grande
porte ao longo da Av. Anhaia Melo

Foto 6. Canteiro central arborizado, próximo à Avenida
Sapopemba

Área 3 – Compreendida pelo trecho entre o início da Av. Ragueb Chohfi, na Praça
Felisberto F. da Silva, passando pela Estrada do Iguatemi, até a Avenida dos
Metalúrgicos, no extremo leste da cidade de São Paulo. É o trecho menos arborizado da
área de estudo e com características extremamente urbanas. Em grande parte desse
trecho não existe qualquer tipo de vegetação presente e seus arredores possuem
ocupações populacionais em grande densidade. O canteiro central arborizado, presente
ainda no início do trecho é ainda bastante estreito em com árvores que não chegam a
10 metros de altura (Fotos 7 a 10).

Foto 7. Vista da Área 3, na altura da Estrada do
Iguatemi

Foto 8. Estrada do Iguatemi, evidenciando a ausência
de canteiro central arborizado na Área 3
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Foto 9. Trecho da Av. Ragueb Chohfi, sem qualquer
tipo de vegetação propícia para a avifauna

Foto 10. Canteiro central na Av. Ragueb Chohfi, com
árvore de pequeno porte

Área 4 – Compreende o Parque do Carmo. Situado no extremo leste da cidade de São
Paulo, o parque constitui uma grande área verde com aproximadamente 150 ha, sendo
o maior parque do município. Possui uma diversidade de ambientes, como campos e
áreas abertas, áreas florestadas, lagos e ambientes aquáticos. (Fotos 11 a 14).

Foto 11. Vista do Parque do Carmo, evidenciando a
grande quantidade de árvores no local

Foto 12. Ambiente florestal amostrado no interior do
Parque do Carmo

Foto 13. Lago no interior do Parque do Carmo,
ambiente propício para espécies de aves aquáticas

Foto 14. Campo aberto no Parque do Carmo
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b) amostragem direta em campo
Para o levantamento da avifauna diretamente em campo na área de estudo, foram feitas
observações nas quatro áreas, por um período de dois dias, entre os dias 6 e 7 de
outubro de 2010. As áreas foram percorridas pelo pesquisador com o auxílio de
binóculos 10 X 50, sendo anotados todos os registros das espécies de aves feitos por
contatos auditivos e/ou visuais. Nesses dois dias, a amostragem da avifauna teve início
a partir das primeiras horas da manhã, até aproximadamente as 10h30, por ser esse o
período diário de maior atividade das aves, o que aumenta a detectabilidade das
espécies.
As espécies registradas foram caracterizadas de acordo com o grau de sensibilidade a
perturbações ambientais (Stotz et al., 1996) e grau de ameaça em nível estadual e
nacional (MMA, 2008 e Decreto Estadual – SP 56.031/2010).
No presente relatório, a nomenclatura e ordem taxonômica das espécies seguem o
CBRO – Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2009).
c) resultados
Com um esforço amostral total de 6,5 horas de observação, distribuídos nas quatro
áreas, foram registradas 34 espécies de aves, distribuídas em 22 famílias. O Quadro
6.4.2 sintetiza todas as espécies registradas no presente levantamento.
Quadro 6.4.2 - Espécies de aves registradas em Campo
Espécie

Nome popular

Registro

Áreas

Sensibilidade

V, A

4

Baixa

urubu-de-cabeça-preta

V

2

Baixa

saracura-do-mato

A

4

Média

V, A

4

Baixa

Família Anatidae
Dendrocygna viduata

irerê

Família Cathartidae
Coragyps atratus
Família Rallidae
Aramides saracura
Família Charadriidae
Vanellus chilensis

quero-quero

Família Columbidae
Columbina talpacoti

rolinha-roxa

V

1,2

Baixa

Columba livia

pombo-doméstico

V

1,2,3

Baixa

Patagioenas picazuro

pombão

V

1

Média

Família Psittacidae
Aratinga leucophthalma

periquitão-maracanã

V, A

2

Baixa

Brotogeris tirica

periquito-rico

V

1,2

Baixa

Crotophaga ani

anu-preto

A

4

Baixa

Guira guira

anu-branco

A

1

Baixa

beija-flor-tesoura

V

1

Baixa

pica-pau-de-cabeça-amarela

A

4

Média

Família Cuculidae

Família Trochilidae
Eupetomena macroura
Família Picidae
Celeus flavescens
Família Furnariidae
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Espécie
Furnarius rufus

Nome popular
joão-de-barro

Registro

Áreas

Sensibilidade

V, A

1,4

Baixa

Família Tyrannidae
Elaenia flavogaster

guaracava-de-barriga-amarela

A

4

Baixa

Camptostoma obsoletum

risadinha

A

1

Baixa

Pitangus sulphuratus

bem-te-vi

V, A

1,2,4

Baixa

Myiodynastes maculatus

bem-te-vi-rajado

V, A

4

Baixa

Megarynchus pitangua

neinei

A

4

Baixa

Cyclarhis gujanensis

pitiguari

A

4

Baixa

Vireo olivaceus

juruviara

A

4

Baixa

andorinha-pequena-de-casa

V

2

Baixa

corruíra

A

4

Baixa

Família Vireonidae

Família Hirundinidae
Pygochelidon cyanoleuca
Família Troglodytidae
Troglodytes musculus
Família Turdidae
Turdus rufiventris

sabiá-laranjeira

Turdus amaurochalinus

sabiá-poca

V

1,4

Baixa

V, A

4

Baixa

sabiá-do-campo

V

2,4

Baixa

cambacica

V

1,2

Baixa

Família Mimidae
Mimus saturninus
Família Coerebidae
Coereba flaveola
Família Thraupidae
Thraupis sayaca

sanhaçu-cinzento

V, A

1,2,4

Baixa

Thraupis palmarum

sanhaçu-do-coqueiro

V, A

4

Baixa

Tangara cayana

saíra-amarela

V

1

Média

tico-tico

A

4

Baixa

vira-bosta

V

1

Baixa

fim-fim

A

4

Baixa

pardal

V

2

Baixa

Família Emberizidae
Zonotrichia capensis
Família Icteridae
Molothrus bonariensis
Família Fringillidae
Euphonia chlorotica
Família Passeridae
Passer domesticus

Registro: V – visual, A – auditivo; Sensibilidade a perturbações ambientais segue critério sugerido por Stotz e
colaboradores, 1996

As Fotos 13 a 18 ilustram algumas espécies registradas na presente campanha.
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Foto 13. Bem-te vi (Pitangus sulphuratus) registrado no
Parque Ecológico Vila Prudente.

Foto 14. Sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris) registrado
no Parque Ecológico Vila Prudente.

Foto 15. João-de-barro (Furnarius rufus) forrageando
em gramado do Parque Ecológico Vila Prudente.

Foto 16. Ninho de joão-de-barro (F. rufus) em árvore no
interior
do
Parque
Ecológico
Vila Prudente,
evidenciando que a espécie nidifica no local.

Foto 17. Indivíduo de sabiá-do-campo (Mimus
saturninus) no Parque Ecológico Vila Prudente.

Foto 18. Bando de pombos-domésticos (Columba livia)
forrageando no canteiro central da Av. Anhaia Melo.

A maior parte das espécies de aves registradas na área de estudo possui hábitos
generalistas, sendo bastante comuns em áreas urbanas arborizadas da cidade de São
Paulo. Seguindo o critério proposto por Stotz et al., (1996), que classifica as espécies
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conforme a sensibilidade a perturbações ambientais, verifica-se que 90% das espécies
registradas possuem baixa sensibilidade a perturbações, não possuindo qualquer
restrição a permanecerem sob tais condições ambientais. As espécies registradas que
apresentam alguma sensibilidade (Aramides saracura, Patagioenas picazuro, Celeus
flavescens e Tangara cayana) foram registradas apenas nas áreas mais arborizadas do
Parque Ecológico da Vila Prudente e do Parque do Carmo. No entanto, cabe ressaltar
que, mesmo que a maior parte da comunidade de aves registrada não apresente
restrições a permanecer em ambientes antropicamente alterados, ainda existe grande
dependência de muitas das espécies registradas à presença de indivíduos arbóreos
desenvolvidos para o forrageamento, nidificação e poleiro.
Foram registradas no presente levantamento duas espécies de aves exóticas, o pardal
(Passer domesticus) e o pombo-doméstico (Columbia livia). Todas as outras espécies
de aves registradas são nativas da fauna brasileira e tem, naturalmente, ocorrência para
a área de estudo.
Com relação à migração das espécies, podem ser citadas quatro espécies que
apresentam comportamento migratório, dentre todas as espécies registradas, a juruviara
(Vireo olivaceus), o neinei (Megarynchus pitangua) e o bem-te-vi-rajado (Myiodynastes
maculatus) e o irerê (Dendrocygna viduata).
A juruviara (V. olivaceus) é uma espécie que vive no alto da copa das árvores e em
bordas de florestas, sendo rara no interior de florestas preservadas. Apresenta migração
latitudinal, permanecendo nos estados do Norte e Centro-Oeste nos meses do inverno e
chegando ao sudeste do Brasil a partir do mês de setembro, quando se torna uma
espécie bastante comum na região (Develey e Endrigo, 2004). Esse comportamento
migratório também é característico das espécies neinei (M. pitangua) e bem-te-vi-rajado
(M. maculatus).
O irerê (D. viduata) é uma espécie de marreca que habita ambientes aquáticos
distribuídos pela América do Sul e África. Além de apresentar deslocamentos sazonais
curtos (até 500 km), à procura de corpos d’água e disponibilidade de alimentos (Birdlife
International, 2010), apresenta também migrações latitudinais no continente sulamericano. No entanto, esse tipo de migração para essa espécie é descrito para as
populações da região Sul do Brasil (Höfling e Camargo, 2002), não sendo bem
conhecido para as populações do sudeste brasileiro.
Cabe ressaltar que no presente levantamento de campo não foram registradas espécies
sob qualquer grau de ameaça de extinção, tanto em nível nacional (MMA, 2008), quanto
estadual (Decreto Estadual 56.031/2010).
d) avaliação
As informações levantadas por outros estudos prévios, assim como os dados obtidos
diretamente em campo para a avifauna ocorrente na área de estudo, evidenciam que a
comunidade de aves presente na área de estudo é, em sua maioria, constituída por
espécies generalistas com baixa sensibilidade a perturbações ambientais. Tal condição
já era esperada, visto se tratar de um ambiente predominantemente urbano, já bastante
degradado, em relação ao estado ambiental original.
Dois aspectos relevantes devem ser considerados no presente estudo. O primeiro é
que, apesar de as espécies de aves levantadas apresentarem poucas necessidades
ambientais específicas, existe ainda uma comunidade relativamente rica nas áreas
verdes do entorno do empreendimento, com destaque para o Parque do Carmo, onde
foram levantadas 123 espécies de aves ocorrentes, algumas, inclusive, ameaçadas para
o Estado de São Paulo.
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Outra questão relevante é que, apesar de terem sido registradas poucas espécies nas
áreas diretamente afetadas pelas obras da Linha 2 Trecho Oratório - Cidade Tiradentes
(Trechos 2 e 3), nota-se que os indivíduos registrados nessas áreas estiveram
fortemente associados à vegetação arbórea presente nos canteiros centrais e laterais
das avenidas. Isso fica evidenciado pelo fato de que no Trecho 2, caracterizada pelo
trecho bastante arborizado da Av. Prof. Inácio de Anhaia Melo, foram registradas muito
mais espécies do que no Trecho 3, onde a presença de indivíduos arbóreos de grande
porte é menor. Isso mostra a importância da presença da arborização urbana, fator que
deverá ser considerado como relevante no desenvolvimento do projeto da Linha 2 Verde.
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6.4.3. Caracterização e Análise do Meio Socioeconômico na AID
O projeto da Linha 2 Verde Trecho Oratório - Cidade Tiradentes atravessa toda a região
sudeste do município de São Paulo, partindo desde áreas densamente industrializadas
no entorno da Vila Prudente, percorrendo corredores comerciais e áreas residenciais
situadas entre o ABC (São Caetano do Sul, Santo André e Mauá) ao sul e o Parque do
Carmo ao norte, até atingir o extremo leste da capital em direção à divisa com Ferraz de
Vasconcelos, lócus de diversos conjuntos habitacionais e núcleos habitacionais
populares. No percurso, o traçado atravessa dois importantes eixos viários estruturais
da Região Metropolitana - as avenidas Aricanduva e Jacu-Pêssego, trechos do Anel
Viário Metropolitano, além de se conectar com três importantes terminais urbanos –
Sapopemba, São Mateus e Cidade Tiradentes.
6.4.3.1. Estrutura Urbana
a) Dinâmica Urbana na Região Sudeste
A AID, para efeito da análise de sua dinâmica urbana, obedeceu a subdivisão adotada
na AII, em três tipos de Áreas - Peri Central, Intermediária e Periférica - em relação ao
centro da cidade.
A região observou um alto crescimento da área construída, entre 2001 e 2006, em
média de 8%, sendo de 7,7% para a área Peri-Central (Distritos de Vila Prudente,
Sapopemba e São Lucas) e de 8,3% para a Intermediária e Periférica (Distritos José
Bonifácio, São Mateus, Iguatemi e Cidade Tiradentes), no período. No entanto, a base
de área construída é muito mais alta na primeira, correspondendo a 80% do total
construído na AID, os 20% restante estando na Periférica, demonstrando ser esta uma
região em processo de ocupação mais recente. Tanto é assim, que o crescimento da
área construída, em Cidade Tiradentes, alcançou cerca de 2.000% no período entre
2001 e 2006. Neste distrito, o uso por comércio e serviços, na área lindeira passou de
nulo, em 2001, para 8,8 mil m2 em 2006, correspondendo a 95% da área total
construída em 2006. O predomínio absoluto da ocupação na AID é de usos residenciais
horizontais, com 56% da área construída na porção Intermediária e 59% na Periférica.
Enquanto na área Intermediária dos distritos de Vila Prudente, Sapopemba e São Lucas
o maior crescimento foi no uso residencial vertical, com 51% no período de 6 anos,
demonstrando uma tendência à verticalização e adensamento, particularmente em São
Lucas, que praticamente duplicou a área construída com esse uso no período, na área
Periférica dos distritos de José Bonifácio, São Mateus, Iguatemi e Cidade Tiradentes, o
mais alto crescimento ocorreu em comércio e serviços e em usos institucionais, ambos
com cerca de 21%. Os usos industriais acusaram decréscimo de -13,7% na área
Intermediária, sendo positivo, porém muito baixo, na área Periférica: 1,5%.
b) Uso e Ocupação do Solo
A caracterização das regiões atravessadas pelo traçado se baseia no Mapeamento de
Uso e Ocupação do Solo executado na escala 1:5.000 sobre Planta Cadastral de
Quadras do município de São Paulo, utilizando-se imagens georreferenciadas do
satélite IKONOS, ano 2007. A descrição apóia-se em vistorias de campo realizadas ao
longo do traçado e em informações complementares disponíveis na Internet, tais como
Google Earth, Google Street View e Wikimapia, confirmadas em campo.
O mapeamento objetiva sintetizar os principais aspectos da área de influência direta do
empreendimento por meio de 7 classes de usos principais conforme a seguir:
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(i) Áreas Verdes e Terrenos Permeáveis: Compreende as áreas com baixos índices
de impermeabilização, tais como canteiros, praças, parques, jardins, áreas non
edificandi, cemitérios, entre outras áreas verdes ou de lazer, públicas ou particulares.
Além destas, compreendem também os terrenos ociosos ou subtilizados e as áreas
rurais e preservadas, tais como chácaras, matas, loteamentos não ocupados, pastos,
movimentos de terra, solos expostos, entre outros;
(ii) Predominante Horizontal Misto: Compreende as áreas de uso residencial urbano
ou rural e atividade econômica de pequeno porte, normalmente edificações com até 3
pavimentos,.
(iii) Predominante Residencial Verticalizado: Compreende os condomínios
residenciais de médio-alto padrão e os conjuntos habitacionais populares. Normalmente
conjuntos de edificações que se destacam na paisagem, com pelo menos 4 pavimentos
até alguns com mais de 20 andares;
(iv) Atividade Econômica: Compreende as áreas de uso misto predominantemente
comercial ou serviço, de porte médio ou maior, às vezes associado a uso residencial
nos pavimentos superiores de mesmo edifício ou à atividade industrial. Normalmente
edificações de até 4 pavimentos e galpões localizados nas avenidas principais da região
(corredores comerciais), empresas dos setores automotivo, construção civil, alimentação
e abastecimento, vestuário e móveis;
(v) Ocupação Precária ou Subnormal: Compreende os usos residenciais e atividades
econômicas, instalados em edificações precárias ou improvisadas, em áreas sem
urbanização adequada; normalmente ocupações informais, não regularizadas e
insalubres, tais como barracos, cortiços, favelas, depósitos de ferro-velho entre outros;
(vi) Área Industrial: Compreende as áreas de uso industrial de maior porte, densidade
ou extensão, notando-se a existência de atividades já desativadas ou em transformação
de uso na esteira do processo de desindustrialização metropolitana;
(vii) Uso Institucional e Equipamentos Coletivos: Compreendem os equipamentos
urbanos (exceto áreas verdes classificadas como área permeável) públicos ou
particulares, tais como terminais rodoviários, escolas, igrejas, hospitais, postos de
saúde, próprios municipais, equipamentos de saneamento e energia, entre outros.
A predominância de uso do solo atual na AID poder ser verificada na Figura 6.4.4,
folhas 1 a 14, destacando-se o eixo do traçado proposto, as áreas a serem
desapropriadas para acesso às Estações, o sistema viário com nome de logradouros e
as toponímias principais de equipamentos, bairros e outras referências urbanas.
No Trecho 1 já licenciado, encontra-se a dominância de usos industriais, embora alguns
desativados, mas também ocorrem usos de comércio e serviços formando corredor
comercial ao longo da avenida Anhaia Melo e os usos residenciais horizontais nas
quadras mais distantes da avenida, especialmente na porção sul, destacando-se o
cruzamento com a Av. Salim Farah Maluf e o núcleo de uso institucional do Parque
Ecológico de Vila Prudente, Centro Esportivo Municipal e Cemitério da Vila Alpina.
No Trecho 2, a ocupação na porção inicial assemelha-se à do Trecho anterior, também
com corredor de atividades econômicas - usos industriais, comércio e serviços -, porém
predominam os usos residenciais horizontais até a Av. Sapopemba. Na face lindeira à
via existe corredor comercial caracterizado por grande número de estabelecimentos
dedicados ao setor automotivo em quase toda a extensão do trecho. Observa-se
também alguma tendência à verticalização residencial, em algumas quadras do distrito
de São Lucas.
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Adentrando à Av. Sapopemba tem início a predominância de grandes conjuntos
habitacionais que caracterizam a zona sudeste da cidade e também extensas glebas de
terrenos ainda vazios. Nota-se que no entorno dos conjuntos habitacionais, ocorre a
presença de favelas. Na Praça Felisberto da Silva (Largo de São Mateus) predominam o
comércio e serviços de padrão popular.
O Trecho 3 contém usos bastante diversificados, com áreas de uso residencial
horizontal entremeadas de terrenos vazios e usos industriais na Av. Ragueb Chohfi, até
as imediações do Rio Aricanduva e APA do Carmo. A partir daí, embora o uso também
seja diversificado, ocorrem áreas de matas, algumas favelas beirando o rio e núcleos
isolados de comércio e serviços. Chegando na Estrada do Iguatemi, em Cidade
Tiradentes, volta a dominância dos conjuntos habitacionais, que se alternam com áreas
de chácaras, matas e núcleos isolados de comércio e serviços, alguns irregularmente
assentados lindeiros às vias.
Na Rua Márcio Beck, há comércio e serviços ao longo da avenida e terrenos vazios, nas
quadras mais distantes e na confluência com a Av. Souza Ramos há usos de comércio
e serviços precários. Na Av. Sousa Ramos, há comércio e serviços de baixo padrão na
margem oeste e comércio e usos institucionais de melhor padrão na margem leste, onde
existe faixa desocupada destinada ao alargamento da via. Na confluência dessa avenida
com a Av. dos Metalúrgicos, há um importante entroncamento viário, incluindo o acesso
ao terminal Cidade Tiradentes, em frente ao qual há uma praça.
Adentrando à Av. dos Metalúrgicos, de pista simples com via lateral separada por
canteiro, dominam também os usos de comércio e serviços, em geral mistos,
institucionais e os conjuntos habitacionais. Os usos mistos ocorrem em ambos os lados
da avenida. Nas proximidades da Rua Santo Rizzo a avenida perde a rua lateral e o
canteiro, limitando-se à pista simples, com usos residenciais e institucionais (educação e
saúde) e extensa área desocupada na margem oeste, ao fundo do qual dominam os
conjuntos habitacionais e usos institucionais, entre eles o Hospital Geral de Cidade
Tiradentes, centro de referência da região, e o Centro Educacional Unificado (CEU)
Água Azul, com capacidade para atender 2.600 alunos.

CÓDIGO

EMISSÃO

FOLHA

VERIFICAÇÃO

REV.

RT-2.00.00.00/8N4-011
APROVAÇÃO

222

Inserir Figura 6.4.4
Uso e Ocupação do Solo

