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1. Introdução
O prese
ente docum
mento consis
ste no Estu
udo de Viab
bilidade Amb
biental (EVA
A) do Term
minal Raposso
Tavaress de Ônibuss a ser localizado na R
Rodovia Rap
poso Tavare
es (BR-272)), altura do km 18,5.
O mesm
mo consiste
e em uma da
as infraestrruturas esta
abelecidas como
c
mediddas mitigado
oras para os
o
impacto
os associad
dos pela in
nstalação e operação do empreendimento denominad
do “Reservva
Raposo
o”, que conssiste em um
m empreen dimento im
mobiliário de
e uso resideencial e uso
o misto, que
acarreta
ará em incre
emento pop
pulacional n
na região.
O Licen
nciamento Ambiental Prévio – L
LAP n. 01/S
SVMA.G/20
016 do em preendimen
nto Reservva
Raposo
o, acatou as exigência
as da Secrretaria Mun
nicipal de Transportes
T
s – SMT ap
pontadas no
Parecerr Técnico n.
n 010/DEC
CONT-G/ 20
016 que vis
sam mitigar os impacctos gerado
os pela novva
demand
da no local sob
s o ponto
o de vista do
os transporrtes coletivo
os.
Dentre as medidass mitigadora
as citadas ccomo nece
essárias pela SMT, o eempreended
dor declaro
ou
seu com
mpromisso em
e arcar co
om os custo
os de impla
antação dos
s seguintes equipamen
ntos público
os
destinad
dos à mobilidade urbana e tutelad
dos pela Le
ei 15.150/20
012, os quaais incidem sob o objetto
de licen
nciamento ambiental
a
do
o presente EVA:
 C
Custeio da
a desaprop
priação do imóvel objjeto do DU
UP 57.169//2016 e destinado ao
a
T
Terminal Re
eserva Rap
poso;
 C
Custeio da
a construçã
ão do novo
o terminal de ônibus,, conforme projeto ap
provado po
or
S
SPTrans/SM
MT;
 Licenciame
ento Ambien
ntal do Term
minal Reserrva Raposo.
Em 26 de janeiro
o de 2017, o empreen
ndedor enc
caminhou ao
a Departaamento de Controle de
Qualida
ade Ambien
ntal Geral (DECONT) , o Plano de Trabalh
ho propostoo para a execução
e
do
Estudo de Viabilid
dade Ambie
ental (EVA)), de forma
a que em resposta
r
aoo mesmo, por
p meio do
Ofício 8
836/DECON
NT-G/2017, foi emitido o Termo de
e Referência – TR, em
m 29 de agosto de 2017
7,
com o cconteúdo pa
ara a elaborração do prresente estu
udo.
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3. S
Sumário
A área do empreendimento está inser ida na Zon
na Oeste do
d municípiio de São Paulo, com
m
acesso aos municcípios de Osasco,
O
Ca
arapicuíba, Cotia, Emb
bu das Artees e Taboã
ão da Serrra
realizad
do através da
d Rodovia
a Raposo T
Tavares (SP
P-270) e Ro
odoanel Goovernador Mário
M
Cova
as
(SP-021
1). O entorn
no do emprreendimento
o Reserva Raposo é caracterizad
c
do por área
a urbanizada
com usso diversificcado e ma
ajoritariame
ente residencial. O lo
ocal destinaado à implantação do
terminal atualmentte ocupa um
ma área com
m caracterís
sticas destin
nadas à ativvidade logís
stica.

Foto 1 – Vista geral do imóvel

Fo
oto 2 – Edificação mais ppróxima à rod
dovia

O distrrito Raposo
o Tavares, onde o e
empreendim
mento se localiza, appresenta uso
u
do solo
diversifiicado, com pouca pre
edominância
a do uso re
esidencial horizontal
h
((29%), segu
uido por um
m
equilíbrio entre as atividades de comérciio e serviço
os (15%), in
ndustrial (144%) e pela presença de
terrenoss vagos (14
4%). Esta diversidade de usos tam
mbém é confirmada peela presenç
ça de 9% do
distrito com usos especiais
e
(h
hotel, equip
pamentos públicos,
p
etc
c.) e 8% dee uso coletivo (temploss,
cinemass, clubes, te
eatros, etc.)). Os dema is usos som
mam menos
s de 12 % ddo total. É preciso
p
aind
da
destaca
ar que o distrito de Rap
poso Tavare
es registrou
u um baixo índice de vverticalizaçã
ão, seja parra
os usoss residencia
ais e verticais.
Segund
do o Censo demográfic
co do IBGE de 2010 po
ouco mais de
d 100 mil hhabitantes viviam
v
nestte
distrito, o que totalizou uma densidade d emográfica
a de 79,5 ha
abitantes poor hectare, muito
m
abaixxo
dos dem
mais distrito
os pertence
entes à messma subpre
efeitura à época. Por ooutro lado, o distrito de
d
Raposo
o Tavares fo
oi aquele qu
ue apresenttou o maiorr crescimentto, superanndo em mais
s de 100% o
crescim
mento da população enttre 1980 e 2
2010.
Conside
era-se que a populaçã
ão do distritto de Rapo
oso Tavares
s seja pratiicamente attendida pelo
serviço de rede geral
g
de abastecimen
nto de águ
ua, realizad
da pela SA
ABESP, con
ncessionáriia
responssável pela administraç
ção deste sserviço e, pela coleta
a de lixo. O serviço de
d coleta de
d
esgoto pela rede geral
g
també
ém realizad
do pela SAB
BESP no diistrito Rapooso Tavares
s é de cercca
de 95%
%.
Apesar do distrito de Raposo
o Tavares p
possuir a Rodovia
R
Raposo Tavarres (SP-270) como um
m
importante eixo de
e conexão da
d capital à região oeste da Regiã
ão Metropollitana de Sã
ão Paulo, ao
a
Rodoan
nel Mário Covas
C
(SP--021) e ao
o interior pa
aulista, o sistema
s
viáário é majo
oritariamentte
compossto por vias coletoras e locais. Alé
ém da Rod
dovia Rapos
so Tavares,, classificad
da como N1
1,
observa
a-se apenass a Av. Eng
genheiro He
eitor Antônio
o Eiras Garrcia classificcada como uma via N3
3,
refletind
do o proce
esso de ocupação da capital, qu
ue se deu da regiãoo central em
m direção à
periferia
a.
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Figu
ura 1 – Hierrarquização
o do sistem
ma viário do
d entorno do Termin al Reserva
a Raposo
ação ao zon
neamento urbano,
u
o lo
ocal do emp
preendimen
nto propostoo está inserrido em uma
Em rela
Zona d
de Centralid
dade Ambiental - ZC
Ca, segundo
o o Plano Diretor Muunicipal (Le
ei Municipa
al
16.402//16). Esta zona se caracteriza
a pela po
ossibilidade de coexi stência de
e atividade
es
residencciais e não residenciais, configura
ando-se em
m áreas sem
melhantes à central ou a centros de
bairros. A Figura 2 apresenta o zoneame
ento e a respectiva loca
alização approximada do
d terminal.

Loca
alização
Apro
oximada do
Term
minal

Figura 2 – Localizzação do Terminal
T
Re
eserva Rap
poso em relação do zo
oneamento
o ambienta
al
Ao trata
ar das caraccterísticas físicas
f
da á rea é imporrtante ressa
altar que maais de 85% do Ribeirã
ão
Jaguaré
é, o que incclui toda a área do em
mpreendime
ento, apresentam um solo que já
á não possu
ui
suas ca
aracterística
as originais
s. Destacan
ndo-se uma
a pequena parcela à sudoeste do Ribeirã
ão
Jaguaré
é, no qual se nota a pre
esença de A
Argissolos Vermelho-A
V
Amarelos e Cambissolo
os Háplicoss.
Na baccia do ribeirrão Jaguarré, onde é proposta a implantaç
ção do term
minal de ôn
nibus, foram
m
identificcados subsstratos geológicos enq
quadrados nos grupo
os de Rocchas do Em
mbasamentto
Cristalin
no (Pré-Cambriano); Sedimentar
S
res da Bac
cia de São Paulo (Ceenozóico); e Depósito
os
aluviais e coluviaiss (Cenozóico).
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Na área
a do empre
eendimento
o identificam
m-se afloram
mentos roch
hosos pontuuais onde predomina
p
o
xisto e secundaria
amente roc
chas granítticas indiferenciadas presentes ao norte da
d bacia do
córrego
eendimento
o do Itaim e da área
a do empre
o. Estas basicamentee são cons
stituídas po
or
metasse
edimentos e granitóid
des intrusivo
os associados. Ainda na bacia do córrego
o do Itaim e
imediaçções, observa-se a presença
p
d
de rochas mais antig
gas (pré-caambrianas),, tais com
mo
exempla
ares de rocchas acima do solo em
m forma de matacões constituídoos de granito e gnaisse
e.
Abrange
endo a área
a de estudo
o, na sub-b
bacia do Có
órrego Itaim
m observa-see substrato
o rochoso do
Comple
exo Embu (PCex), caracterizada
a por xistos
s, biotita-qu
uartzo-musccovita xisto
os, granada
abiotita xxistos, miccaxistos div
versos, parrcialmente migmatizad
dos, além disso, pod
dem ocorre
er
corpos lenticularess de anfibo
olitos, quartzzitos e roch
has calcios
ssilicatadas.. Por fim, é necessário
ressalta
ar a presen
nça de sed
dimentos ce
enozoicos, de depósittos aluvionnares (Qa). A Figura 3
apresen
nta substratto geológico
o na área do
o terminal de
d ônibus proposto.

Localiza
ação
Aproxim
mada do
Termina
al

Qa

Figura 3 – Substrato geológic
co no ento
orno do Terrminal Reseerva Rapos
so
Em term
mos geotécnicos, os prrincipais co mpartimenttos/aspectos gerais ideentificados para a baciia
do Ribe
eirão Jaguaré, onde es
stá localizad
do o empree
endimento foram
f
os Seedimentos Cenozóicoss,
as Suíte
es Granítica
as Indiferen
nciadas e o Complexo Embu, que abrange a maior parte
e da área de
contribu
uição do Ribeirão
R
Jaguaré e to
oda a área
a do empre
eendimentoo. Tais áre
eas por sã
ão
principa
almente Ma
acicos de Solo e Roch
has Gnáissiicas, suscetíveis à eroosão dos horizontes de
alteraçã
ão.
Conside
erando a prrecipitação,, o menor rregistro de chuvas me
ensal acum
mulado é priincipalmentte
nos meses de junh
ho e agosto
o, com méd
dia mensal de 51 e 27
7,1mm. Por outro lado, os maiore
es
índices de chuva acumulado
o ao longo dos mese
es são regiistrados noo verão, co
om máxima
as
podendo atingir 37
76,9 mm/mê
ês.
Ao ana
alisar a diisponibilidad
de hídrica,, a microb
bacia do córrego
c
doo Itaim co
ontribui com
m
aproxim
madamente 30% do tottal das vazõ
ões da sub-bacia do ribeirão Jag uaré, com uma relaçã
ão
proporccional entre
e área de drenagem e vazão. Ao tratar do sistem
ma de adução para o
empree
endimento e a interliga
ação de dife
erentes rese
ervatórios, é preciso leembrar que
e a Bacia do
d
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Alto Tie
etê, onde se insere o empreendiimento, aprresenta uma demandaa 78% acim
ma da ofertta
conform
me apontado
o pelo Plano Estadual de Recurso
os Hídricos (PERH 20112 – 2015).
Por fim, destaca-sse a cobertura vegeta
al do entorrno do emp
preendimennto. A área do entorno
possui significativa
mpreendimento está o
a quantidad
de de parq
ques e pra
aças. Adjac
cente ao em
Parque Juliana de
e Carvalho Torres
T
(CO
OHAB Rapo
oso Tavares
s), local no qual registtrou-se maiis
de 54 e
espécies de
e indivíduos
s. Ainda na área da Ba
acia do Córrrego do Itaaim está pre
esente partte
do Parq
que Jequitib
bá. A área do
d entorno d
do empreen
ndimento ap
presenta ceerca de 60%
% fragmento
os
de Flore
esta Ombró
ófila Densa nos estágio
os inicial, médio e avan
nçado. O enntorno do te
erminal pode
ser cara
acterizado ainda
a
pela presença
p
da
a Área de Proteção
P
Am
mbiental (AP
PP) do Córrego Itaim, a
qual não
o será afeta
ada pelo terrminal.
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4. Identificaç
ção do em
mpreended
dor
- Razão
o Social: Pa
arque Rapos
so Empreen
ndimentos Imobiliários
I
LTDA
- CNPJ:: 06.322.120/0001-91
- Inscriçção estadua
al: 147.425.755.117
- Endere
eço para co
orrespondên
ncia:
Avenida Magalhãe
es de Castrro, 4.800 – T
Torre 2 – 2°° andar
Cidade Jardim – CEP:
C
05502--001 – São Paulo/SP
- Contatto: Arquiteta
a Verena Arantes
A
Bala
as - telefone
e: 3750-2910
verena.balas@gruporezek.com.br

5. Identificaç
ção da em
mpresa res
sponsávell pela elab
boração do
o EVA
- Razão
o Social: WA
ALM Engen
nharia e Teccnologia Am
mbiental LTD
DA.
- CNPJ:: 67.632.216/0001-40
- Inscriçção estadua
al: Isenta
- CREA
A: 04009809
9
- Endere
eço para co
orrespondên
ncia:
Rua Apinajés, 1.10
00 – conjuntto 609 – 6° andar
Perdize
es – CEP: 05
5017-000 – São Paulo
o/SP
Contato
o: Geólogo: Jacinto Costanzo Jún ior - walm@
@walmambiental.com.bbr
Arquitetta e Urbanissta: Laura Castro
C
– lau
ura@walma
ambiental.co
om.br
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6. O
Objeto do
o Licenciamento
O objeto
o de licenciamento de
este EVA – Estudo de Viabilidade
e Ambiental é o terminal de ônibu
us
projetad
do para ser implantad
do na Rodo
ovia Rapos
so Tavares (BR-272), altura do km 18,5. O
mesmo consiste em
e uma das
s infraestrutturas estab
belecidas co
omo medidaas mitigado
oras para os
o
impacto
os associad
dos pela in
nstalação e operação do empreendimento denominad
do “Reservva
Raposo
o”, que conssiste em um
m empreen dimento im
mobiliário de
e uso resideencial e uso
o misto, que
acarreta
ará em incre
emento pop
pulacional n
na região.
Além d
disso, com
mo compen
nsação am
mbiental do
o empreen
ndimento R
Reserva Raposo
R
serrá
implanta
ado corredo
or de ônibus na rodoviia Raposo Tavares,
T
o qual se inteerligará com
m o Termina
al
de Ônib
bus objeto deste
d
Estudo de Viabili dade Ambie
ental.
Conform
me será ap
presentado mais a fre
ente no item de caracterização do empree
endimento o
Termina
al Reserva Raposo, se
erá compossto por cinc
co plataform
mas de embbarque e desembarque
de passsageiros e duas
d
edifica
ações com u
um pavimen
nto cada, de
enominadass módulos de
d apoio.
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7. Localização geográ
áfica
O emprreendimento
o será impllantado em
m terreno loc
calizado na
a Rodovia R
Raposo Tav
vares, 8342
2,
na alturra do km 18,5; sobre o qual foi delimitado um Decretto de Utiliddade Públic
ca – DUP n°
n
57.169 de 16 de ju
ulho de 2016
6.

Foto 3 – Vista gera
al do terreno
o a partir da
a Telha
Norte

Fo
oto 4 – Vista
a da entradaa do terreno
o a partir da
a
Telha Norte

Foto 5 – Acesso ao
o terreno, a partir da R
Rodovia
Raposo Tavares

Fo
oto 6 – Aces
sso ao terreeno, a partir da Rodovia
a
Ra
aposo Tavare
es

O mapa
a CE-01 – Mapa de Localização
L
o da área de estudo, apresentaa a localização da áre
ea
sobrepo
osta em im
magem área
a (escala 1
1:5.000) e sua localiz
zação em m
mapa, com referência
as
hidrográ
áficas e red
de viária, em
m escala 1:2
25.000.
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8. O
Objetivos e justifica
ativas do empreend
dimento
O Term
minal de Ôniibus Raposo Tavares ttem como objetivo
o
ate
ender as exiigências dis
spostas pela
Secreta
aria de Mo
obilidade e Transporte
e – SMT, no âmbito
o do proceesso de lic
cenciamentto
ambienttal do emprreendimento
o Reserva R
Raposo.
O Rese
erva Raposo é um em
mpreendime nto imobiliá
ário em Zon
nas Especiaais de Interesse Socia
al
(ZEIS) 2 e 5, com
m previsão de implanttar 17.960 unidades habitaciona
h
ais. Além da
as unidade
es
habitaciionais, serão destina
ados 58 m
mil m² da área bruta
a locável ppara empre
eendimento
os
comerciais, entre centros
c
com
merciais, loja
as de rua, galerias
g
e sa
alas comercciais.
O Rese
erva Raposo, também possuirá m
mais de 36 mil m² de áreas em tterrenos de
estinadas ao
a
uso insttitucional e outros 4,5 mil m² de á
e
de uso misto, nos quais há previsã
ão
áreas em edifícios
de insta
alação de creches,
c
cen
ntros de ed
ducação inte
egrados, ce
entro de refferencia ao idoso, entrre
outros u
usos. Por fim
m, ressaltam
m-se os ma
ais de 80 mil
m m² previstos de áreaa verde e a implantaçã
ão
de equipamentos para
p
lazer.
Decorre
ente da dim
mensão do
o empreend
dimento Re
eserva Rap
poso, ao l ongo do processo
p
de
licenciamento do mesmo, o qual resulltou na em
missão da Licença
L
Am
mbiental Prrévia – LAP
n°01/SV
VMA.G/2016, o empreendedor re alizou reun
niões com as
a empresa s vinculada
as a SMT no
sentido de viabilizar uma solução de tra
ansporte co
oletivo e circulação viiária que attendesse de
forma a
adequada as
a demanda
as geradass pela impla
antação do empreenddimento. Co
omo um do
os
resultad
dos destas reuniões foi definido a implantaçã
ão do Termiinal Reservva Raposo, objeto destte
licenciamento amb
biental.
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9. Histórico
Conform
me dito antteriormente, o projeto do empree
endimento imobiliário Reserva Raposo é um
m
projeto habitaciona
al em área de ZEIS – Zona de Interesse Especial 2 e 5, e será responsáve
el
pela occupação com edifícios de HIS – Habitação de Interess
se Social e HMP – Habitação
H
de
Mercado Popular em
e uma áre
ea de 450.5
505,00m², liindeiro à Ro
odovia Rapposo Tavare
es Km 18. O
empree
endimento será comp
posto por 119 torres
s, totalizando 17.960 unidades em quatrro
tipologia
as. As unida
ades irão abrigar 56.57
74 pessoas
s.
O proje
eto também
m contempla
ará infraesttrutura de creche, escola, postoo de saúde
e bem como
fachada
a ativa com comércio e serviços p
para a população.
forma, a em
mpresa Parque Raposso Desenvo
olvimento Im
mobiliário Lttda, procurou a SMT –
Desta fo
Secreta
aria de Mob
bilidade e Transporte para viabilizar uma solução dee transporte coletivo e
circulaçção viária que
q
atenda
a de forma
a adequada
a as demandas que serão gera
adas com a
implanta
ação do em
mpreendime
ento.
No que
e compete ao transpo
orte coletivvo, às prop
postas iniciais evoluíraam para uma
u
soluçã
ão
infraestrutural que
e inclui a construção
c
de um terrminal de ônibus
ô
locaalizado junto à entrada
principa
al do empreendimento
o, pois estiima-se que
e cerca de 55% da ppopulação do conjuntto
habitaciional utilize o transportte coletivo p
por ônibus.
Para a implantaçção do terrminal foi aprovado um Decretto de Utiliidade Públlica – DUP
57.169//2016, incidente sobre um terreno
o de proprie
edade partic
cular localizzado em áre
ea adjacentte
ao locall de implanttação do Re
eserva Rap oso.
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10. C
Cronograma Previs
sto
O crono
ograma previsto para a implantaçção do term
minal de ônibus são 300 meses, co
om início em
m
dezemb
bro de 2018
8 e término em
e dezemb
bro de 2020
0.
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11. A
Alternativ
vas tecnoló
ógicas e l ocacionaiis
O projeto do terminal seguiu os padrõess e exigênciias determinadas por S
SPTrans, de forma que
a alternativa tecno
ológica para
a a implanta
ação e futurra operação
o do empre endimento é a adotada
usualme
ente nos terminais
t
mais
m
novoss do município de São
S
Pauloo, as quais
s, tem sido
conside
eradas adeq
quadas para
a atendimen
nto eficiente
e dos termin
nais existenntes.
A altern
nativa locacional foi determinad
d
da pela pro
oximidade com
c
o em preendimen
nto Reservva
Raposo
o, visto que a implantação do Term
minal Rese
erva Raposo
o é uma exxigência do processo de
licenciamento, deccorrente do adensamen
nto do emprreendimento habitacio nal.
Pelo exxposto, para
a a implanta
ação do em
mpreendime
ento Reserv
va Raposo foi definido
o um terreno
localizado na Rodo
ovia Raposo Tavares, 8342, na altura
a
do km
m 18,5; sobbre o qual fo
oi delimitad
do
um Deccreto de Utiilidade Púb
blica – DUP
P n° 57.169 de 16 de julho
j
de 20016, e em seu
s artigo 1°
1
estabele
ece que:
Art. 1º Ficam dec
clarados de utilidade púb
blica, para se
erem desaprropriados jud
dicialmente ou
o
adqu
uiridos media
ante acordo, os imóveis particulares situados no Distrito Rap
poso Tavaress,
Subp
prefeitura do
o Butantã, necessários
s à implanta
ação do Teerminal Rapo
oso Tavaress,
contidos na área
a total de 18..659,80m² (d
dezoito mil, seiscentos
s
e cinquenta e nove metro
os
e oite
enta decíme
etros quadrad
dos).

O Decre
eto de Utilidade Públic
ca – DUP n
n° 57.169 de
d 16 de ju
ulho de 201 6 esta apre
esentado no
Anexo 01.
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12. Planos e projetos
p
colocalizad
c
dos
A identiificação doss projetos colocalizado
c
os teve dois
s enfoques,, os projetoos voltados a transportte
e aqueles voltadoss ao planeja
amento urb
bano, visto que os des
sta última tippologia pod
dem implica
ar
em novvos usuário
os ao siste
ema de tra
ansportes coletivos
c
e consequeentemente ao
a Termina
al
Reserva
a Raposo.

 R
Reserva Raposo:
R
O Rese
erva Raposo
o é um emp
preendimen
nto de uso residencial
r
e uso mistoo localizado
o na Rodovia
Raposo
o Tavares, KM 18,5. Seu
S
uso é exclusivam
mente dema
arcado pelaas Zonas Especiais
E
de
Interessse Social (Z
ZEIS) confo
orme novo Plano Dire
etor, ou seja
a, “porçõess territoriais destinadass,
predom
minantementte, à promo
oção de mo
oradia digna
a para a po
opulação dee baixa ren
nda, seja po
or
intermédio de me
elhorias urb
banísticas, recuperação ambien
ntal e reguularização fundiária
f
d
de
assenta
amentos pre
ecários e irrregulares, b
bem como a provisão de novas H
Habitações de Interessse
Social – HIS e Ha
abitações de
d Mercado
o Popular – HMP, a serem dotaadas de eq
quipamento
os
sociais, infraestrutu
uras, áreas
s verdes e ccomércios e serviços locais
l
situaddas na área
a urbana.” A
área se insere em duas tipolo
ogias de ZE
EIS, respectivamente, ZEIS
Z
2 e ZE
EIS 5. De acordo com o
Plano D
Diretor Estrratégico do Município, Lei n. 16.050/2014, as áreas ddefinidas co
omo ZEIS 2,
2
caracterizam por glebas
g
ou lo
otes não ed
dificados ou
u subutilizados, adequuados a urb
banização. E
as ZEIS
S 5 como lo
otes ou conjjuntos de lo
otes, prefere
encialmente
e vazios ou subutilizad
dos, situado
os
em área
as dotadas de serviços
s, equipame
entos e infra
aestruturas.
Para a viabilidade do empree
endimento foi firmado um Convê
ênio 31/201 4 – SEHAB
B-G, entre o
empree
endedor e a Secretaria Municipa
al de Habiitação, trata
a-se de um
m empreen
ndimento na
modalid
dade do Pro
ograma Minha Casa M inha Vida – PMCMV.

 A
Arco do Fu
uturo:
O Arco do Futuro é uma inicia
ativa do pod
der público municipal, com o intuiito de transfformação do
território
o no entorn
no do centrro expandid
do da Cidade de São Paulo, dellimitado pelos eixos de
estruturração histórricos do mu
unicípio sen
ndo eles as áreas no entorno
e
doss rios Pinhe
eiros e Tietê
ê,
as área
as lindeiras aos eixos das ferroviias, onde se
s instalou a atividadee industrial no início do
século XIX e XX. O Arco do
d futuro sse configurraria como uma propposta de planejament
p
to
estratég
gico, de modo a reorientar o dese
envolvimento da cidade
e nos aspecctos urbano
o, econômicco
o Paulo um
e sociall. Tem o ob
bjetivo de fa
azer de São
ma cidade mais
m
equilibbrada, romp
pendo com o
desenvo
olvimento radial
r
que se
s configurrou com o sistema de
e mobilidadde baseado
o no modelo
individual.
Em se tratando de
d um plan
no de long
go prazo, que
q
busca integrar o território municipal e
metropo
olitano, o Arco do Futuro ab
brange div
versos prog
gramas quue visam viabilizar o
reorden
namento da cidade, entre os quaiss está a pro
odução de habitações
h
dde interesse
e social e de
mercado popular nos
n lotes su
ubutilizadoss, tais como
o de indústrias desativvadas; a prriorização do
transporte coletivo
o, através da expan
nsão dos corredores
c
de ônibuss e faixas exclusivass;
ampliaçção da mob
bilidade loca
al fomentan
ndo a política de cida
ade compaccta. Além disso,
d
está a
formaçã
ão de centra
alidades lineares com a redistribu
uição das atividades ecconômicas ao longo do
com a imp
território
o, assim co
omo as opo
ortunidades de desenv
volvimento profissional
p
plantação de
universiidades e de
e escolas té
écnicas ao longo dos eixos estab
belecidos. A Figura 4 apresenta a
área de
e abrangênccia definida para o Arco
o do Futuro
o.
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Fo
onte: cidadeab
berta.org. br. (Acesso: maio
o/2015).

Figura 4 - Área de
e abrangên
ncia do Arco do Futurro
Conform
me se observa na fig
gura, estim
mula-se uma
a centralida
ade linear no entorno
o do centrro
expandido, que pa
artindo da divisa com o município de Diadem
ma, tem conntemplado o eixo da Avv.
Cupecê
ê, Av. Vicen
nte Rao, a orla
o fluvial-fe
erroviária da Marginal Pinheiros. Neste trech
ho o Arco do
Futuro sse articularrá ao subse
etor Arco P
Pinheiros, o qual já pos
ssui em deesenvolvime
ento projeto
os
praiada e Faria
como a
as Operações Urbanas
s Água Esp
F
Lima. Na sequêência o Arc
co do Futurro
contempla o eixo da orla flu
uvial da Ma
arginal Tiettê, onde ab
brange o ssubsetor Arrco Tietê da
Macroárea de Estrruturação Metropolitan
M
na e neste subsetor encontra-se em desenv
volvimento a
Operaçã
ão Urbana Consorciad
da Água Bra
anca.
Articulado ao Arcco Tietê es
stão o Arcco Tamand
duateí, que acompanhha o eixo do sistem
ma
a a cidade de
d São Pau lo à região do ABC, onde já está em desenv
volvimento a
ferroviário que liga
OUC Mooca-Vila Carioca
o
C
e o Arco Leste
e que acom
mpanha a orrla ferroviárria-fluvial. Encerrando
E
Arco do
o Futuro, encontra-se
e
e o Setor E
Eixo de De
esenvolvimento Arco Jacu-Pêssego que se
s
articula ao municíp
pio de Santo
o André e M
Mauá.
Conside
erando as macroáres
m
do
d municípi o de São Paulo
P
definid
das no PDE
E, o Arco do
o Futuro esttá
contemplado à Ma
acroárea de
e Estrutura
ação Metrop
politana. A figura 5 aapresenta a localizaçã
ão
das áreas de influê
ência do em
mpreendime
ento na Mac
croárea de Estruturaçã
E
ão Metropoliitana.
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Fonte: Plan
no Diretor Estrattégico do Munic
cípio de São Paulo. Org: WALM
M (2017).

F
Figura 5 – Localizaçã
ão das área
as de influê
ência e a macroárea
m
d
de estruturração
metropolittana

 Intervençõ
ões no Sisttema Viário
o e de Tran
nsporte Pú
úblico:
Conside
erando o sisstema viário
o e o Transsporte Públiico, buscou-se identificcar grandes
s projetos de
d
infraestrutura viária a serem implantado
os ou já em desenvo
olvimento nnas áreas de
d influência
definida
as para o empreendim
e
mento. Com
m relação ao
o sistema de
d transporrte público é pertinentte
ressalta
ar a atuação
o da esfera
a municipal e estadual na área do
d empreenndimento. Atualmente
A
o
municíp
pio atua na administraç
ção do siste
ema sobre pneus
p
(ônib
bus comunss, faixas exc
clusivas e de
Veículos Leves Sobre
S
Pneu
us – VLP’s ), enquanto
o o govern
no estaduaal é respon
nsável pelo
os
sistema
as de ônibuss intermunic
cipais e pelo
os sistemas
s de trilhos (trens, mettrôs e mono
otrilhos).
Nesse sentido uttilizou-se como referê
ência o Mapa de Aç
ções Prioriitárias no Sistema de
Transpo
orte Público Coletivo,, o qual é documento anexo ao Plano Diretor Esttratégico do
“Atualizaçã
municíp
pio de São Paulo o documento
d
ão da Rede Metropollitana de Alta
A
e Média
Capacid
dade de Trransportes da RMSP”” elaborado
o em 2013
3 pela Seccretaria de Transporte
es
Metropo
olitanos do Governo do
d Estado de São Pa
aulo. Enqua
anto o PDE
E do Munic
cípio de Sã
ão
Paulo a
abrange um horizonte temporal
t
de
e aproximad
damente 10
0 anos (20225), conside
erando o ano
de 2015
5, o planejamento rea
alizado pela
a STM pos
ssui um horizonte de realização de 15 ano
os
(2030). A Figura 6 apresenta o planejame
ento elaborrado pelo município
m
dee São Paulo
o.
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Fonte: Plano Diretor Estra
atégico do Município de São Pa
aulo (2015). Org
g: WALM (2017).

Figura 6 – Açõ
ões prioritá
árias para o sistema de transpo
orte coletivvo, segundo
o o PDE
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Segund
do o Plano Diretor do Município de São Pa
aulo as únic
cas intervennções prev
vistas para a
imediaçção da área
a do empree
endimento são dois co
orredores municipais
m
e um modall ainda à se
er
definido
o. Os corre
edores a se
erem impla
antados em
m 2016 ram
mificariam à partir da um termina
al
planejad
do para o ano
a
de 202
25, implanta
ado nas prroximidades
s da Rodovvia Raposo Tavares. O
a
primeiro
o seguiria o eixo da Av. Escol a Politécnica/Jaguaré
é/Av. Queiró
rós Filho, realizando
r
travessiia sobre a ponte do
o Jaguaré, integrando
o a região do empreeendimento
o ao Centrro
Expandido de São
o Paulo nas
s imediaçõe
es da Vila Leopoldina
a. O segunddo corredorr, partiria do
mesmo terminal, seguindo o eixo da Rodovia Raposo
R
Tav
vares, até a intersecç
ção da Rua
Alvarenga, comple
ementando o corredo
or municipa
al existente
e, que trannspõe o Rio Pinheiro
os
através da Ponte Eusébio
E
Matoso e Bern
nardo Goldffarb.
O moda
al a ser de
efinido, prov
vavelmente
e de compe
etência esta
adual, umaa vez que extrapola
e
o
os
limites do municíp
pio de São
o Paulo, pa
artiria da re
egião da Estação Jurrubatuba da
a Linha 9 –
alda da CPT
TM, interliga
ando a Zona
a Sul de Sã
ão Paulo ao
os municípioos de Taboão da Serra
a,
Esmera
Carapiccuíba e Barrueri, passa
ando nas p
proximidade
es da área do empreeendimento, utilizando o
terminal projetado
o, inserido no distrito de Raposo Tavares. É pertine nte ressaltar que estte
projeto, segundo a previsão do PDE, tem
m como data
a prevista o ano de 20225.
Mais diistantes da
a área do empreendi mento, ma
as ainda in
nserido noss limites da
a AII, estã
ão
prevista
as ainda a expansão da Linha 4 – Amarela
a do Metrô até a divissa com o Município
M
de
Taboão
o da Serra (2016). Além
m disso, esttão prevista
as a implantação do m
monotrilho da
a Linha 17 –
Ouro, a
até a Estaçã
ão Vila Sôn
nia (Linha 4 – Amarela
a) que ligará
á a região JJabaquara ao Morumb
bi
até o a
ano de 2016, assim como
c
a pre
evisão de um
u monotrilho para o ano de 20
025, que irrá
interliga
ar a região da
d AII ao Ca
apão Redon
ndo.
Estes p
projetos prrevistos no PDE do Município de São Paulo
P
correespondem em parte à
atualiza
ação da rede proposta pela STM d
do governo estadual. Neste
N
aspeccto, destaca-se a Linha
Arco Sul da CPT
TM, ligando
o a Estaçã
ão Jurubatu
uba da Lin
nha 9 – Essmeralda à Alphaville
e,
passand
do pela Esttação Monte
e Belo, com
m horizonte previsto para 2025. A eestação/terrminal Montte
Belo co
omportaria o atendimento do C
Corredor Ra
aposo Tava
ares da EM
MTU, o qu
ual ligaria o
Pinheios ao Centrro de Cotia
a. Da mesm
ma forma o monotrilh
ho da Linhaa 17 – Ouro do Metrrô
utilizaria
a a estaçã
ão/terminal Monte Be
elo, que ulttrapassaria o limite ddo Distrito do Raposso
Tavaress, entre o Ja
abaquara e o Centro d
do município
o de Cotia (2030).
Além disso, a esttação/termin
nal Monte Belo atend
deria a o monotrilho
m
o,
Piqueri – Monte Belo
o para o an
no de 2030
0, utilizando
o o eixo da
a Av. Escola
a Politécnicca/Jaguaré//Av. Queiró
ós
previsto
Filho. N
Neste eixo, à exemplo do PDE de São Paulo,
P
está previsto uum corredor de ônibu
us
municip
pal, assim como a conexão
c
Exxpresso Oe
este-Sul, ligando a E
Estação Pinheiros ao
os
municíp
pios de Osa
asco e Cara
apicuíba pre
evisto em fa
ase única pa
ara o ano dde 2020. Por fim, cita-sse
o Corre
edor Itapevi - São Paulo (2ª Fasse), à ser realizada entre
e
o mu nicípio de Osasco e a
estação
o terminal Butantã,
B
com
m cronogram
ma de exec
cução para o ano de 20020.
Com re
elação às intervençõe
i
es nas viass no entorno do emp
preendimennto, o PDE
E não indicca
nenhum
ma intervenção signific
cativa nas proximidades do emp
preendimennto assim como
c
para o
Distrito do Raposo
o Tavares. A única excceção identificada, está
á na AII, seendo um melhoramentto
no eixo da Av. Pro
of. Francisc
co Morato e
entre as pro
oximidades do Pátio V
Vila Sônia da
d Linha 4 –
Amarela
a, estenden
ndo-se até a Estrada do
o Campo Limpo.

 Territórios CEU:
Entre a
as diversass iniciativas
s do pode r executivo
o local está o desennvolvimento
o do projetto
Territóriios CEU, o qual se dá no âmbito de diversas
s secretaria
as municipaais. O projetto tem como
ponto de partida a melhor ofe
erta e integrração física
a dos serviç
ços públicoss municipais
s existentess,
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assim ccomo com a criação de novos equipamentos, por meio
m
do pootencial de
e articulaçã
ão
territoria
al promovido pelos Centros de Ed
ducação Un
nificados.
Para a integração da rede de
estes equip amentos ao
os CEU’s e,
e estimula-sse a requalificação do
os
espaçoss públicos, por meio de
e diversos ccaminhos in
ntrabairro, com
c
travesssias seguras e melhoria
nos passseios públiicos, promo
ovendo o usso coletivo do espaço.. Segundo oos objetivos
s do projeto
o,
“o CEU
U também tem
t
como objetivo
o
inccentivar e acolher
a
as atividades e iniciativa
as do bairro
o,
intensifiicando sua apropriação por difere
entes grupo
os sociais e em diferenntes momen
ntos do dia e
da sema
ana.”
Na área
a do empree
endimento são identificcados dois CEU’s, sen
ndo o CEU Uirapuru, lo
ocalizado no
Distrito de Raposo
o Tavares, AID do e
empreendim
mento, e o CEU Butaantã no Dis
strito do Rio
Pequen
no. A partir destes dois
s equipame ntos irá se configurar uma rede dde serviços públicos, os
o
quais co
m parcerias
s com órgã
ãos de outrras esferas administrattivas, tais como
c
União
o,
ontarão com
Estado e entidadess de fins priivados. As ffiguras 7 e 8 apresenttam respecttivamente a localizaçã
ão
dos CEU’s na área
a de influên
ncia do proj eto, o Território CEU da
d Unidadee Uirapuru e o Território
CEU da
a Unidade Butantã.
B
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Fonte:: http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov..br/ceu-uirapuru/ (accesso junho/2015). Obs: Os Caminhos
s de Conexão da Re
ede de Equipamento
os estão em
estud
do.

Figu
ura 7 – Territóriio CEU da Unid
dade Uirapuru – Distrito Rapos
so Tavares
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Fonte
e: http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov
v.br/ceu-Butanta/ (a
acesso junho/2015). Obs: Os Caminhos de Conexão da Rede
R
de Equipamentos estão em estudo.

Fiigura 8 – Territó
ório CEU da Un
nidade Butantã – Distrito Rio Pequeno
P
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13. C
Caracterizzação do empreend
e
dimento
O terminal Reserva
a Raposo será
s
implan tado em terreno com área total dde 13.900 m2. O projetto
inclui ass seguintes estruturas:: cinco plata
aformas parra embarqu
ue e desembbarque de passageiros
p
s;
o
duas ed
dificações com
c
um pav
vimento cad
da (denomin
nadas Módulos de Apooio); e um Reservatóri
R
Elevado
o. Na sequê
ência é desc
crita cada u
uma das esttruturas.

13.1
1

Carracterística
as funcion
nais

A impla
antação do Terminal Reserva R
Raposo visa
a conceber um mode lo de atendimento po
or
transporte coletivo que inclui a formulaçã
ão de um projeto
p
operracional de linhas loca
ais de ônibu
us
para ate
ender à distribuição interna dos p
passageiros
s com orige
em ou desti no no empreendimentto
Reserva
a Raposo, bem como de um co njunto de linhas estru
uturais paraa acesso ao
os principaiis
polos d
de interesse
e externos ao empree
endimento e as estaç
ções de accesso aos sistemas de
transporte de alta capacidade
c
e sobre trilho
os.
Portanto
o, o Termin
nal Reserva
a Raposo e
esta inserido
o no contex
xto do planeejamento do
d transportte
coletivo
o das regiõe
es oeste, su
udoeste e ccentro, visto
o que estão
o planejadass linhas com
m origem no
Termina
al Reserva Raposo co
om destino ao Terminal Princesa
a Isabel (ceentro); Term
minal Lapa e
Termina
al Pinheiross (ambos na
a região oesste) e Metrô
ô Butantã (rregião sudooeste).
As linha
as que irão acessar o Terminal
T
Re
eserva Rap
poso, o farão via faixass exclusivas
s paralelas à
rodovia Raposo Tavares,
T
um
ma do lado
o norte (se
entido interiior) e outraa do lado sul (sentido
Capital)).
Além d
disso, o Te
erminal Re
eserva Rap
poso estarrá localizad
do junto à entrada principal do
empree
endimento Reserva
R
Ra
aposo, com
mplementad
do por um acesso vi ário para o transportte
coletivo
o até o futurro corredorr de ônibus da avenida
a Escola Politécnica, o qual esta
a previsto no
planejam
mento do transporte coletivo
c
do município de
d São Pau
ulo, no Planno Diretor Estratégico
E
PDE de
e 2014.
articulação favorecerrá o desllocamento via trans
sporte colletivo na região do
Esta a
empree
endimento Reserva
R
Ra
aposo, cuja uma das compensaç
c
ções previsttas é a imp
plantação do
terminal de ônibus objeto destte Estudo d
de Viabilidad
de Ambiental – EVA.

13.2
2

Carracterística
as operac
cionais

Atualme
ente a regiã
ão é atend
dida por 19 linhas de ônibus municipais, cuujos princip
pais destino
os
são: Ce
entro (Luz, Terminal Bandeira
B
e Terminal Princesa
P
Isa
abel), Pinheeiros, Butan
ntã e CPTM
M
Leopold
dina. Desse
e total, 10 linhas trafe gam por viias do ento
orno do futuuro empree
endimento e,
e
sobretudo pela Rod
dovia Rapo
oso Tavaress.
Outras 5 linhas dã
airros do la
ão atendime
ento aos ba
ado oposto ao empreeendimento, tomando-sse
como b
base a rodo
ovia. E, outtras 4 linha
as prestam atendimentto à regiãoo do Rio Pe
equeno e se
s
utilizam
m de vias do entorno da
a Avenida E
Escola Polité
écnica.
Dado esse contextto, ficou de
eterminada pelo dimen
nsionamento
o, elaboraddo por SPTrrans, que as
a
linhas e
estruturais seriam
s
divididas em do
ois eixos:


A
Avenida Esccola Politéc
cnica - duass linhas, um
ma com des
stino Termi nal Pinheiros - Metrô e
o
outra com destino Term
minal Lapa.
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R
Rodovia Ra
aposo Tavares - três lin
nhas com destinos
d
Te
erminal Pinhheiros - Metrô, Centro T
Terminal Princesa Isab
bel e Estaçã
ão Leopoldina CPTM.

Todas a
as linhas esstão aprese
entadas no quadro 1 a seguir, detalhada
d
ppor tipo de linha, nome
e,
veículo proposto e frequência de ônibus por hora no
o pico manh
hã.
as do Term
minal Reserrva Raposo
o
Quadro 1 – Linha

Fonte: SP
PTrans, novem
mbro 2017

As estimativas de
e demanda para o T
Terminal Re
eserva Rap
poso considderam uma
a populaçã
ão
prevista
a da ordem de 60 mil habitantes
h
ccom um índiice médio de
d mobilidadde motoriza
ada em torno
de 1,5 vviagens porr habitante por dia, ge
erando cerca
a de 90 mil viagens m
motorizadas com origem
m
ou destino no empreendimentto, num dia útil médio.
Foi adm
mitido que metade dessas viag
gens seriam
m originada
as no emppreendimentto, tendo-sse
conside
erado uma divisão
d
mod
dal e um fa tor de hora
a de pico co
ompatíveis ccom as info
ormações da
pesquissa de mobilidade 2012
2 do Metrô. Ao se leva
ar ainda em
m conta a loocalização do
d bairro e a
faixa de
e renda da
a populaçã
ão prevista , resultaria
a uma conc
centração de viagens
s saindo do
empree
endimento por
p transpo
orte coletivo
o da ordem
m de 3 mil passageiroos na hora de pico da
manhã, demanda essa a ser
s
integra
almente ate
endida pelo
o conjunto de linhas
s estruturaiis
proposttas para o terminal, sendo
s
que
e esses passageiros chegariam a pé, de bicicleta ou
o
utilizand
do linhas alimentadora
as internas.
A essa demanda agrega-se aquela prroveniente de bairros vizinhos, qque deverá
á acessar o
terminal utilizando um conjun
nto de linha
as locais, ig
gualmente proposto,
p
soomando ma
ais cerca de
1.800 passageiros na hora de
e pico da ma
anhã.
No totall serão cercca de 4.800 passageiro
os na hora de
d pico da manhã
m
utilizzando o futuro termina
al,
m como a implantaçã
conside
erada a con
nfiguração final
f
do em
mpreendimento e do te
erminal, bem
ão
total da
a infraestruttura viária proposta. Dessa form
ma, as estimativas elaaboradas por
p SPTran
ns
indicam
m que, apóss ser concluída a imp
plantação do
d empreen
ndimento, ccom o terminal em sua
configurração final e com a infraestruturra viária prroposta tota
almente impplantada, o número de
usuárioss do termin
nal poderá ser
s da orde
em de 48 mil
m a 50 mil por dia. A Figura 9 apresenta
a
a
as
linhas municipais que atua
almente tra
afegam pella região onde seráá implantad
do o citado
empree
endimento que
q contemp
pla um term
minal urbano
o.

26

Figura 9 – Linhas Municipais existenttes no entorno do Terminal Ra
aposo Tavares
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13.3
3

Carracterística
as físicas

Conform
me dito ante
eriormente, o Terminal é constituído basicam
mente pelas seguintes unidades:
u
 5 (cinco) pla
ataformas de
d embarqu
ue e desembarque de passageiros
p
s;
 Duas edificcações com um pavime
ento cada (d
denominadas Móduloss de Apoio), sendo uma
d
delas destinada ao atendimento
o dos usuários e ao apoio
a
adminnistrativo e a outra ao
a
a
atendimentto operacion
nal e de serrviços;
 Reservatório elevado.
Quanto às áreas ocupadas por cada u
uma das es
struturas elencadas annteriormentte, tem-se a
seguinte
e situação:







T
Terreno com
m aproxima
adamente 1 3.900 m²;
Á
Área de cob
bertura de 3.127
3
m²;
Á
Área dos módulos
m
de apoio:
a
A
Apoio 1 = 804
8 m²
A
Apoio 2 = 275m²
2
Á
Área de pla
ataformas = 2.866 m²

Na seq
quência são
o apresenta
ados os de
etalhes de cada uma destas esttruturas e informaçõe
es
construttivas.
As 5 (cinco) platafo
ormas serão
o distribuída
as da seguinte forma:
 Plataformass 1 e 2 – com 8,00
0 metros de
d largura e 115 m de compriimento, terrá
e
ffuncioname
ento com operações de desem
mbarque na
n plataform
ma 1 e embarque
e
d
desembarque na plata
aforma 2;
om 10,00 m
metros de la
argura e 139 m de com
mprimento funcionando
 Plataforma 3 e 4 – co
ccom operaçções de des
sembarque;;
 Plataforma 5 – com 6,00
6
metross de largurra e 152 m de extenssão com op
perações de
e
embarque e desembarrque em um
m lado.
Em rela
ação à cobe
ertura, as plataformas do futuro te
erminal serão cobertass por estruttura e telha
as
metálica
as, apoiada
as sobre estrutura tam
mbém metálica, obedec
cendo a um
ma composiç
ção modula
ar
no sentido longitud
dinal e no se
entido transsversal às plataformas
p
.
A coberrtura das plataformas será forma
ada por dua
as cobertura
as distintass: com telha
as metálica
as
tipo san
nduíche com
m isolamentto térmico e
especificado
o em projeto
o, pré-pintaadas na cor branca.
As telha
as serão fixa
adas sobre terças mettálicas que se apoiam nos pórticoss da estrutu
ura principa
al.
Na região de men
nor cota deverá ser in
nstalada um
ma calha pa
ara coleta ddas águas pluviais que
analizadas para tubos de queda ccolocados rente
r
aos pilares.
serão ca
A coloca
ação das te
elhas deverá observar as seguinte
es recomendações:
 O trânsito durante
d
a execução
e
d os serviços
s deverá se
er feito sobrre tábuas, nunca
n
sobrre
ttelhas;
 O
Os compon
nentes da estrutura
e
d e cobertura
a metálica deverão exxecutados obedecendo
rigorosame
ente ao proje
eto e seguin
ndo orientação dos fab
bricantes;
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 A
As peças metálicas
m
que apresen
ntarem defe
eitos ou imperfeições deverão se
er rejeitada
as
pela Fiscaliização e substituídas p
por outras sem
s
nenhum
m ônus;
 Não será pe
ermitida a colocação
c
d
de peças de
efeituosas;
 Q
Quaisquer serviços fe
eitos em de
esacordo com estas especificaçõ
e
ões serão impugnado
os
pela Fiscaliização, e re
efeitos quan
ntas vezes se
s fizerem necessários
n
s à perfeita execução.
As esqu
uadrias devverão ser fornecidas
f
com todos
s os acessó
órios necesssários ao seu perfeitto
funciona
amento, obedecendo ao
a dimensio
onamento e as especifficações connstantes em
m projeto.
O acessso às plata
aformas será dotado de
e travessias elevadas para acessso de cade
eirantes e de
sinalização tátil para
p
deficie
entes visua
ais de form
ma que ate
enda a noorma NBR9
9050/2015 e
NBR916
6537/2016.

Figurra 10 – Arra
anjo platafformas e ed
difício adm
ministrativo
o do Termin
nal Reserva
a Raposo
O terminal contará
á com duas entradas, u
uma vinda do
d acesso local da Roodovia Rapo
oso Tavaress,
e outra
a provenien
nte do emp
preendimen to Reserva
a Raposo. A saída d o terminal será única
a,
utilizand
do do viáriio do resid
dencial parra acessar a Rodovia
a Raposo Tavares, conforme
c
s
se
observa
a na Figura
a 11. No enttanto, tem-sse que para
a acessar a rodovia noo sentido Sã
ão Paulo, os
o
ônibus deverão acessar o viaduto , também previsto como m
medida mittigadora do
empree
endimento Reserva
R
Ra
aposo, enq
quanto que para segu
uir no senttido Cotia, o acesso à
rodovia será direto
o, como se observa
o
na Figura 12.
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Figura 11 – Acesso ao
o Terminal Rap
poso Tavares
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Fiigura 12 – Circu
ulação de entra
ada e saída Terminal Reserva Raposo
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 Edifício de
e Apoio
As pare
edes serão
o de alvena
aria de tijol os, com 14
4 ou 19 cm
m de espesssura serão
o revestida
as
internam
mente com
m as seguin
ntes camad
das: chapis
sco, emboc
co e rebocco. Nas áre
eas úmidass,
haverá revestimento de azulejjo até o teto
o a partir do
o piso.
As alve
enarias de
everão serr executad
das obedec
cendo às dimensõess e os alinhamento
a
os
determinados no projeto.
p
As espessura
as referem--se às pare
edes revesttidas, admiitindo-se, no
n
o, uma varia
ação de 2 cm em relaçção à espessura projeta
ada.
máximo
As pare
edes deverrão ficar rigorosamen
nte a prumo e em es
squadro, e suas alturas deverã
ão
obedece
er rigorosamente às cotas
c
indica
adas nos cortes
c
do projeto arquuitetônico. As
A fiadas de
tijolos d
deverão se
er niveladas
s, aprumad
das e alinh
hadas perfe
eitamente e suas jun
ntas terão a
espessu
ura máxima
a de 15 mm, para melh
hor aderênc
cia do embo
oço.
Os pano
os de pared
des terão fu
unção apen
nas de veda
ação e serão interromppidos 20 cm
m abaixo do
os
elementtos estruturrais corresp
pondentes, só sendo completado
c
os após a re
retirada da estrutura do
cimbram
mento, por uma
u
fiada de
d tijolos dissposta obliq
quamente, constituindoo o "encunh
hamento" da
alvenaria. Não pod
derá ser empregado ma
ais de um tipo de tijolo
o em um meesmo pano de parede.
O enco
ontro de du
uas paredes
s será sem
mpre amarra
ado pelo trraspasse aalternado do
os tijolos de
ambas. Todos os parapeitos
s, guarda-co
orpos, platiibandas e paredes baaixas, em alvenaria
a
de
tijolos/b
blocos, não encunhados na partte superior,, receberão
o a guisa dde respaldo
o, cintas de
concreto
o armado.
Sobre o
os vãos de portas e ja
anelas, não
o solidários com a estrrutura, serãão colocada
as vergas de
concreto
o armado, e sob os peitoris
p
das janelas contra-vergas
s. Os apoioos das vergas e contra
avergas d
deverão ser superiores
s a 20 cm o
ou 1/5 do vã
ão livre.
As cinta
as de amarrração, verg
gas e contrra-vergas das janelas e portas pooderão serr executada
as
com blocos cana
aleta, arma
ados e con
ncretados. A alvenarria resultannte deverá apresenta
ar
uniformidade de assentamen
a
nto, regularridade quanto à textu
ura dos bloocos e dim
mensões do
os
reajusta
amentos.
Antes d
da execução das alvenarias, toda
as as tubullações elétrricas e hidrráulicas em
mbutidas na
as
paredess deverão estar
e
monta
adas ou pre
eparadas para
p
execuç
ção simultâânea com a mesma de
maneira
a que terminada a ex
xecução da
as paredes,, não haja necessidadde de furos
s, cortes ou
o
rasgos posteriores.
Com a finalidade de permitir a instalaçção de tom
madas elétrricas, eletroodutos, enc
canamentoss,
respectivos acessó
órios e outrras instalaçções, os ele
ementos ad
dotados connstituintes das
d parede
es
deverão
o ser cuidad
dosamente cortados co
om equipam
mento de co
orte apropriaado.
s
 Esquadrias
Porta liisa comum
m com dimensões de
e abertura conforme projeto e aacabamento de verniiz
poliureta
ano bi-componente.


Esquadrias
s metálicas
s

As esqu
uadrias mettálicas deve
erão obedeccer às segu
uintes espec
cificações:
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 T
Todos os trrabalhos de
e serralheria
a comuns deverão ser realizados com a maio
or perfeição
o,
mediante emprego
e
de
e mão-de-o
obra especializada, de
e primeira qualidade, executado
os
rigorosame
ente de acorrdo com os respectivos
s desenhos
s de detalhees;
 O material a empregar deverá ser novo, limpo, perffeitamente desempenado, e sem
m
nenhum de
efeito de fab
bricação;
 C
Caberá ao
o Construtor assenta
ar as serrralharias dos
d
vãos e locais apropriadoss,
responsabilizando-se pelos seu
us prumos e nível, como tambbém por seu
s
perfeitto
ffuncioname
ento depois de definitivvamente fixa
adas;
 A
As serralhe
erias não deverão ser forçadas em
e rasgos fora
f
de esqquadro ou de
d escassa
as
d
dimensões,, havendo especial ccuidado para que as armações não sofra
am qualque
er
d
distorção, quando
q
para
afusadas ao
os chumbad
dores ou marcos;
 A
As juntas entre os marcos e a alvenaria ou con
ncreto, devverão ser executada
as
ccuidadosam
mente com
m calefatorr, de com
mposição que lhe assegure plasticidade
permanente
e;
 Deve-se atter ao maio
or cuidado no transpo
orte e montagem das serralheria
as, a fim de
e
evitarem-se
e quaisquerr ferimentoss nas superffícies;
 A
As esquadrias deverã
ão ser forn
necidas com
m todos os
s acessórioos necessá
ários ao se
eu
perfeito fun
ncionamento
o;
 O
Os quadro
os deverão estar perrfeitamente esquadria
ados com ângulos ou
u linhas de
e
emendas soldados,
s
bem
b
esme rilhados ou
u limados, de modo a desapa
arecerem as
a
rebarbas e saliências de
d solda;
 T
Todos os fu
uros deverã
ão ser escarrificados e as
a aspereza
as limadas.. Os furos re
ealizados no
ccanteiro de
e obra deverão ser exe
ecutados co
om equipam
mentos aproopriados, se
endo vedado
o uso de furadores do tipo punção
o;
 A
As pequen
nas diferen
nças entre furos de peças a rebitar
r
ou parafusar, desde que
gidas com broca, send
imperceptívveis, poderã
ão ser corrig
do terminanntemente ve
edado força
ar
a coincidên
ncia dos oriffícios;
 T
Todas as ju
unções dev
verão ter po
ontos de am
marração nas extremiddades e intermediárioss,
e
espaçados de, no máx
ximo, 100 m
mm;
 Na fabricação de gra
ades de fe
erro ou aç
ço comum deverão sser empreg
gados perfiis
ssingelos, do
o tipo barra
a chata qua
adrada ou redonda. Pa
ara os demaais tipos de
e esquadria
as
sserão usados perfilado
os dobradoss a frio;
 O
Os perfilados deverão
o ser confe ccionados com esmerro de formaa a obterem
m-se seçõe
es
padronizadas e medid
das rigorosa
amente igua
ais, empreg
gando-se chhapas de, no
n mínimo, 2
mm de espessura, e assegurando
a
o estanqueiidade absolluta às esquuadrias;
 O
Os perfis e as chapa
as emprega
ados na fab
bricação do
os perfiladoos serão su
ubmetidos a
ttratamento preliminar antioxidante
e, o qual se
erá fundo do
d sistema dde pintura e obedecerrá
ente às norm
mas técnica
as pertinente
es.
rigorosame
bilização contra água
a de percolação
 Impermeab
As imp
permeabiliza
ações deve
erão ser e
executadas por empresa especcializada, com pessoa
al
e
habilitad
do, que ofereça garanttia dos trab
balhos a rea
alizar, e obe
edecendo aas normas pertinentes
p
atenden
ndo as segu
uintes recom
mendaçõess:
 Deverá havver especiall cuidado pa
ara que a superfície
s
de
e escoamennto das águ
uas nas laje
es
o
ou calhas não aprese
ente qualqu
uer saliência ou eleva
ação nas im
mediações dos ralos e
ccanaletas;
ilização será executad
 Nenhum tra
abalho de impermeab
i
do enquantto houver umidade
u
no
os
respectivoss locais, e se
erão realiza
ados prefere
encialmente
e com o tem
mpo seco;
 No reservatório de água, a imperrmeabilização nas pare
edes lateraais, deverá cobrir
c
toda a
ssua superfíície interna;
 Na laje do pavimento térreo em contato com o solo, deve-se
d
preever o uso de concretto
ccom aditivo
o impermeabilizante.
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eas frias
 Lajes e áre
arização de
e caimento com
c
argamassa de cim
mento e are
eia, de traçço
Deverá ser realizada a regula
m
de 30
0 mm, em sseguida, um
ma camada
a de manta asfáltica de espessurra
1:3 e esspessura média
igual a 3 mm com
m véu de poliéster
p
co lada a maç
çarico e po
or último a proteção mecânica
m
de
argama
assa de cime
ento e areia
a, de traço 1:7 e espes
ssura média
a de 30 mm
m.
 Á
Área intern
na
Porta e
em ferro perfilado, dup
pla almofad
da c/ chapa
a 14 – abrirr, 1 folha, ddimensões de aberturra
conform
me projeto e acabamen
nto pintura e
esmalte sinttético.
 Esquadrias
s externa
Caixilho
o em alumín
nio adonisado.
 Ferragens e complem
mentos me tálicos
Todas a
as ferragen
ns para esq
quadria de madeira, metálicas
m
e outras deeverão ser inteiramentte
novas, em perfeitta condiçõe
es de funccionamento
o e acabam
mento e oobedecer às
à seguinte
es
especifiicações:
 A
As ferragen
ns, principa
almente as dobradiças
s, deverão ser suficieentemente robustas,
r
de
fforma a sup
portarem, co
om folga, o regime de trabalho a que venham
m ser subm
metidas;
 Eventualme
ente e apen
nas na hipó
ótese de hav
ver recome
endação nessse sentido
o, admitir-se
eá o empreg
go de fechad
duras de pa
adrão médio
o e padrão popular;
 A localizaçã
ão das ferra
agens nas e
esquadrias será medid
da com preccisão, de mo
odo a serem
m
o ou diferen
e
evitadas disscrepâncias
s de posição
nças de nível perceptívveis à vista;;
 A
As maçane
etas das porrtas, salvo ccondições especiais,
e
deverão estaar localizadas a 105 cm
m
d
do piso aca
abado;
 Nas fechad
duras comp
postas apen
nas de entrrada de cha
aves, estas ficarão tam
mbém a 10
05
ccm do piso;;
 Para o asssentamento serão e
empregados
s parafusos de quallidade, aca
abamento e
d
dimensões correspond
dentes aos das peças que fixarem
m;
 Deve-se evvitar, ao máximo, esco rrimento ou
u salpicadurra de tinta oou verniz, em
e ferragen
ns
não destina
adas à pintu
ura.
 Porta Interrna de abrirr
5 mm), acab
bamento: cromado.
Fechadura de cilindro leve (55
Sanitário de
d deficienttes
 S
Fechadura tipo tran
nqueta e trinco (40 mm
m), acabamento: croma
ado.
alações sa
anitárias e porta
p
para box
 Porta interrna de insta
Fechadura tipo tran
nqueta (40 mm), acaba
amento: cro
omado.
o
 Reservatórrio Elevado
A edificcação será construída
a em anéis de concre
eto armado,, e as supeerfícies extternas serã
ão
mantida
as em concrreto aparen
nte.
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Captação de
d águas pluviais
p
Os rufo
os e as ca
alhas deverrão ser devvidamente impermeab
bilizados e deverão obedecer
o
à
às
espessu
uras e dime
ensões indic
cadas no prrojeto e dem
mais recome
endações ddo fabricante.
As água
as pluviais captadas nas
n cobertu
uras das pla
ataformas deverão
d
serr drenadas para calha
as
intermediárias e ca
analizadas para tuboss de que in
nstalados ju
unto aos pillares. No nível
n
do solo
estas ág
guas deverã
ão ser cana
alizadas parra a rede ho
orizontal de
e captação dde águas em solo.
Aparelhos e equipam
mentos san
nitários
 A
Os aparrelhos sanittários e os equipament
e
tos do refeitório deverã
ão ser forneecidos e ins
stalados pelo
Constru
utor, de acordo com as
s indicaçõess dos projetos das insta
alações.
especificaçã
ão em contrário, os a
aparelhos serão
s
em grês
g
porcellânico bran
nco, com os
o
Salvo e
metais ccromados.
As posições relatiivas das diferentes pe
eças serão
o, para cad
da caso, reesolvidas na obra pela
Fiscalização, deve
endo, contu
udo, orienttar-se pelas indicaçõe
es constanntes nos desenhos do
projeto.
O perfe
eito estado dos materia
ais empreg ados será detidament
d
e verificadoo pelo Cons
strutor ante
es
do asse
entamento, devendo o mesmo rresponsabilizar-se porr eventuais danos que
e venham a
ocorrer no decorrer da obra.
 S
Sanitários
Bacia ssanitária siffonada de louça brancca com caixa acoplad
da; modelo referencial Ravena ou
o
equivale
ente; fabrica
ante de refe
erência DEC
CA ou equiv
valente.
e
- lo
ouça branca
a; modelo referencial
r
Ravena
R
ou equivalente
e; fabricantte
Lavatórrio oval de embutir
de referrência DECA ou equiva
alente.
Mictório
o de louça branca; mo
odelo refere
encial Rave
ena ou equ
uivalente; faabricante de referênciia
DECA o
ou equivalente.
d material de limpeza
a
 Depósito de
Tanque
e duplo de aço
a inox (12
20 x 45) asssentado sob
bre mão fran
ncesa.
 Metais dos
s sanitários
s e acessó rios
Os meta
ais sanitário
os e elemen
ntos acessó
órios deverã
ão obedece
er às seguinntes especifficações:


Lavatório e Chuveiros:: Torneira d
de pressão para
p
uso ge
eral, metal aamarelo – 1/2".
1



C
eiro.
Chuveiros: Misturador para chuve



S
Sanitários: Válvula flex
xível sem re
egistro incorporado – 1 e 1/4".



eiro tipo du
ucha jet-sett metálico ou
o similar. E,
E saboneteeira de louça branca –
Box: Chuve
7
7,5x15cm.
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S
Sanitários: Papeleira de
d louça bra
anca – 15x1
15 cm.



p
banccada úmida
a – granilite ou coonforme in
ndicação da
Lavatórios: Tampo para
Fiscalização. Sabonete
eira para sa
abão líquido
o. Porta toa
alha de papeel inter-folha
as.

 Revestime
ento de parredes intern
nas
O revesstimento inte
erno das pa
aredes de a
alvenaria de
everá obede
ecer às seg uintes espe
ecificações:

















T
Toda a alvvenaria a ser revestida
a deverá ser
s chapiscada depoiss de convenientementte
limpa;
O
Os chapisccos deverão ser execcutados com
m argamas
ssa de cim
mento e are
eia grossa e
d
deverão terr espessura
a máxima de
e 5 mm;
T
Também deverão serr chapiscad
das todas as
a superfícies lisas dee concreto,, como teto
o,
montantes, vergas e outros ele
ementos da
a estrutura que ficarãão em con
ntato com a
a
alvenaria, in
nclusive fun
ndo de viga s;
O
Os emboço
os só deverã
ão ser inicia
ados, após completa pega
p
da arggamassa da
as alvenaria
as
e chapiscoss;
O emboço de cada pano de pared
ado, depois de embutid
das todas as
a
de só deverá ser inicia
ccanalizaçõe
es que por ela
e devem p
passar;
Nas áreas indicadas no
n projeto, ffornecer e aplicar
a
azule
ejos cor braanco, lisos e vitrificado
os
(10 x 10 cm
m), de prime
eira qualidad
de;
O
Os materia
ais serão de proced
dência conhecida e idônea e deverão obedecer
o
à
às
e
especificaçções de pro
ojeto. As ce
erâmicas, az
zulejos, pas
stilhas e ouutros materriais deverã
ão
sser cuidadosamente classificado
os no can
nteiro de serviço
s
quaanto à sua
a qualidade
e,
ccalibragem e desemp
peno, rejeita
ando-se todas as peç
ças que appresentarem
m defeitos e
ssuperfície, discrepânci
d
ias de bitola
as ou empe
eno;
A
As peças deverão ser armazenad
das em loca
al seco e pro
otegidas, em
m suas embalagens;
A
Antes do assentamen
a
nto dos azu
ulejos, deve
em ser verifficados os ppontos das
s instalaçõe
es
e
elétricas e hidráulicas,, bem como
o os níveis e prumos, a fim de obbter arremates perfeito
os
e uniformess de piso e teto, especcialmente na
a concordân
ncia dos az ulejos com o teto;
O
Os azulejos deverão permanece
er imersos em água limpa durannte 24 hora
as, antes do
a
assentamento. As pa
aredes, de
evidamente emboçada
as, deverãão ser suficientementte
molhadas com
c
mangueira, no mo
omento do assentamen
a
nto dos azu lejos;
Para o asssentamento das peçass, tendo em
m vista a plasticidade adequada,, deverá se
er
utilizada arg
gamassa de
e pré-fabriccada adequa
ada ao asse
entamento de azulejos
s;
A
As juntas deverão
d
terr espessura
a constante
e, não supe
erior a 1,5 mm. Onde as parede
es
fformarem cantos
c
vivos
s, estes devvem ser pro
otegidos por cantoneiraas de alumínio, quando
indicado em
m projeto;
O rejuntam
mento deverá ser feito
o com pas
sta de cime
ento brancco e alvaiade no traçço
vvolumétrico
o 3:1, sendo termina
antemente vedado o acréscimoo de cal à pasta. A
a
argamassa de rejunta
amento devve ser forç
çada para dentro dass juntas, manualmente
e,
removendo
o o excesso de argama
assa, antes da sua secagem;
T
Todas as sobras de material
m
deve
em ser rem
movidas, na medida em
m que os serviços sejam
m
e
executadoss.

ento de parredes exterrnas
 Revestime
Toda a alvenaria a ser revestida será
á chapiscada depois de convennientemente
e limpa. Os
O
chapisccos deverão
o ser execu
utados com
m argamass
sa de cimento e areiaa grossa e deverão te
er
espessu
ura máxima
a de 5 mm.
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Deverão
o ser chapisscadas tam
mbém, todass as superfíícies lisas de concreto,, como teto, montantess,
vergas e outros ele
ementos da
a estrutura que ficarão
o em contato com a alvvenaria, inc
clusive fundo
de vigass.
e
Os emb
boços serã
ão iniciados
s somente após comp
pleta pega da argamaassa das alvenarias
a
chapisccos. Após este process
so serão fixxadas sobre
e as alvenarias as plaqquetas de revestiment
r
to
cerâmicco 10 x 10 nas cores
s indicadas em projeto
o, utilizando-se de cim
mento-cola para a sua
fixação..
 Pisos
Para a execução do piso, o solo deve
erá estar perfeitament
p
te niveladoo e apiloado. Antes de
espalha
ar o concretto do piso, dever-se-á
d
umedecer o solo a fim
m de favore cer a cura do concreto
o.
As pavvimentaçõess de áreas
s destinada
as à lavag
gem ou su
ujeitas a cchuvas terã
ão caimentto
necessá
ário para o perfeito e rápido escoa
amento da água. A de
eclividade nãão poderá ser
s inferior a
0,5%.
As sole
eiras podem
m ser de granito
g
poliido. Os rev
vestimentos
s de pisos somente deverão se
er
executa
ados após o assentame
ento das insstalações e a conclusã
ão das impeermeabilizaç
ções.
e
os
 Lastros e enchimento
As base
es para baldrames, blocos, caixa
as de inspe
eção, dutos
s, lajes e piisos em contato com o
solo, exxceto onde indicado deverão
d
se
er aplicados
s lastros de
e brita na espessura de 3 cm, e
argama
assa de regu
ularização com
c
espesssura de até 3 cm.
entos de pis
sos cerâm icos e plac
cas de gran
nito
 Revestime
Deverão
o ser seguidas as reco
omendaçõe
es do fabricante/fornec
cedor dos pprodutos para o preparro
da base
e a receber os pisos pa
ara cada co
ompartimentto, conforme indicado eem projeto..
Deverão
o ainda ser obedecidas as seguin
ntes recome
endações:







S
Sobre o co
ontra piso existente liiso aplicar camada de regularizzação enchimento, que
sserve para corrigir co
otas ou cai mentos de piso, com espessuraa entre 10 e 30 mm e
ttempo de cura de 7 dia
as;
A camada de nivelamento deve sser limpa de poeira, graxa, pichee, óleo, serrragem, terra
a,
ência do ch
e
etc. que podem prejud
dicar a aderê
hapisco de assentamen
a
nto;
Utilizar ma
assa para chapisco e
espalhando
o com aux
xílio de vaassoura de pelo duro
o.
C
Controlar o alinhamen
nto das pla
acas com auxílio
a
de linhas dispoostas, prev
viamente, no
ccomprimento e na larg
gura do amb
biente a cad
da meio metro de distâância uma da
d outra;
A
Assentar as
a placas cerâmicas ccom argamassa colante, em pannos máximo
os de 1 m²,
preenchend
do totalmen
nte as garra
as cônicas das
d placas, antes da aaplicação na
a argamasssa
jjá estendida
a. As juntas
s entre as p
peças devem
m ser de 10
0mm;
A
Aguardar 72
7 horas pa
ara secagem
m da argam
massa para
a transitar ssobre o piso
o e rejuntar.
A
Aplicar rejunte conform
me especificcado pelo fa
abricante do
o piso;
A pavimenttação some
ente poderá
á ser lavada
a após 10 dias
d
de suaa aplicação, obedecida
as
à
às recomen
ndações do fabricante..

Vidros
 V
O assen
ntamento da
as chapas de
d vidro serrá efetuado
o com o emp
prego dos sseguintes dispositivos:
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Baguetes, confeccion
nadas com
m o mesm
mo materia
al do caixxilho, assoc
ciados com
m
ccalafetadorr a base de elastômero
os, de preferência silico
one, aderennte ao vidro e ao metal.
G
Gaxetas de
e compress
são em pe rfil rígido de
d elastôme
ero, de preeferência de neoprene
e,
d
dotadas de tiras de enchimento.
V
Vidro comu
um colocado
o em caixilh
hos com gax
xetas.
V
Vidro a provva de bala nos guinche
es de recarrga e venda de bilhetess.

 Pintura
As supe
erfícies a pintar
p
serão
o cuidadosa
amente limpas e conv
venientemeente prepara
adas para o
tipo de pintura a qu
ue se destin
na, só pode
endo ser pin
ntadas quan
ndo perfeitaamente enxu
utas.
Deverá ser elimin
nada toda a poeira da
a superfície
e, tomando
o-se cuidaddos especia
ais contra o
levantam
mento de pó durante os
o trabalhoss, até a com
mpleta secag
gem da pinttura.
Cada demão de tinta só poderá ser apl icada quan
ndo a prece
edente estivver perfeitamente seca
a,
observa
ando-se o intervalo de
d 24 hora
as entre de
emãos suc
cessivas, saalvo espec
cificação em
m
contrário.
Devem ser adotadas precau
uções espe
eciais no sentido
s
de evitar salppicadoras de
d tinta em
m
superfíccies não desstinadas a pintura,
p
qua
ais sejam:





Isolamento com tiras de
d papel, ca
artolina, fita de celulose
e, pano, lonna plástica.
S
Separação com tapum
mes;
Enceramen
nto provisório para sup erfícies des
stinadas à encerament
e
to posterior e definitivo
o;
Pintura com
m preservad
dor plástico que forme película para posteriorr remoção.

Os salp
picos que não
n
pudere
em ser evittados deve
erão ser removidos ennquanto a tinta estive
er
fresca, e
empregand
do-se remov
vedor adequ
uado.
alhos de pin
ntura em locais não ab
brigados devem ser suspensos em
m tempo de
e chuva.
Os traba
As pinturas só po
oderão ser iniciadas d
depois de autorizadas
s pela Fisccalização. Deverão
D
se
er
executa
e com acab
adas por pro
ofissionais habilitados
h
bamento impecável.
o se fizer ne
ecessário, as
a tintas serrão prepara
adas no loca
al e em com
mpartimento
os fechadoss,
Quando
observa
ando-se as instruções
s do fabrica
ante para o produto. Se necesssário serão preparada
as
amostra
as em painé
éis de 1,00m
m x 0,50m, nos próprio
os locais a que
q se desttinam.
As tinta
as deverão vir em em
mbalagem lacrada de
e fábrica, sendo
s
termiinantementte vedada a
adição d
de qualquer produto es
stranho às mesmas, que possam prejudicar o bom acabamento e a
durabilid
dade da pin
ntura.
Os com
mpartimentoss de peças pintadas e envernizad
das devem ser cuidadoosamente conservados
c
s,
pelo Co
onstrutor, atté a entrega
a da obra, d
devendo es
ste adotar as
a medidas necessária
as para sua
as
proteções.
Antes d
da entrega da obra, o Construto r fará os re
eparos de todos os ddefeitos e estragos
e
na
as
pinturass, qualquer que seja a causa que os tenha produzido, mesmo
m
que esta repara
ação importte
na reno
ovação integ
gral da pintu
ura de um ssó compartimento ou peças.
p
 Pintura em
m madeira
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As porta
as e fecham
mentos de madeira
m
recceberão tintta a óleo em
m duas dem
mãos, tratam
mento prévio
com fun
ndo branco e amassam
mento.
m metal
 Pintura em
Os caixxilhos e po
ortas metálicas deverrão recebe
er pintura com
c
esmallte sintético
o, em dua
as
demãoss, com trata
amento prév
vio com basse anticorrosiva.
 Pintura da estrutura metálica
Antes d
do preparo de superfíc
cie, a estruttura deverá estar livre de gorduraa, óleos e respingos
r
de
solda, cconforme se
egue:







Preparo de superfície: jateamento
o abrasivo comercial
c
até o padrãoo Sa 2;
T
Tinta de fun
ndo: primer acrílico, um
ma demão de
d 50 Ωm;
Primer epoxxídico uma demão 75 Ωm;
T
Tinta de accabamento: esmalte accrílico, duas demãos, 30
3 Ωm por ddemão na cor grafite;
É recomen
ndada à ga
alvanização por aumentar a dura
abilidade d a estrutura
a em muito
os
a
anos;
Em caso da
a não conco
ordância de
e alguns dos
s itens acim
ma, prevaleccerá a espe
ecificação da
a
arquitetura..
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14. Legislação ambienttal
Neste ittem é apressentada a legislação
l
e as diretriz
zes incidentes no âmbbito, federal, estadual e
municip
pal, as quaiss são pertin
nentes ao liicenciamento do Terminal Reservva Raposo objeto destte
Estudo de Viabilida
ade Ambien
ntal – EVA.
Os atoss normativo
os estão aprresentados no Quadro
o 2, aprese
entado a seeguir, os me
esmos estã
ão
organiza
ados por essfera.
Quadro 2 - Legislaç
ção Inciden
nte
Esfe
era

Norm
ma Regulamentária
Decre
eto-lei n.25/37
7
Decre
eto-lei n. 3.365
5/41
Lei n. 3.924/ 61
Lei n. 4.132/ 62
Lei n. 5.197/ 67
Decre
eto-lei n. 1.075
5/70
Lei n. 7.666/79

Federall

Lei n. 6.939/ 1981
Decre
eto n. 88.351/8
83
Consttituição de 198
88
Decre
eto n. 99.274/9
90
Decre
eto n. 750/199
93
Lei n. 9.433/1997

Esfe
era

Lei n.10.257/01 –
uto da Cidade
e
Estatu
Norm
ma Regulamentária
Resolução n.001/1986

Resolução n. 005/1
1989

Resolução n. 001/1
1990
CONAM
MA

Resolução n. 003/1
1990
Resolução n. 008/1
1990
Resolução n. 237/1
1997
Resolução n. 303/2
2002
Resolução n. 348/2
2004
Resolução n. 357/2
2005

Princiipais aspecto
os
Orga
aniza a proteç
ção do patrimô
ônio histórico e artístico nac
cional.
Disp
põe sobre desa
apropriações por utilidade ppública
Disp
põe sobre os monumentos
m
arqueológicos
a
e pré-históric
cos.
Defin
ne os casos de
d desapropria
ação por intereesse social e dispõe
d
sobre
sua aplicação.
Prote
ege a fauna silvestre,
s
bem como seus ninnhos, abrigos e criadouros,
proib
bindo sua utiliz
zação, perseg
guição ou desttruição.
Regu
ula a imissão de posse, initio litis, em imóóveis residenc
ciais urbanos.
Defin
ne as competê
ências do Estado e do Munnicípio sobre a questão do
parccelamento do solo.
s
Disp
põe sobre a Po
olítica Naciona
al de Meio Am
mbiente, seus fins e
meccanismos de fo
ormulação e aplicação, e dáá outras provid
dências.
Regu
ulamenta a Le
ei n. 6.939/81
Prom
mulga a Consttituição Federa
al do Brasil
Disp
põe sobre a crriação de Estações Ecológiccas e Áreas de
e Proteção
Amb
biental e sobre
e a Política Na
acional do Meiio Ambiente.
Disp
põe sobre o co
orte, a exploração e a supreessão de vege
etação
prim
mária ou nos es
stágios avançado e médio dde regeneraçã
ão da Mata
Atlân
ntica.
Instittui a Política Nacional
N
de Recursos Hídriccos e cria o Sistema
Naciional de Gerenciamento de Recursos Híddricos.
Regu
ulamenta os arts.
a
182 e 183
3 da Constituiçção Federal estabelecem
e
direttrizes gerais da política urba
ana e dá outraas providência
as.
Princiipais aspecto
os
Conssiderando a necessidade de se estabeleccerem as definições, as
resp
ponsabilidades
s, os critérios básicos
b
e as ddiretrizes gera
ais para uso e
ementação da
a Avaliação de
e Impacto Am biental como um dos
imple
instrrumentos da Política
P
Nacion
nal do Meio Am
mbiente.
Instittuiu o PRONA
AR – Programa Nacional dee Controle da Qualidade
Q
do
Ar, cconsiderado co
omo um dos instrumentos bbásicos da gestão
amb
biental para pro
oteção da saú
úde e do bem--estar das pop
pulações e
horia da qualid
dade de vida, por meio da liimitação dos níveis
n
de
melh
emisssão de poluentes.
Dete
ermina que a emissão
e
de ru
uídos em áreass habitadas atendam aos
limite
es propostos na norma ABN
NT NBR 10.1551/2000.
abelece os dife
erentes níveis de Qualidadee do Ar para a elaboração
Esta
do P
Plano de Emerrgência para Episódios
E
Crítiicos de Poluiç
ção do Ar,
defin
nindo níveis de
e qualidade co
omo Atenção,, Alerta e Eme
ergência, para
a
os q uais deverão ser tomadas medidas
m
de prrevenção.
abelece, no arttigo 1°, limites
s máximos de emissão de poluentes
p
do
Esta
ar pa
ara processos
s de combustã
ão externa em
m fontes fixas de
d poluição.
põe sobre os procedimentos
p
s e critérios uttilizados no licenciamento
Disp
amb
biental e no ex
xercício da com
mpetência, beem como as attividades e
preendimentos
s sujeitos ao licenciamento aambiental.
emp
põe sobre os parâmetros,
p
de
efinições e lim
mites de Áreas
s de
Disp
Presservação Perm
manente.
Esta
abelece diretriz
zes, critérios e procedimenttos para a ges
stão de
resíd
duos da consttrução civil.
Esta
abelece a classificação das águas.
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Esfe
era

Norm
ma Regulamentária
Resolução n. 369/2
2006

Esfe
era

Norm
ma Regulamentária
Consttituição do Estado
de Sã
ão Paulo
Lei n. 10.247/68
Lei n.997/76
Decre
eto Estadual n.
n
8.468
8/1976
Decre
eto n. 10.755/1
1977
Lei n. 6.134/1988
Decre
eto n. 30.443/1
1989
Lei n. 7.663/1991
Decre
eto n. 42.258/ 1996

Estadua
al
Decre
eto n.9.509/19
997
Decre
eto n. 47.400/2
2002

Lei n. 12.300/2006

Decre
eto n. 53.494/2
2008

Decre
eto n. 54.645/2
2009

Esfe
era

SMA

Decre
eto n. 55.149/2
2009
Norm
ma Regulamentária
Resolução SMA n.
002
41/20
Resolução SMA n.
54/20
004
Resolução SMA n.
22/20
007
Resolução SMA n.
85/20
008
Resolução SMA n.
009
31/20

Esfe
era
DAEE
Esfe
era
Municip
pal

Resolução Conjuntta
SMA--SERHS n. 01/2005
Norm
ma Regulamentária
Portaria DAEE 717
7/
1996
Norm
ma Regulamentária
Lei Orgânica do
Municcípio de São Paulo
P

Princiipais aspecto
os
põe sobre os casos
c
excepcio
onais de utiliddade pública, interesse
Disp
socia
al ou baixo im
mpacto ambien
ntal que possibbilitam a interv
venção ou
suprressão de vegetação em AP
PP – Área de P
Preservação Permanente.
P
Princiipais aspecto
os
Prom
mulga a constituição do esta
ado de São Paaulo.
Disp
põe sobre a competência, organizaçãoo e o funcio
onamento do
o
Consselho de Defe
esa do Patrim
mônio Históricoo, Arqueológic
co, Artístico e
Turísstico do Estad
do.
Disp
põe sobre as ações
a
de contrrole ambienta l
Apro
ova o regulam
mento da Lei n.997/76
n
e claassifica os co
orpos de água
a
rece
eptores.
Disp
põe sobre o en
nquadramento
o dos corpos dde água recep
ptores na
classsificação prev
vista no Decretto n. 8.468/766
Disp
põe sobre a prreservação dos depósitos naaturais de águ
uas
subtterrâneas.
ônio ambiental e declara im
munes de corte
es exemplaress
Conssidera patrimô
arbó
óreos, situados
s no município
o de São Paullo e dá outras
provvidências.
Esta
abelece a Políttica Estadual de Recursos H
Hídricos.
ulamenta a Le
ei Estadual n. 7.633/1991 e dispõe sobre a outorga e
Regu
a fisccalização
põe sobre a Po
olítica Estadua
al do Meio Am
mbiente, seus fins e
Disp
meccanismos de fo
ormulação e aplicação.
Regu
ulamenta disp
positivos da Le
ei Estadual n. 9.509/97.
Instittui a Política Estadual
E
de Resíduos Sóliddos e define prrincípios e
direttrizes, objetivo
os, instrumento
os para a gesstão integrada e
com partilhada de resíduos sólid
dos, com vistaas à prevenção
o e ao
conttrole da poluição, à proteção
o e à recuperaação da qualid
dade do meio
amb
biente, e à promoção da saú
úde pública, asssegurando o uso
adeq
quado dos rec
cursos ambien
ntais no estadoo de São Paulo.
Decllara as espéciies da fauna silvestre
s
ameaaçadas, as qua
ase
ame
eaçadas, as co
olapsadas, sob
brexplotadas, ameaçadas de
d
n estado de
sobrrexplotação e com dados insuficientes paara avaliação no
São Paulo e dá prrovidências co
orrelatas.
ulamenta disp
positivos da Le
ei n. 12.300/20006, que instittui a Política
Regu
Esta
adual de Resíd
duos Sólidos, e dá nova reddação ao incis
so I do artigo
74 d
do Regulamento da Lei n. 99
97/1976, aproovado pelo dec
creto n.
68/1976.
8.46
Dá n
nova redação aos dispositiv
vos do Decretoo n. 47.400/02
2.
Princiipais aspecto
os
Disp
põe sobre a de
estinação finall dos resíduoss gerados dura
ante as obras
e qu
ue deve ocorre
er em locais lic
cenciados.
Disp
põe sobre proc
cedimentos pa
ara o licenciam
mento ambiental no âmbito
da S
Secretaria do Meio
M
Ambiente
e.
Instittui o Projeto Ambiental
A
Estrratégico
Disp
põe sobre os critérios
c
e parâ
âmetros para ccompensação
o ambiental
de á
áreas objeto de
e pedido de autorização pa ra supressão de vegetação
o
nativva no estado de
d São Paulo.
Disp
põe sobre os procedimentos
p
s para análise dos pedidos de supressão
de vvegetação nativa para parce
elamento do soolo ou qualquer edificação
em á
área urbana.
Regu
ula o Procedim
mento para o Licenciamentoo Ambiental In
ntegrado às
Outo
orgas de Recu
ursos Hídricos
s.
Princiipais aspecto
os
abelece que o Departamento
o de Águas e Energia Elétrica do Estado
o
Esta
de S
São Paulo (DA
AEE) tratará da
as questões reelativas às outorgas
nece
essárias as ob
bras envolvend
do alterações de drenagem
m.
Princiipais aspecto
os
nde aos princípios estabelec
cidos na Consstituição Federal e Estaduall
Aten
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Esfe
era

Norm
ma Regulamentária
Lei n. 10.032/1985
Lei n. 10.309/1987
Lei n. 10.365/1987
Lei n. 11.380/1993
Lei n. 13.478/ 2002
2
Decre
eto 41. 633/20
002
Decre
eto n. 42.319/2
2002
Lei 13
3.885/2004
Lei n.14.015/2005
Decre
eto n. 46.594/2
2005
Decre
eto n. 47.145/2
2006
Decre
eto n. 48.075/2
2006
Instru
ução Normativ
va n.
141/2
2006
Lei n. 14.803/2008
Lei n. 2.655/2009
Lei n. 14.933/2009
Lei n. 15.442/2011
Decre
eto Municipa
al
53.32
23/2012

n.

Lei n. 16.050/ 2014
4
Decre
eto n. 56.834/2
2016
Lei n. 16.402/ 2016
6
Esfe
era

CADES
S

Esfe
era

SVMA

Norm
ma Regulamentária
Resolução
n.61/C
CADES/2001
Resolução CADES
S
179/16
Norm
ma Regulamentária
Portaria n.
SVMA/2002
127/S
Portaria n.

Princiipais aspecto
os
Disp
põe sobre a crriação de um Conselho
C
Munnicipal de Pres
servação do
Patriimônio Histórico, Cultural e Ambiental dee São Paulo.
Regu
ulamenta o de
esenvolvimentto de ações obbjetivando o controle
c
das
popu
ulações anima
ais, bem como
o a prevençãoo e o controle das
d zoonosess
no m
município de São
S Paulo.
Discciplina o corte e a poda de vegetação
v
de pporte arbóreo existente no
mun
nicípio de São Paulo, e dá outras providênncias.
Disp
põe sobre a ex
xecução de ob
bras nos terrennos erodidos e erodíveis e
sobrre a exigência de alvará parra a movimenttação de terra
a.
ulamenta a co
oleta, o transporte, o tratam
mento e a dispo
osição final
Regu
de re
esíduos inerte
es.
ulamenta a Le
ei nº 11.380, de
d 17 de junhoo de 1993, que
e dispõe
Regu
sobrre a execução
o de obras nos
s terrenos eroddidos e erodív
veis e sobre a
exigê
ência de alvarrá para movim
mento de terra , e dá outras providências.
p
põe sobre diretrizes e procedimentos relaativos ao geren
nciamento de
Disp
área
as contaminad
das no municíp
pio de São Paaulo.
Esta
abelece norma
as complemen
ntares ao Planno Diretor Estrratégico,
instittui os Planos Regionais Esttratégicos dass Subprefeitura
as, dispõe
sobrre o parcelame
ento, disciplina
a e ordena o U
Uso e Ocupaç
ção do Solo
do M
Município de São
S Paulo.
Disp
põe sobre o de
escarte e recic
clagem de missturas asfáltica
as retiradas
dos pavimentos urbanos municipais e dá outtras providênc
cias.
Regu
ulamenta a co
oleta, o transporte, o tratam
mento e a dispo
osição final
de re
esíduos inerte
es, de que trata a lei n. 13.4478/2002, com
m as
alterrações subseq
quentes.
Regu
ulamenta o Te
ermo de Comp
promisso Ambbiental – TCA..
põe sobre a ob
brigatoriedade
e da utilização de agregados
s, oriundos
Disp
de re
esíduos sólido
os da construç
ção civil.
Regu
ulamenta o co
ontrole e o ma
anejo ambientaal da fauna sin
nantrópica
nocivva.
Disp
põe sobre o Plano Integrado
o de Gerencia mento dos Re
esíduos da
Consstrução Civil e Resíduos Vo
olumosos e seeus componen
ntes.
Exig
ge que a prefeitura só contra
ate para obrass públicas emp
presas que
o de madeira le
egal.
com provem o uso
Instittui a Política de
d Mudança do Clima do M unicípio de Sã
ão Paulo
Disp
põe sobre a lim
mpeza de imóv
veis, o fecham
mento de terre
enos não
edificcados e a con
nstrução e manutenção de ppasseios, bem
m como cria o
Disq
que-Calçadas; revoga as Le
eis nº 10.508, dde 4 de maio de 1988, e nº
12.9
993, de 24 de maio de 2000, o art. 167 e o corresponde
ente item
xo VI da Lei nº 13.478, de 330 de dezemb
bro de 2002.
consstante do Anex
Apro
ova o Plano de
e Gestão Integ
grada de Resííduos Sólidos do Município
de S
São Paulo.
ova a Política de Desenvolv
vimento Urbanno e o Plano Diretor
D
Apro
Estra
atégico do Mu
unicípio de São Paulo e revooga a Lei nº 13.430/2002.
Instittui o Plano Mu
unicipal de Mo
obilidade Urbaana de São Pa
aulo –
Plan
nMob/SP 2015
5
Discciplina o parce
elamento, o uso e a ocupaçãão do solo no Município de
São Paulo, de aco
ordo com a Le
ei nº 16.050, dde 31 de julho de 2014 –
Plan
no Diretor Estrratégico (PDE).
Princiipais aspecto
os
Disp
põe sobre a Co
ompetência do
o Município dee São Paulo para
p
o
Licen
nciamento Am
mbiental.
põe sobre a Alteração de Re
esolução CAD
DES nº. 170, de
d 05 de
Disp
deze
embro de 2014
4 que trata sobre a competêência do Município de São
Paullo para o Licenciamento Am
mbiental.
Princiipais aspecto
os
Conssiderando os propósitos desta Administraação no sentid
do de
efetivvamente torna
ar mais ágil a análise dos pprocessos relativos à
suprressão de vegetação de porrte arbóreo suubmetidos à Secretaria
Mun
nicipal do Meio
o Ambiente.
Esta
abelece os pro
ocedimentos para
p
consulta pprévia para lic
cenciamento
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Esfe
era

Norm
ma Regulamentária
80/DE
ECONT/SVMA
A/2007
Portaria n.
154/S
SVMA/2009
Portaria n.
19/SV
VMA/2010
Portaria n.
VMA/2010
44/SV

Esfe
era

Norm
ma Regulamentária
NBR 10.151/2000

ABNT

ABNT
T NBR 10.004/2004
ABNT
T NBR 15.113/2004

Esfe
era

MMA

Norm
ma Regulamentária
Instru
ução Normativ
va
MMA n. 03/2003
Instru
ução Normativ
va
MMA n. 06/2008

Princiipais aspecto
os
amb
biental.
Discciplina as medidas visando à erradicação e o controle de
d espécies
vege
etais exóticas invasoras porr Plano de Maanejo e institui a Lista de
Espé
écies Vegetais
s Exóticas Inv
vasoras do Muunicípio de São Paulo.
Conssiderando a necessidade de atualizar as informações contidas na
tabe
ela do Anexo I, da Portaria n.
n 154/SVMA/22009, assegurando os
convvênios celebra
ados entre o Estado
E
e Municcípio de São Paulo.
P
Discciplina os critérios e procedimentos de co mpensação ambiental pelo
man
nejo por corte, transplante, ou
o qualquer ouutra intervenção ao meio
amb
biente no muniicípio de São Paulo.
Princiipais aspecto
os
Esta
abelece os limites de ruídos emitidos em ááreas habitad
das assim
com o a medição.
duos sólidos quanto
q
aos seuus riscos pote
enciais ao
Classsifica os resíd
meio
o ambiente e a saúde públic
ca.
Esta
abelece diretriz
zes para proje
eto, implantaçãão e operação
o de áreas de
aterrro para resídu
uos sólidos da construção ciivil e resíduos
s inertes.
Princiipais aspecto
os
Reco
onhece como espécies da fauna
f
brasileirra ameaçadas
s de extinção,
aque
elas constante
es da lista ane
exa à instruçãoo.
ecretaria de Biodiversidade e Florestas, ddo Ministério do
d Meio
A Se
Amb
biente e o Instituto Brasileiro
o de Meio Ambbiente e dos Recursos
R
Natu
urais Renováv
veis (IBAMA) reconhece
r
a LLista Oficial de
e Espécies da
Flora
a Brasileira Am
meaçada de Extinção.
E

Fonte: Elaboração WALM
M, 2017.
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15. Definição das áreas
s de influê
ência
A elabo
oração do Estudo de Viabilidade
e Ambienta
al (EVA) te
em como uuma de sua
as etapas o
diagnósstico ambien
ntal da área
a objeto de estudo em seus aspec
ctos mais reelevantes considerando
o ambie
ente de inse
erção do em
mpreendime
ento.
O objettivo da defiinição das áreas de iinfluência é avaliar as
s condiçõess ambienta
ais atuais da
região o
onde se pre
etende implantar Term
minal Reserv
va Raposo, para posteeriormente avaliar
a
quaiis
os impa
actos que a inserção do mesmo
o pode pro
ovocar na região em suas difere
entes fasess:
planejam
mento, implantação e operação.
o, as áreass de influê
ência comp reendem porções
p
terrritoriais, ass quais serrão afetada
as
Portanto
direta o
ou indiretam
mente pelos
s impactos positivos ou
o negativo
os decorrenntes da imp
plantação do
empree
endimento. Essas área
as podem s er distintas, dependen
ndo da variáável consid
derada (meio
físico, b
biótico ou so
ocioeconôm
mico).
As área
as de influê
ência estão relacionad
das ao diag
gnóstico e principalme
p
ente a abrangência do
os
impacto
os, isto é, áreas onde os
o impactoss incidem de
d forma ind
direta e aquuelas onde os impacto
os
ocorrem
m de forma
a direta. De
e acordo co
om a legisllação vigen
nte, especifficamente a Resoluçã
ão
CONAM
MA n. 01/86
6, artigo 1°, os impactoss ambientais são defin
nidos como::
“Qualquerr alteração
o das prop
priedades físicas, qu
uímicas, ouu biológica
as do meio
ambiente, causada por
p qualque
er forma de matéria ou energia reesultante da
as atividade
es
humanas que, direta ou indiretam
mente, afettam:
I - a saúde
e, a segurança e o bem
m-estar da população;
p
II - as atividades sociiais e econô
ômicas;
III - a biota
a;
nitárias do meio ambie
IV - as con
ndições esttéticas e san
ente;
V - a qualidade dos recursos am
mbientais”
A referrida resoluçção também discorre
e em seu texto a re
espeito dass áreas de
e influência
a,
estabele
ecendo a mesma
m
com
mo à área g
geográfica a ser, direta ou indirettamente, affetada pelo
os
impacto
os gerados no processo de planeja
amento, implantação e operação do empree
endimento.
Para ab
branger as áreas
á
onde incidem oss impactos indiretos e diretos
d
é neecessário à definição de
três áre
eas de inffluência, co
onceitualme
ente definirram-se área
as de influuência com
mo: área de
influênccia indireta (AII), área de influên cia direta (AID)
(
e áre
ea diretameente afetada (ADA), as
a
quais se
erão descrittas a diante
e.

 Á
Área de Inffluência Ind
direta – AIII
A Área de Influênccia Indireta
a (AII) é a á
área real ou
o potencialmente ameeaçada pelos impacto
os
indiretoss da impla
antação e operação
o
d
do empreen
ndimento, abrangendo
a
o os ecossistemas e o
sistema
a socioeconômico que podem ser impactados
s por alterações ocorriddas.
Para a definição da
d Área de Influência IIndireta (AII) para os meios
m
físicoo e biótico utilizou-se a
determinação disposta na Res
solução CO
ONAMA 01/8
86:
“III - Defin
nir os limite
es da área geográfica a ser diretta ou indireetamente affetada pelo
os
impactos, denominad
da área de influência do
d projeto, considerand
c
do, em todo
os os casoss,
a bacia hid
drográfica na
n qual se l ocaliza” (CO
ONAMA 01/1986: artiggo 5° Inciso III).
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De form
ma que, a AII
A para o meio
m
físico e biótico fo
oi definida como
c
a baccia do ribeirrão Jaguaré
é,
conform
me apresentado no mapa das Á
Áreas de Influência (A
o final destte
AI-01), apressentado ao
item.
Ressaltta-se que, a definição da bacia h idrográfica do ribeirão Jaguaré ccomo área de
d influência
indireta (AII) para os
o meios fís
sico e bióticco é uma diretriz a ser seguida, poois se constitui em uma
unidade
em termos de qualidad
e territorial de
d análise importante e
de e volumee de água, transporte e
deposiçção de sediimentos, su
usceptibilida
ade à inund
dação, contaminação e outras in
nterferência
as
possíve
eis de ocorre
er na etapa
a de implanttação do.
Conside
erando o meio urbano como uma
a unidade de espaço in
ntegrada e dinâmica, nas
n quais as
a
variáveiis morfométricas supra
acitadas esstão diretam
mente relacionadas à ggeologia (em
mbasamentto
morfoesstrutural), clima
c
e condições metteorológicas
s (intemperrismo físicoo e químico
o), pedologia
(processo pedogen
nético), recu
ursos hídriccos subterrâ
âneos (reca
arga naturall e fluxo semelhante ao
a
escoam
mento superrficial), recu
ursos hídric os superfic
ciais (escoamento gravvitacional), dinâmica de
terrenoss (curvatura
a da topografia e clino metria), a utilização
u
de
esta unidadde torna-se pertinente e
indispen
nsável.
Para o meio socioeconômico
o a Área d
de Influênc
cia Indireta (AII) foi d efinida abrrangendo as
a
prefeituras regiona
ais das reg
giões oeste , sudeste e centro do
o municípioo de São Paulo,
P
sendo
elas: S
Sé, Pinheiro
os, Lapa e Butantã. A delimitação desta área abraangendo as
s prefeitura
as
regionais destas re
egiões é jus
stificada pel a possibilid
dade destas
s áreas serãão impactad
das de forma
indireta pela imp
plantação do
d empree
endimento, considerando questtões relacionadas, ao
a
transporte público.

 Á
Área de Inffluência Direta - AID
Área su
ujeita aos im
mpactos dire
etos da imp
plantação e operação do
d empreenndimento. A delimitaçã
ão
da AID ocorre em decorrência das caraccterísticas sociais,
s
eco
onômicas, ffísicas e bio
ológicas do
os
ularidades do
d empreen
ndimento, cconsiderand
do-se para o
locais a serem esttudados e das particu
caso d
deste emprreendimento
o, no toca
ante aos meios
m
físic
co e bióticco, a área
a sujeita às
à
interven
nções da im
mplantação do
d empreen
ndimento.
o a AID foi delimitada utilizando-se novameente a deterrminação da
Para oss meios físico e biótico
Resoluçção CONAM
MA n. 01/86
6, de forma
a que foi de
efinida a partir das subb-bacias do
o Córrego do
Itaim, co
onforme ap
presentado no
n mapa de
e áreas de influência.
i
Para o meio socioe
econômico a AID corre
esponde ao
o distrito Ra
aposo Tavarres, visto que nele estta
inserido
o o terreno
o previsto para a im
mplantação do Terminal Reserrva Raposo
o, conforme
apresen
ntado no ma
apa de área
as de influê ncia.

 Á
Área Direta
amente Afe
etada - ADA
A
Para oss três meioss físico, bióttico e socio
oeconômico
o a ADA foi delimitada o terreno previsto
p
parra
a impla
antação do Terminal Reserva R
Raposo, ou seja, as áreas
á
ondee incidirão os
o impacto
os
diretos d
decorrentess da implantação emprreendimento.
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16. Diagnóstico ambien
ntal
16.1

D
Diagnóstico ambien
ntal da áre
ea de influ
uência ind
direta (AII)

16.1.1 Meio Físic
co
16.1
1.1.1 Asp
pectos Geológicos
A caraccterização dos
d
aspectos geológiccos relacion
nados à árrea de influuência indire
eta – AII fo
oi
realizad
da em difere
entes escalas de aborrdagem, e, portanto, ab
brangendo parcialmen
nte os limite
es
geográfficos das su
ub-bacias qu
ue drenam para o rio Pinheiros.
P
Para esste diagnósttico foram utilizados
u
d
dados secun
ndários com
mo mapeam
mento contín
nuo da basse
cartográ
áfica da RM
MSP, escalla 1:100.00
00 da EMP
PLASA (200
06) e Mapaa Geológico
o da Regiã
ão
Metropo
olitana de São
S Paulo, escala
e
1:25
50.000 do In
nstituto Geo
ociências/US
SP (1998).
Tais pro
ocedimento
os permitira
am ilustrar o tema porr meio do “Mapa Geol
ológico da AII”
A (MF-01),
correspondente à compilação
c
(com adeq
quações) da
as fontes su
upracitadas..
De uma
a maneira geral, a AII sobrepõe
s
prredominanttemente dua
as unidadess geológica
as, as rocha
as
de Embasamento
o Cristalino (48%), re
epresentadas pelo Complexo
C
E
Embu, e pelas
p
suíte
es
granítica
as indiferen
nciadas; e os Sedime
entos Ceno
ozóicos da Bacia Seddimentar de
e São Paulo
(52%). Recobrindo
o estes do
ois comparrtimentos geológicos
g
destacam--se as oco
orrências de
depósito
os aluviais e coluviais quaternário
os.
Em um
m estudo de
d maior detalhe,
d
em
mbasado na
a publicaçã
ão “Geologgia urbana da Regiã
ão
Metropo
olitana de São
S
Paulo”” (RODRIG UEZ, 1998
8), evidencia-se na AI I do Terminal Reservva
Raposo
o um substrrato geológ
gico constitu
uído por um
ma grande variedade litológica, agrupada
a
de
forma genérica em
m três grupos com cara cterísticas distintas,
d
a saber:
 Rochas do Embasame
ento Cristaliino (Pré-Ca
ambriano);
 Rochas Sed
dimentares da Bacia d
de São Paullo (Cenozóico); e
 Depósitos aluviais
a
e co
oluviais (Ce
enozóico).
As roch
has do em
mbasamento
o cristalino estão rep
presentadas
s pelo Com
mplexo Embu, unidade
compossta por um
ma grande
e variedad
de litológic
ca (gnaisses graníticcos e bio
otitagnaisse
es
migmatizados, xisttos, micaxis
stos, filitos e corpos le
enticulares de anfibolittos, quartzittos e rocha
as
calciosssilicatadas, entre outras) e pelas ssuítes granííticas diferenciadas.
Já os S
Sedimentoss Terciários
s pertencen
ntes à Bac
cia Sedimen
ntar de Sãão Paulo ocorrem com
m
predom
minância ao norte e les
ste da AII, rrepresentad
dos pelas Formações
F
São Paulo, Resende e
Itaquaquecetuba. As
A rochas mais
m
típicass compreend
dem diamic
ctitos e congglomerados
s com seixo
os
e lamito
os predomin
nantemente
e arenosos,, gradando para arenittos, em me io a sedime
entos síltico
oargiloso
os.
Os Sed
dimentos Quaternários
s são comp
postos por depósitos
d
aluviais
a
receentes, que ocorrem ao
a
longo d
das várzeass dos rios e córregos atuais, des
stacando-se
e a planíciees dos rios Pinheiros e
ribeirão Jaguaré, intensamen
nte remode
elada pela ação
a
huma
ana, por meeio de retifficações do
os
nto das várz
zeas.
canais e aterramen
A seme
elhança entre as unida
ades morfoe
esculturais quaternária
as e terciáriias está no fato de que
ambas ssão oriunda
as de sedim
mentos conttinentais e costeiros
c
do
o Cenozóicoo, porém su
uas gênese
es
são basstante distin
ntas. No ca
aso das mo
orfoesculturras das form
mações terc
rciárias o principal fato
or
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associa
ado à sedim
mentação é sem dúvid
das a tectônica, de mo
odo que a Bacia Sedimentar Sã
ão
s em zonas
Paulo fo
ormou-se a partir dos abatimentos
a
s de antigos
s falhamenttos reativad
dos na borda
norte do
o Planalto Atlântico.
A
Com
C
o emba
aciamento na porção central, succedeu-se o acúmulo de
sedimen
ntos fluviaiss, de planíc
cies de inu
undação e lacustres em espessuura com, orriginalmente
e,
três cen
ntenas de metros.
m
Com o exposto, de
e forma a melhor
m
visu alizar os lim
mites de oc
corrência daas unidades
s geológica
as
que oco
orrem na AII
A e AID do
o presente e
estudo, con
nsolidou-se o “Mapa G
Geológico da
d AII” (MF 01), apresentado adiante. Da mesma fforma, o quadro
q
3 a seguir sisstematiza as
a principaiis
informações relacio
onadas às unidades
u
littoestratigráfficas identifficadas nesssas áreas.
Quad
dro 3 – Uniidades Lito
oestratigráfficas - AII

Pe
eríodo

Simbologia
(Unida
ade
Litoestratigráfica)

Área
(% AII)

Qa
a

17

TItt

3

TSP
P

1

TRd
d

19

Cis
s

12

PCs
sg

23

PCe
ex

25

Cen
nozóico

Pré-Cam
mbriano

Litolo
ogias
Depósitos
s Aluvion
nais: Aluviões em
geral, inclu
uindo areiass inconsolid
dadas de
granulação
o
variávvel,
argilas
e
cascalheira
as fluviais subordinad
damente,
em depósitos de calhaa e/ou terra
aços.
Formação
o Itaquaqu
uecetuba: Sistema
fluvial en
ntrelaçado. Conglome
erado e
areias pred
dominantess. Lamitos e argilitos
subordinad
dos. Ocorrrências re
ecobertas
pelos sedimentos aluvviais quaterrnários.
Formação
o São Pau
ulo: Sistem
ma fluvial
meandrantte.
Preedominância
a
de
depósitos arenosos, subordina
adamente
argilas e conglomeraddos.
Formação
o Resende:: Lamitos, arenitos
a
e
conglomerrados – S
Sistema de
e leques
associados
s á planíccie aluvial de rios
entrelaçados.
Rochas cataclásticass e milonítticas em
zonas de movimeentação tectônica
intensificad
da.
Suítes Graníticas
G
Indiferenciadas:
Granitos, granodiorittos, monzo
ogranitos,
granitóides
s
indifere
enciados,
equigranulares ou poorfiróides, em
e parte
gnáissicos
s – Sintecctônicos e pós –
tectônicos.
Complexo
o Embu: Xistos, Biotita
B
–
quartzo – muscovitaa – xistos, mica –
xistos
diversos,,
parc
cialmente
migmatizados. Podeem ocorrerr corpos
lenticulares de anfibbolitos, qua
artzitos e
rochas calciossilicataddas.
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16.1
1.1.2 Asp
pectos Geomorfológ
gicos e Mo
orfométric
cos
Os estu
udos geomo
orfológicos e morfométtricos relativ
vos a AII do
o Terminal Reserva Ra
aposo foram
m
elaborados a partirr da metodo
ologia propo
osta por Ro
oss (1992, in ROSS & MOROZ, 1997),
1
sendo
que tal proposta metodológic
m
ca, por sua
a vez, é vinculada no
os conceitoos de morfo
oestrutura e
morfoesscultura pro
opostos por Gerasimovv & Macerja
akov (1968, in ROSS & MOROZ, 1997), onde
se conssidera que a ordem tax
xonômica do
o relevo é baseada
b
em
m 06 (seis) tááxons.
Segund
do esta mettodologia, o conteúdo de cada níível taxonôm
mico analisaado é caracterizado da
seguinte
e forma:
 1º táxon: Unidades
U
mo
orfoestruturrais;
 2º táxon: Unidades
U
mo
orfoescultu rais;
 3º táxon: Conjuntos de formass menores do relevo, que apreesentam diistinções de
aparência entre si em
m função d
da rugosida
ade topográ
áfica ou índdice de dis
ssecação do
relevo, bem
m como form
mato do top
po, vertente
e e vales de cada padrãão existente
e;
 4º táxon: Correspond
C
e a cada t ipo das forrmas de relevo individ ualizada, componente
es
das diferen
ntes unidades morfológ
gicas;
 5º táxon: Correspond
C
de a vertenttes ou seto
ores das ve
ertentes perrtencentes a cada uma
das formass individualizadas do re
elevo; e
 6º táxon: Formas atuais
a
men ores decorrentes de processoss atuais, inclusive
i
o
os
antrópicos (formas errosivas, mo
ovimentos de
d massa e suas cicaatrizes, cortes e aterro
os
executadoss por maquinário, entre
e outros).
Portanto
e a uma de
o, todo o re
elevo terrestre pertence
eterminada estrutura q ue o susten
nta e mostrra
um aspecto escultural que é decorrente
d
da ação do
o tipo climático atual e pretérito que
q atuou ou
o
atua ne
essa estrutura. Deste
e modo a morfoescultura e morfoestrutu
m
ura definem
m situaçõe
es
estática
as, produtoss da ação dinâmica do
os processos endógeno
os e exógennos. Assim, tem-se que
a morfo
oescultura é um produto da ação cclimática so
obre uma de
eterminada morfoestrutura.
O 1º táxxon se cara
acteriza por um táxon m
maior, a exe
emplo da morfoestruturra da bacia sedimentar,
que pelas suas características estruturaiis define um
m determina
ado padrãoo de formas
s grandes do
relevo. O 2º táxon
n, definido por um táxxon menor, são as un
nidades moorfoescultura
ais, gerada
as
pela açã
ão climática
a ao longo do
d tempo ge
eológico, no
o seio da morfoestrutu
m
ra.
Em ma
aior escala, observa-s
se o 3º tá
áxon refletiindo as un
nidades doos padrões
s de forma
as
semelha
antes de relevo ou os padrõ es de tipo
os do rele
evo. Nestee táxon os
s processo
os
morfoclimáticos attuais come
eçam a serr mais facilmente nottados. Estees padrões
s de forma
as
semelha
antes são conjuntos de formass menores do relevo
o que apreesentam diistinções de
aparênccia entre si em função
o da rugossidade topográfica ou índice de ddissecação, bem como
formato
o do topo, vertente
v
e vales
v
de ca
ada padrão existente. Podem-se ter várias unidades de
padrõess de formass semelhanttes em cada
a unidade morfoescultu
m
ural.
A forma
a de relevo
o individualiizada dentrro de cada unidade de padrão dde formas semelhante
s
es
corresponde ao 4º táxon na ordem de
ecrescente. As formas
s de relevoo desta categoria tantto
podem ser as de agradação,
planícies flu
a
tais
t
como: p
uviais, terraços fluviaiss ou marinha
as, planície
es
lacustre
es entre outtros ou de denudação
o resultante do desgas
ste erosivo: como colin
nas, morross,
cristas, enfim, form
mas com top
pos planos a
aguçados ou
o convexos
s.
Assim uma unidade de pad
drão de forrmas seme
elhantes constitui-se ppor grande número de
xon, todas semelhante
es entre si tanto na morfologia
a quanto na
formas de relevo de 4º táx
morfometria, ou se
eja, tanto no
o formato, ccomo no tam
manho.
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O 5º tá
áxon na ord
dem decres
scente são as vertentes ou setores das veertentes perrtencentes a
cada um
ma das form
mas individ
dualizadas d
do relevo. O 6º táxon correspon de às form
mas menore
es
produzid
das pelos processos
p
erosivos,
e
m
movimentos de massa e/ou por deepósitos attuais. Assim
m,
são exe
emplos às voçorocas,, ravinas, ccicatrizes de
d deslizam
mentos, banncos de se
edimentação
o,
assorea
amento e te
erracetes de
d pisoteio,, frutos dos
s processos morfogennéticos atuais e quasse
sempre induzidos pelo
p
homem
m.
Tal mettodologia de
e análise e classificaç ão dos eve
entos geomorfológicos também es
stá presentte
na divissão das esscalas de análise
a
do presente estudo.
e
Parra a caractterização da
d AII serã
ão
abordad
dos o 1º, o 2º e o 3ºº táxons, e
encabeçado
os pela cartografia geeomorfológic
ca oficial do
estado de São Pa
aulo (Escala
a 1: 500.00 0), associa
ado a uma revisão bibbliográfica adequada
a
a
ao
presentte estudo.
Em seu
u livro deno
ominado Ge
eomorfolog ia do Sítio Urbano de
e São Pauloo, Ab’Sabe
er explica os
o
elementtos fundam
mentais da capital pau
ulista, seja sua compartimentaçãão topográfica (colina
as
paulista
anas), seuss patamares
s, rampas, terraços fluviais,
f
baixadas e ass planícies aluviais da
tríade de rios (Tam
manduateí, Tietê
T
e Pinh
heiros) e seus afluentes.
Os qua
adros de re
elevo apres
sentados p
pelo território paulista incluem ppaisagens dos
d
maciço
os
cristalin
nos antigoss do Brasill Atlântico e paisage
ens das re
egiões sediimentares e eruptivass,
paleozo
oicas e messozoicas, da
a bacia sediimentar do rio Paraná.
Na região do terre
eno do Term
minal Reserrva Raposo
o, em termo
os de fisiog rafia geral, a região do
municíp
pio de São Paulo abra
ange um pe
equeno com
mpartimento
o do relevoo de Planallto Atlântico
o,
contand
do com apro
oximadame
ente 1.400 a 1.500 km² de extens
são. Situa-sse a alguns quilômetro
os
após o reverso continental da
a Serra do Mar, em um
ma área de
e relevo conntígua às abas interna
as
da chamada Serrra do Cuba
atão e num
ma faixa de
e território postada frrontalmente
e à Baixada
Santista
a. Prolonga
a-se adentrro até meia
a centena de
d quilôme
etros para o interior, em território
drenado
o inteiramen
nte pelo alto
o Vale do T
Tietê.
e de um patamar
p
rellativamente
e extenso e muito be
em definidoo do Plana
alto Atlânticco
Trata-se
Brasileiro, cuja to
opografia na
a região sse traduz por
p um rele
evo ondulaado e suav
ve, onde se
s
sucedem
m colinas de
d diversos
s níveis, te
erraços fluv
viais descon
ntínuos e aalongadas planícies de
inundaçção. As altittudes region
nais ficam ccompreendidas entre os
o limites dee 720-724 m (nível do
os
talvegue
es, planície
es e baixos terraços fl uviais) e 790-830 m (nível
(
das pplataformas
s interfluviaiis
principa
ais e colinas mais elev
vadas). Tal amplitude altimétrica, extremam
mente mode
esta em facce
ao conjunto topogrráfico do Pllanalto Atlâ ntico, liga-s
se a um com
mplexo de fatores regionais, entrre
a geológica
a pós-cretác
cea da região, a fase deposiciona
al pliocênicca
os quaiss se destacca a história
que detterminou a formação da Bacia d
de São Paulo e a evolução geoomórfica pó
ós-pliocênicca
responssável pela elaboração
e
das linhas a
atuais do re
elevo.
Com o exposto, o quadro 4 apresenta em macroe
escala a divisão taxonnômica utilizada para a
elaboração do “Ma
apa Geomorrfológico da
a AII” (MF- 02).
0
Quadrro 4 – Divis
são taxonômica do relevo da AIII
1º Táxo
on
Unidad
des
Morfoestru
uturais

2º Tá
áxon
Unida
ades
Morfoesc
culturais

Bacia Sedim
mentar
C
Cenozóica/De
epressão
Tectôniica

Bacia Sedi mentar do
Planalto S
São Paulo
(Terciiário)

3º Táxon
T
Unid
dades
Morfológicas / Tiposs
de Relevo
R
Planalto de São Pauloo
(Terc
ciário e
Quate
ernário)

Área
a de
Ocup
pação
Na AII
1.3
384
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1º Táxo
on
Unidad
des
Morfoestru
uturais

2º Tá
áxon
Unida
ades
Morfoesc
culturais
Planíciess Fluviais

Cinturão Orog
gênico do
Atlânticco

Planalto A
Atlântico

3º Táxon
T
Unid
dades
Morfológicas / Tiposs
de Relevo
R
Planícies Fluviais do
Rio Tietê e afluentes
Planalto Paulistano
P
/
Alto
o Tietê

Área
a de
Ocup
pação
Na AII
14
41
1.0
034

Fonte
e: IPT, 1997.

O detalhamento da caracteriz
zação dos compartime
entos geom
morfológicoss apontados no quadrro
anteriorr encontra-sse adiante, no “Mapa G
Geomorfológ
gico da AII”” (MF - 02).
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O conte
exto geomo
orfológico da
d AII pode
e ser fragm
mentado a partir das distintas estruturas de
origem (1° Táxon
adas ao co
ontexto de formação cristalina (C
Cinturão Orogênico
O
do
n), relaciona
Atlântico
o) e sedime
entar (Bacia
a Sedimenta
ar Cenozóic
ca do Alto Tietê).
T

 Embas
samento cristalino
O Cintu
urão Orogên
nico do Atlântico corre
esponde ao
o embasam
mento de naatureza cris
stalina e po
oli
orogênica presente
e da área de estudo (1
T
de
e uma estruttura que se
e desenvolvve
1° Táxon). Trata-se
e da Bahia
a, passando
o pelo Rio Grande doo Sul, San
nta Catarina
a,
desde o Uruguai até o norte
Paraná,, São Paulo
o, Rio de Ja
aneiro, leste
e de Minas
s Gerais e Espírito
E
Sannto (ROSS, 1987). Sua
gênese vincula-se a vários cic
clos geotecttônicos aco
ompanhados de sedimeentação, metamorfismo
regional, falhamentos, dobram
mentos e exxtensas intru
usões.
Os está
ágios evolu
utivos do Cinturão O
Orogênico do
d Atlântico
o são aindda mal conhecidos. A
bibliogra
afia consulttada (ALME
EIDA e CA
ARNEIRO, 1998)
1
indica que as rrochas agru
upam-se em
m
núcleoss metamórfiicos com estruturas re
epresentativ
vas de três
s grandes ccolagens prroterozóicass,
vinculad
das aos su
upercontine
entes Atlân tico (de id
dade Paleoproterozóicca), Rodínia
a (de idade
Mesoprroterozóica// Neoprotero
ozóica) e G
Gondwana Ocidental
O
(do final do N
Neoproteroz
zóico).
As successivas co
olagens e interações de placas
s originaram faixas m
móveis acrrescionáriass,
colisionais ou tran
nspressiona
ais, retomad
das sucess
sivas vezes
s, circundaando núcleo
os menoress,
reestrutturados e afetados pelas
p
oroge
enias transamazônica e brasilia na (ALMEIDA, BRITO
O
NEVES
S e CARNEIRO, 2000).
O estág
gio final do ciclo Brasiliano resulto
ou em dens
so arranjo de
d zonas dee cisalhame
ento dextraiis
anastom
mosadas, orientadas segundo E-N
NE a E-W (H
HASUI e SA
ADOWSKI, 1976). Porr fim, a longa
evoluçã
ão geológicca do Cintturão Orog
gênico do Atlântico te
ermina com
m a conso
olidação, ou
o
cratonizzação, de uma
u
extens
sa área no início do Paleozóico,
P
conhecidaa como Plattaforma SulAmerica
ana.
Os Plan
naltos e Se
erras do Atlântico Lesste-Sudeste correspondem a um dos produtos da açã
ão
climáticca, ao longo
o de milhares de ano
os, sobre a Plataforma Sul-Ame ricana. Tra
ata-se, destta
forma, d
da principal morfoescultura (2° Tá
ente na área
a de estudoo.
áxon) prese
O mode
elo domina
ante do Pla
analto Atlân
ntico constitui por form
mas de toppos convex
xos, elevada
densida
ade de can
nais de dre
enagem e vvales profu
undos. Trata-se do “D
Domínio do
os Mares de
Morros”” definido po
or Ab’ Sabe
er (1953).
Ab’ Sab
ber (1953) define o domínio doss mares de morros co
omo o de m
maior comp
plexidade de
padrõess de paisag
gens. Neste
e domínio existem pa
adrões loca
ais e sub-reegionais co
ondicionado
os
principa
almente às variáveis te
ectônicas (e
escarpas e linhas de falhas) e littológicas, o que leva a
uma variação na re
esistência aos
a processsos erosivos
s, de intemp
perismo e dde pedogênese.
Dentre os padrõess de tipos de
d relevo o
observáveis
s no Planaltto Atlânticoo, destacam
m-se aquele
es
comunss ao Planaltto Paulistan
no, represe
entando o 3°
a área de innteresse ao
o estudo em
m
3 Táxon da
tela.
A prese
ente unidade
e morfológica recobre a maior parte da AII. Nela
N
predom
minam formas de relevvo
denudacionais, cu
ujos modela
ados const ituem-se basicamente
e em morroos médios e altos, de
disseca
ação média com topos convexos. A altimetria
a predomina
ante enconttra-se entre 800 e 1.00
00
m e a llitologia é basicament
b
te constituíd
da por mig
gmatitos, grranitos, miccaxistos e gnaisses,
g
a
as
quais prroporcionam
m solos do tipo
t
Argisso
olos Vermellho – Amare
elos e Cam bissolos.
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As dren
nagens aprresentam um
u padrão dendrítico, densidade entre méédia e alta
a com vale
es
entalhad
dos.

 Embas
samento se
edimentar
Coexistte a Platafo
orma Sul-A
Americana, nota-se a Bacia Sedimentar Ceenozóica do
o Alto Tietê
ê,
correspondendo a morfoestrutura (1° Táx
gem sedime
entar na AIII.
xon) de orig
A fase d
deposiciona
al responsá
ável pela gê
ênese da ba
acia sedime
entar cenozzóica observ
vada no altto
Tietê lig
gou-se a uma
u
série de irregula
aridades te
ectônicas e páleo-hiddrográficas do final do
Cenozo
oico, as qua
ais forçaram
m uma ação
o de barrag
gem fluvial para o rio Tietê na zona em que
esse aflluente do Paraná
P
era obrigado
o
a ttranspor o relevo
r
rejuv
venescido, dde caráter apalachiano
a
o,
constitu
uído pelas fo
ormações da
d série São
o Roque (prroterozoica)) (AB’SABE
ER,1953).
Dessa fforma, a mo
ontante das
s soleiras te
ectônicas, numa área de
d relevo m
menos pronu
unciado e de
concenttração da drenagem
d
do alto Tietê
ê, processou
u-se uma sedimentaçãão fluviolacu
ustre, que, a
seu térm
mino, confo
ormou uma pilha de se
edimentos de
d espessura média poouco superrior a 130 m.
m
Tais se
edimentos foram dep
positados a partir de um assoa
alho cristallino pré-pliocênico (de
nos) relativ
gnaisse
es, granitos e xistos pré-devonia
p
vamente irre
egular e m
movimentado
o. À medida
que a sedimentaçã
ão progrediu em espesssura e exte
ensão laterral, processsou-se um recobriment
r
to
total do
os vales ma
aturos da depressão
d
ccentral da bacia e um
m transborddamento pa
ara as área
as
circunja
acentes (AB
B’SABER,19
953).
Como rresultado da ação clim
mática, ao longo de milhares
m
de anos, sob re a Bacia Sedimenta
ar
Cenozó
óica do Alto
o Tietê, evid
denciam-se duas morfo
oesculturas
s principais (2° Táxon)) na área de
interessse, sendo uma de form
mas de gráb
bens e semigrábens com preenchiimento fluviial e lacustrre
de idad
de paleógen
na e neóge
ena, intitula
ados Bacia Sedimenta
ar Terciáriaa, e outra de
d depósito
os
quatern
nários, acim
ma da Bacia Sedimenta
ar Terciária, relacionad
dos ao estáágio de pré--perturbaçã
ão
de sedim
mentos do rio Tietê e afluentes,
a
re
econhecida
a como Plan
nícies Fluviaais.
A Bacia Sedimen
ntar Terciá
ária aprese
enta-se em
m formas de relevo denudacio
onais, cujo
os
modelad
dos constituem-se basicamente
e por colin
nas e pata
amares applainados. Para a AII,
destaca
am-se o pad
drão de colinas e patam
mares com topos plano
o-convexoss (3° Táxon).
As altim
metrias pred
dominantes situam-se 700 e 800 metros, se
endo que oss patamares aplanado
os
encontrram-se em torno de 74
40 metros, enquanto as
a colinas atingem
a
dee 760 a 800
0 metros. Na
AII é possível dife
erenciar os vales basstante entallhados nas colinas doo entalhamento meno
os
expresssivo dos pattamares.
Já a m
morfoescultu
ura das Pla
anícies Fluvviais (2°Táx
a
naas áreas im
mediatas ao
os
xon) está alocada
cursos d’águas, como os rio
os Tietê, Piinheiros, Ta
amanduateí e afluentees, sobrepo
ostos e, po
or
vezes, ccoexiste a Bacia
B
Sedim
mentar Tercciaria.
quaternário
As planícies fluvviais são depósitos
d
os, acima da bacia sedimentar terciária
a,
relacion
nados ao estágio
e
de pré-perturrbação de sedimentos
s do rio T
Tietê e aflu
uentes. Sã
ão
sedimen
ntos mais finos e menos
m
espe
essos do que
q
aquele
es caracterrísticos das
s formaçõe
es
oriundas da Bacia
a Sedimenttar Terciáriia e aprese
entam conttato frequeentemente erosivo
e
com
m
estas un
nidades.
Os sediimentos fluvviais dos rios paulista nos analisa
ados rarame
ente ultrapaassam 10 metros,
m
vistto
que rep
presentam áreas ess
sencialmentte planas, geradas por
p
deposi ção de orrigem fluvia
al
holocên
nica. Na áre
ea de estud
do, o padrã
ão de relev
vo pronunciado nesta morfoescultura são as
a
Planície
es Fluviais do
d rio Pinhe
eiros e aflue
entes (3°Táxon).
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Ab’Sabe
er (1953) affirma que, todas as vá rzeas paulis
stanas apre
esentavam ccobertura superficial
s
de
solo turrfoso escurro e bastan
nte espesso
o (0,75 a 1,5
1 m). Tais depósitoss turfosos holocênicoss,
muitas vvezes recobriam tamb
bém os terra
aços fluviais
s e sopés de
d colinas, nivelando parcialment
p
te
essas á
áreas, portanto, dificulta
ando a defi nição dos liimites desses comparttimentos dis
stintos.
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16.1
1.1.3 Clim
ma e Cond
dições Me
eteorológic
cas
A caraccterização climatológic
c
ca da AII do
o Terminal Reserva Raposo
R
é aapresentada
a a partir de
abordag
gens distintas da dinâm
mica atmosfférica, com enfoque em
m:
- O primeiro conssidera as observaçõe
o
es meteorológicas reg
gionais reallizadas em
m locais que
possam
m ser consid
derados representativo s para o em
mpreendime
ento; e
- O seg
gundo enfo
oque refere-se à quesstão do mic
croclima urbano, visanndo aborda
ar os efeito
os
microcliimáticos do
o uso e ocu
upação da tterra local, assim como a interaçãão entre attmosfera e o
ambientte construíd
do da cidade, ou parte dela.
A valida
ação climattológica dos
s parâmetro
os tempera
atura do ar, velocidadee e direção dos ventoss,
na regiã
ão do emprreendimentto, envolveu
u basicame
ente a utilização de daados horários decenaiis
do Prog
grama de Monitorame
ento da Q ualidade do Ar (QUA
ALAR) realiizado pela Companhia
Ambiental do Esta
ado de São Paulo (CE
ETESB), considerando as estaçõees meteoro
ológicas com
m
dados d
disponíveis mais próxim
mas do loca
al do empre
eendimento..
Os loca
ais de mon
nitoramento estão loca
alizados a 6,3 km (Estação Osaasco), 10 km
k (Estaçã
ão
Pinheiro
os) e 5 km (Estação
(
Ta
aboão da S
Serra), em linha reta da
a Área Direttamente Afe
etada (ADA
A).
No casso, os dad
dos horário
os (2005-20
014) das estações
e
meteorológi
m
cas de Os
sasco e de
1
Pinheiro
os foram utilizados
u
pa
ara o diagn
nóstico ane
emométrico e os dadoos horários (2005-2014
4)
da esta
ação mete
eorológica de
d Taboão
o da Serra
a foram utilizados ppara o diagnóstico de
tempera
atura do ar.
As inforrmações ap
presentadas
s no diagnó
óstico pluviiométrico, por
p sua vezz, foram ad
dquiridas po
or
meio da
a estação de
d monitoramento hidro
opluviométrrica E3-031, administraada pelo De
epartamentto
de Águ
ua e Energia Elétrica do Estado
o de São Paulo
P
(DAE
EE) e localiizada no município
m
de
Barueri,, a aproximadamente 7,3
7 km em linha reta do
d empreen
ndimento. O período ob
bservaciona
al
contemplou dados horários de
e 2000 a 20
014.
O Quadro 5 sinttetiza as principais
p
in
nformações das estaç
ções menccionadas. O “Mapa de
d
Localiza
ação das Estações
E
Me
eteorológica
as e de Qua
alidade do Ar
A da AII do MF e MB
B” (MF-03), a
diante, e
especializa tais informações.
ese das infformações das estações meteorológicas e hidropluv
viométrica
Quadrro 5 – Sínte
utiliza
adas no dia
agnóstico
E
Estação
mete
eorológica

Latitude

Longitude

Pinheiros

739
93293

326287

Distância do
empreen
ndimento ADA
A (Km)
10

Taboão da Serra

738
87923

320607

05

O
Osasco
E
E3-031

7397044.89
739
94352

317033
309461

6,3
6
7,3
7

Parâ
âmetros
Vento
V
Tem
mperatura
Umida
ade relativa
Vento
V
Pluv
viosidade

Fonte: Walm, 2017.

1

Vale notta que a Estaçãão de Monitoram
mento de Tabooão ainda que mais
m próxima, a mesma não ppossui dados referente a ventoos,
assim, optou-se pela utilizzação dos dado
os das estações P
Pinheiros e Osaasco.
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 Análise
e dos Resulttados
A classsificação climática de Köppen-G
Geiger é o sistema de
d classificcação globa
al dos tipo
os
climáticcos mais utiilizados em
m climatolog
gia e meteo
orologia. De
e acordo coom essa ca
ategorização
o,
baseada
as em dad
dos mensaiis pluviomé
étricos e te
ermométrico
os, no estaado de São
o Paulo sã
ão
identificcadas sete tipos clim
máticos dife
erentes, pre
edominando
o os climaas úmidos. Na AII, se
s
identificca somente uma desta
as tipologia
as identifica
ada por Kö
öppen: a unnidade Cwa
a (C: clima
as
tempera
ados, w: chuvas de verrão e a: verrões quente
es).
Uma da
as principaiss caracterís
sticas climátticas da uniidade Cwa é a alternânncia das es
stações, uma
quente e chuvosa (de outubro a março
o – primave
era/verão), e outra friaa e relativa
amente maiis
seca (de
e abril a settembro – ou
utono/invern
no).
É importante enfa
atizar que o clima de uma dada
a região é relacionaddo a diversas variáveiis
condicio
onadas a fatores como
c
altitu
ude, latitu
ude, condições do relevo, ve
egetação e
continen
ntalidade, de
d modo qu
ue as inform
mações ponderadas até
a o momeento se atentam a uma
escala rregional, po
odendo sofrrer oscilaçõe
es conforme o recorte espacial.
Para a á
área do pre
esente estud
do, a tempe
eratura méd
dia anual ob
bservada vaaria entre 17,4ºC (julho
o,
no inverno) e 24ºC
C (fevereiro, no verão),, sendo que
e nas áreas
s mais eleva
vadas pode--se chegar a
tempera
aturas inferriores em função do efeito con
njugado da
a latitude ccom a freq
quência da
as
corrente
es polares. Para as máximas
m
mé
édias mensa
ais a tempe
eratura variia entre 22,6 ºC e 29,4
ºC, com
m ocorrência
a de máxima absoluta de 38,1ºC, a exemplo da data dee 31/10/2012
2. E a média
das tem
mperaturas mínimas
m
me
ensais varia
a de 13,1ºC
C a 20,4ºC, ocorrendo m
mínima abs
soluta de 5,6
ºC, a exxemplo na data
d
de 28/0
06/2011.
A Figurra 13 exibe, na forma de gráfico, o comporta
amento das
s temperatuuras mínima
as, médias e
máxima
as mensais, observada
as na estaçã
ão meteorológica de Taboão da S
Serra.
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Méédia Média
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Jan FFev Mar Abr Mai Jun Juul Ago Set Out Nov Dez
Fonte
e: CETESB, 2015.
2

Figura 13
3 – Temperraturas mín
nimas, méd
dias e máximas menssais (2005-2014)
Os mate
eriais de co
onstrução utilizados
u
em
m áreas urb
banas, com
mo aquelas oobservadas
s na área de
influênccia do Term
minal Reserrva Raposo
o, contribue
em para o aquecimentto do ar, de
d certo que
estes p
possuem prropriedades
s físicas di stintas do solo natura
al, apresenntando men
nor valor de
albedo (razão enttre a radia
ação eletro magnética refletida por
p uma suuperfície e a radiaçã
ão
alorífica e valor
incidentte sobre ela
a), maior capacidade ca
v
mais elevado
e
de ccondutivida
ade térmica..
a
Tais carracterísticass resultam na
n modifica
ação do bala
anço da rad
diação, influuenciando, sobretudo,
s
tempera
atura do ar. Pode-se ainda destaccar o calor gerado
g
pela
as diversas atividades humanas na
cidade, o qual co
onstitui fato
or significattivo na mo
odificação do balançoo de energ
gia. O calo
or
antropo
ogênico, som
mado aos efeitos
e
já de
escritos, pro
ovocam aum
mento nos vvalores de temperaturra
do ar em relação aos ambientes vizzinhos, fav
vorecendo o surgimeento de ca
aracterística
as
climáticcas peculiares ao ecoss
sistema urb
bano.
No que
e se refere
e à caractterização d
do regime pluviométrrico das árreas de in
nfluência do
empree
endimento, a figura 14, apresenta
ada a seguirr, expõe a distribuição
d
mensal de precipitaçã
ão
acumula
ada para o período observacio nal de 10 anos na estação hiddrometeoro
ológica maiis
próxima
a à área de interesse.
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Volume de precipitação (mm)
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3
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0

4,5 10,7 49

33

Fonte: DAEE (2015
5).

Figura 14 – Prec
cipitação to
otal acumu
ulada – mín
nimas, méd
dias e máxiimas mens
sais (20002014)
ase na interrpretação dos dados cconsolidado
os no pluvio
ograma da ffigura 14, evidencia-s
e
se
Com ba
é
que parra as áreass de influência analisad
das, o men
nor índice pluviométric
p
co mensal acumulado
a
marcado pela esta
ação de inv
verno, princcipalmente nos meses de junhoo e agosto, com média
mensal de 51 e 27,1mm, resp
pectivamentte.
Por outtro lado, os
o maiores índices pl uviométrico
os mensais
s observadoos concenttram-se no
os
meses de dezemb
bro a fevere
eiro, coincid
dindo com o período mais quentte do ano (verão),
(
com
m
máxima
as podendo atingir 376
6,9 mm/mêss. Vale desttacar a gran
nde amplituude pluviométrica anua
al,
revalida
ando a classsificação climática aprresentada anteriormen
a
nte, ou sejaa, um periodo quente e
úmido e outro seco
o e frio.
Alguma
as questõess referentes
s ao microcclima urban
no são imp
portantes dee serem co
onsideradass,
visto qu
ue, em um ambiente
a
aq
quecido, no
ota-se que as
a partículas do ar têm
m maior ene
ergia cinéticca
(de movvimento), portanto
p
ten
ndem a se deslocar mais
m
e com
m maior rappidez para as camada
as
altas da
a atmosfera
a, carregand
do consigo a umidade
e da brisa. Em porçõees mais alta
as, ao entra
ar
em conttato com temperaturas
s mais frias,, a umidade
e se conden
nsa e causaa chuvas forrtes.

 Umidad
de Relativa
a do Ar
A umida
ade relativa
a do ar é in
nfluenciada por alguns controles climáticos,
c
ccomo a tem
mperatura. A
umidade
e está forte
emente con
ncentrada n
nas baixas camadas da
d atmosferra (nos prim
meiros 2.00
00
metros de altitude), e geralmente ocorre
e uma redu
ução dos índices aferiddos com o aumento da
altitude..
O Centrro de Geren
nciamento de Emergê
ências (CGE
E) do munic
cípio de Sãoo Paulo utilliza a escala
psicrom
métrica dese
envolvida pelo Centro de Pesquis
sas Meteorrológicas e Climáticas Aplicadas à
Agriculttura (Cepag
gri) da Univ
versidade d e Campina
as (Unicamp
p) para infoormar à Deffesa Civil os
o
níveis d
de criticidade da umidade relati va do ar. Os índices
s adotados são seme
elhantes ao
os
utilizado
os pela Org
ganização Mundial de
e Saúde (O
OMS), que identifica qque níveis de umidade
relativa menores que
q
60% sã
ão prejudicciais à saúd
de humana e que a m
menos de 30%
3
deve-sse
entrar e
em estado de
d atenção.
A figurra 15 apressenta a umidade relatiiva média do
d ar para estações P
Pinheiros e Taboão da
Serra.
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Fonte
e: CETESB, 2015a.
2

Figura
a 15 – Umid
dade relatiiva do ar (2
2005-2014)
A análise do gráffico permite
e identificarr que as duas
d
estaçõ
ões avaliaddas apresentam dado
os
similare
es e suas te
endências ao
a longo do
o ano coinc
cidem, send
do que o m aior índice de umidade
relativa se concenttra nos mes
ses de deze
embro e jan
neiro e os índices
í
mai s baixos no
os meses de
agosto e setembro
o.

 Direção
o e Velocid
dade dos V
Ventos
Para a análise da
a direção e velocidad
de dos ventos são ap
presentadass as rosas dos vento
os
relacion
nadas aos dados
d
da es
stação mete
eorológica de Pinheiro
os, a sudestte do emprreendimento
o,
registrou, em um período
p
obs
servacional de 10 anos
s, a velocidade média dos ventos
s entre 0,5 e
2,0 m/s (com 57%
% dos dados
s), seguido pelo interva
alo de 2,1 a 3,5m/s (ccom 24,6% dos dados).
As calm
marias, de modo
m
geral, não atingem
m 1% ao longo de todo
o o ano.
Com relação à inte
ensidade do
os ventos, a velocidade na região
o é maior noos meses mais
m
quente
es
do ano (primavera e verão). Neste
N
perío
odo há maio
or influência
a da brisa m
marítima que ultrapasssa
a Serra
a do Mar atingindo a cidade
c
de S
São Paulo, e no invern
no essa circ
rculação do tipo brisa é
menos intensa.
No que
e concerne a direção anemométrrica no perríodo chuvo
oso (verão) , observa-s
se a direçã
ão
predom
minante (de origem) sull-sudeste (ccom 44,4%)), seguido dos
d octantees noroeste e sudoeste
e,
com 14
4,23 % e 9,16%, respe
ectivamente
e. Os octan
ntes mais in
nativos sãoo o oeste (c
com 1,5%) e
nordestte (com 8%)), conforme
e é possível observar na
n figura 16
6.
Para o período se
eco (inverno), observa
a-se també
ém a direçã
ão predomi nante (de origem) sulsudeste
e (com 36,,3%), seguido dos occtantes noroeste e nordeste,
n
ccom 13,46 % e 8,5%
%,
respectivamente. Os
O octantes
s mais inattivos são o oeste (com
m 1,4%) e sudoeste (com 6,8%),
conform
me é possíve
el observarr na figura 1
17.
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Fonte: Da
ados CETESB,, 2015a. (Com
mpilados por W
WALM,
2015).

Fonte
e: Dados CETES
SB, 2015a. (Com
mpilados por WALM,
W
2015).

Figura
a 16 – Rosa
a dos Vento
os de Pinhe iros
na estação
o seca (2005
5-2014).

Figu
ura 17 – Ro
osa dos Venntos de Pinheiros na
esta
ação úmida (2005-20144).

.
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16.1
1.1.4 Rec
cursos Híd
dricos
A AII do
o Terminal Reserva Raposo
R
enccontra-se inserida na bacia
b
hidroggráfica do Alto
A Tietê, a
qual co
orresponde à área dre
enada pelo rio Tietê desde
d
suas nascentess em Sales
sópolis até a
Barrage
em de Rasgão no mu
unicípio de Pirapora do
d Bom Jes
sus. Neste cenário, no
o âmbito da
Política Estadual de Recurs
sos Hídrico
os (Lei 7.66
63/ 1991), o empreeendimento em questã
ão
abrange
e a Unidade
e de Gerenc
ciamento de
e Recursos Hídricos do
o Alto Tietêê - UGRHI 06.
0
A UGR
RHI 06 se
e divide em
m seis su
ub-regiões de gerenc
ciamento, quais seja
am: BillingssTamand
duateí, Cotiia-Guarapiranga, Cabe
eceiras, Juq
queri-Canta
areira, Pinheeiros-Pirapo
ora e Penha
Pinheiro
os. Para o presente
p
es
studo é enfa
fatizada a sub-região
s
Penha-Pinh
P
heiros, a qual engloba a
porção centro-oesste da bac
cia e, por consequê
ência, as áreas
á
de iinteresse do
d presentte
empree
endimento, conforme
c
é possível ob
bservar na Figura 18.
Em maiior escala de
d abordagem, a AII fo
foi delimitad
da com refe
erência ao pperímetro da
d sub-baciia
hidrográ
áfica que o terreno do terminal esstá inserido
o, ou seja, as
a sub-baci as do ribeirrão Jaguaré
é,
afluente
e pela marg
gem esquerd
da do rio Piinheiros.
O “Map
pa dos Recursos Hídriicos Superfificiais da AIII” (MF-04), apresentaado a frente
e, detalha os
o
recursos hídricos e respectiva
as microbaccias inserida
as no entorrno do term
minal de ônib
bus Reservva
Raposo
o.

Fonte: FUS
SP, 2009.

Figura 18 – UGRHI e sub-bacia do empree
endimento (A
(AII).

6
69

324000

Microbacias

7395000

321000

7395000

318000

ba
ca

Córrego Itaim

us s
o

Córrego Jaguarezinho

r. B

Córrego Água Podre

Có
r

Córrego do Espanhol
Córrego Jaguaré

ré
gua
Rib. Ja

Sem denominação

Legenda

OSASCO

Área Diretamente Afetada (ADA)
dos meios físico e biótico
Área de Influência Direta (AID)
dos meios Físico e Biótico

7392000

7392000

Terminal de Ônibus

SÃO PAULO
rr.
Có

Área de Influência Indireta (AII)
dos meios Físico e Biótico

s ara
ajus
r
i
P

Convenções Cartográficas
Rede hidrográfica natural

i
Ita

Rede hidrográfica canalizada

m

go
rre
ó
C

Rede hidrográfica canalizada e tamponada
Rede hidrográfica não caracterizada
Corpo-d'água

Limite municipal

7389000

em

é
ar

TABOÃO DA
SERRA

r
Ita

7389000

rr.
Có

Córr.
S

No
m

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
Terminal de Ônibus

e

Carapicuíba

Jaguaré

Osasco

321000

0

0,4

Escala 1:40.000
0,8

1,2

324000

1,6

2 km

Taboão
da Serra

Projeção UTM - SIRGAS 2000 - Fuso 23S

Embu
CLIENTE
ESTUDO

LOCAL

A3_Paisagem

TÍTULO

Fonte:
- Sistema de Informações para Habitação Social na Cidade de São Paulo (HABISP)
Microbacias da Região Metropolitana de São Paulo. Download em maio de 2015.
- Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA.
Mapeamento contínuo da base cartográfica da Região Metropolitana de São Paulo,
escala 1:100.000, 2006. (Adaptado)

Raposo
Tavares

Cotia

ESCALA

São Paulo - SP

Butantã

Rio
Pequeno

COTIA
318000

Lapa
Perdizes
Pinheiros

São
Paulo
Vila
Sônia

Vila
Andrade

Campo
Limpo

Itaim
Bibi

PARQUE RAPOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) da Implantação do Terminal de
Ônibus

MAPA DE RECURSOS HIDRÍCOS SUPERFICIAIS DA AII E AID
1:40.000

DESENHO

REFERÊNCIA

Julierme Zero

MF-04

DATA

06/12/2017

RESP. TÉC.

REV

00

Jacinto Costanzo Junior

VISTO
CREA

0600658443/D

 C
Caracteriza
ação Hidro
ológica e H idromorfollógica
As prin
ncipais informações com relação
o à bacia do Alto Tiietê foram extraídas do Sistema
Integrad
do de Gere
enciamento de Recurssos Hídrico
os do Estado de Sãoo Paulo, be
em como do
Plano de Bacia Hid
drográfica do
d Alto Tietê
ê – Ano 200
09.
A Bacia
a Hidrográffica do Alto Tietê (B H-AT) possui superfície de dreenagem de 5.775 km²,
comprim
mento de ce
erca de 130
0 km e largu
uras variand
do entre me
enos de 10 até pouco mais do que
70 km. A BH-AT possui
p
alto índice pluvviométrico (1.560
(
mm - média annual). Trata
a-se de uma
bacia de cabeceira
a, localizad
da inteirame
ente no estado de Sã
ão Paulo, nno Planalto Atlântico, a
uma alttitude média
a de 750 m acima do nível do ma
ar. As linha
as de drenaagem apresentam nítida
orientaçção segund
do as direç
ções E-W a ENE-WSW, como consequêência do fo
orte controle
estruturral exercido pelas rochas constituiintes.
A sub-b
bacia hidro
ográfica do Ribeirão JJaguaré, definida
d
com
mo a AII, afluente pe
ela margem
m
esquerd
da do rio Pinheiros, está localizad
da no setor oeste da Região
R
Metro
ropolitana de São Paulo
com 28
8,93 km² de
d contribu
uição direta
a (CBH-AT
T, 2009). Ela
E apresennta formato
o alongado
o,
orientad
da na direçã
ão SW-NE e densidade
e da drenag
gem média a alta com padrão parralelo.
As nasccentes do córrego do
o Itaim e do
o ribeirão Jaguaré
J
se encontram
m no munic
cípio de Sã
ão
Paulo, p
próximo ao
o terreno do
o Terminal Reserva Raposo, nos bairros Jaardim Amara
alina e Joã
ão
Paulo V
VI, respectiivamente. Cabe
C
menccionar que toda a exttensão da área de drenagem do
ribeirão Jaguaré e,
e conseque
entemente do córrego
o do Itaim, abrange soomente o município
m
de
São Paulo.
 Disponibiliidade Hídriica
Para a avaliação da
d disponib
bilidade híd
drica superfficial da AII, utilizaram
m-se medida
as de vazã
ão
descrita
as a seguir:
azão Mínima Superficia
al registrada
a em 07 dia
as consecuttivos em um
m período de
 Q 7,10 – Va
re
etorno de 10
0 anos. Volu
ume restritivvo e conserrvador.
Trata-se
e de um cá
álculo de va
azão com vvantagens para
p
aplicaç
ção de obraas hidráulicas, em vistta
de que sofre meno
os influência
a de erros o
operacionais e intervenções hum anas no cu
urso de água
do que a vazão míínima diária e é suficien
ntemente mais
m
detalha
ada que a vvazão mínim
ma mensal.
Tem-se
e, assim, uma vazão utilizada co
om frequên
ncia de ind
dicador da disponibilid
dade hídricca
natural num curso de água, ou
o seja, parra o indicad
dor de 10 anos frente a 07 dias de mediçõess,
pode-se
e estimar que o manancial não irrá atender a vazão reg
gistrada nass medições
s, em média
a,
uma vezz em dez anos (sem re
egularizaçã o).
É imporrtante enfattizar dois pontos:
p
a Q 7,10 contem
mpla dados relacionadoos à vazão
o natural e à
inexistê
ência de re
egularização
o, tornando
o, desta forma, dados
s conservaadores para
a o recorte
es
espacia
al ora proposto.
T
co
onhecido ccomo QLP (vazão méd
dia de Longgo Período
o) é a vazã
ão
 Q médio - Também
m
média de ág
gua presen
nte na baccia durante o ano. É consideraddo um volume meno
os
re
estritivo ou conservador e são vvalores mais represen
ntativos em
m bacias qu
ue possuem
m
re
egularização
o da vazão.
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 Q95% - reprresenta a va
azão dispon
nível em 95
5% do temp
po na bacia , ou seja, se uma bacia
possui a vazão
v
do Q95% igual a 100 m³/s significa que
e, no períoddo de um an
no, cerca de
18 dias (5% do ano) teriam
m vazão in
nferior a este valor. Vale lemb
brar que, a
representa
ação da dis
sponibilidad
de, neste parâmetro, representa
r
a vazão “natural” (sem
m
interferênccias) das ba
acias.
eio do Siste
ema de Regionalizaçã
ão Hidrológica do Esta
ado de Sãoo Paulo dis
sponibilizado
Por me
pelo Sisstema de In
nformação para
p
Gerencciamento de
e Recursos
s Hídricos ddo Estado de São Paulo
(SigRH)) e com o uso de ferrramentas d
de geoproce
essamento para manippulação do
os dados, fo
oi
possíve
el aferir valo
ores de QLP, Q95 e Q 7,10 para as
s microbacia
as inseridass na AII, be
em como os
o
valores de referên
ncia da bac
cia Alto Tie
etê (RMSP
P), conforme
e se pode observar na
n tabela 1,
1
apresen
ntada a seg
guir.
Tabela 1 - Disponibillidade hídrrica na área
a de interessse.
Abrangência

AII

Microba
acia

Área de
drenagem
d
(km²)

Coordenad
das /
Mediatriz
z
(UTM / SAD 69)1
X

Y

Prec
cipitação
média anua2*
(mm)
(

QLP*
(m³/s)

Q 95
(m
m³/s)

Q7,10*
(m³/s
s)

Córrego do Espanhol
E

3,37

319795

7391313

1307

0,034

0,,012

0,00
07

Córrego Ja
aguaré

3,19

7
7389318

31
18226

1305

0,032

0,,012

0,00
07

C
Córrego Jaguarezinho

2,01

7
7389839

31
19794

1304

0,02

0,,007

0,00
04

C
Córrego da Ág
gua Podre

1,25

7
7391219

32
21240

1305,9

0,013

0,,005

0,00
03

Microbaciia 01

4,31

7
7392461

32
20712

1313,9

0,044

0,,016

0,00
09

Microbaciia 02

1.43

7
7392477

32
22259

1309,2

0,015

0,,005

0,00
03

Microbaciia 03

2,38

323264

7393527

1314,1

0,025

0,,009

0,00
05

Microbaciia 04

1,42

320938

7394091

1318,5

0,015

0,,005

0,00
03

Microbaciia 05

1,77

322182

7393943

1318,6

0,018

0,,007

0,00
04

Microbaciia 06

0,82

322277

7394906

1324,5

0,009

0,,003

0,00
02

Total AII
A

20,52

-

-

-

0,225

0,,081

0,04
47

1

MC 45
2
Valores d
de referência para
p
área de drrenagem de cad
da microbacia inserida na áre
ea de abrangênncia correspond
dente, não send
do
válidos parra a bacia de ca
aptação integral.
Fonte: Regionalização Hidrológica - SIGRH, compilado Walm, EIA/RIM
MA – Reserva Raposo.

Com oss dados ap
presentados
s na Tabela
a 1 é possível observar que a A
AII possui uma
u
área de
drenage
em de 20,52
2 km².
Segund
do PERH 2012-2015 (Plano
(
Esta
adual de Re
ecursos Híd
dricos), a B
Bacia do Alto Tietê, na
qual esttá a AII, ap
presenta pro
oblemas no
o balanço híídrico, onde
e a demandda total é ce
erca de 78%
%
superior à dispon
nibilidade hídrica totall, como po
ode ser ob
bservado noo, quadro 6 a seguir
conside
erando a va
azão de lon
ngo período
o. Salienta-s
se que tal quadro fazz referência à produçã
ão
hídrica exclusivam
mente da UGRHI 06
6, não considerando reversõess de outro
os sistema
as
produto
ores.
uadro 6 – Disponibilid
D
dade hídric
ca da UGRHI 06 – Alto
o Tietê
Qu
UGRHI

Disp
ponibilidade
e total
(m³/s)
Q95 (m³³/s)
Qméddio (m³/s)

7
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UGRHI

Disp
ponibilidade
e total
(m³/s)
Q95 (m³³/s)
Qméddio (m³/s)

06-AT

31

84

Fonte: SÃO PAULO
O, 2013b.

É imporrtante salientar que a Q7,10 e a Q 95% possue
em aplicabilidade reduzzida para a UGRHI 06
6AT, vistto que a bacia está totalmente ““regularizad
da”. Nesse sentido, a análise do
os dados de
Qmédio re
etrata melho
or a situaçã
ão da UGRH
HI.
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16.1.2 Meio Biótico
15.1
1.2.1 Florra
A AII e
está inserid
da no biom
ma Mata A
Atlântica (IB
BGE, 2004a), constituuída origina
almente po
or
Floresta
a Ombrófila
a Densa (IBGE,
(
200
04b), sendo
o hoje a maior partte compostta por áre
ea
urbaniza
ada.
Os disttritos inseridos na AIII (Raposo Tavares, Rio
R Pequen
no, Butantãã e parte do
d Jaguaré
é)
possuem
m ambiente altamentte antropiza
ado, com cobertura vegetal
v
resstrita a fragmentos de
vegetaçção natural secundária
a, que aind
da resistem ao processo de expaansão urbana, além de
parquess e praças municipais implantado
os em áreas
s urbanizad
das, arborizaação viária e conjunto
os
ou espé
écimes isola
ados em terrrenos particculares.
De acorrdo com Ta
akiya (2002)), o distrito do Butantã
ã possui ma
aior cobertuura vegetal, com 566,0
01
hectares, seguido do Raposo
o Tavares com 550,17 hectares. O distritoo de Jaguaré é o maiis
urbaniza
ado e com menor cob
bertura vege
etal (65,07 hectares), conforme aapresentado
o no quadrro
7.
Quadro
o 7 – Coberrtura vegettal dos disttritos localizados na AII
A do Term
minal Rese
erva Raposo
Disttrito

Cobertura
a Vegetal (11999) (ha)

Jaguaré
é
Butantã
ã
Rio Peq
queno
Raposo
o Tavares

65,07
566,01
194,85
550,17

Fonte: Atlas Ambiental do Município de São Paulo
o (TAKIYA, 20
002).

Conform
me o mapa MB – 01 - Mapa de C
Cobertura Vegetal
V
da AII,
A a compposição da cobertura
c
do
solo posssui as classses aprese
entadas na ttabela 2 a seguir.
s
Tabela 2 – Quantific
cação da cobertura
c
de
d solo na A
AII.
Classe
es

Área (ha) Área
Á
(%)

Cob
bertura vege
etal arbórea

297,01

10,3

Cam
mpo antrópicco

124,95

4,34

Refflorestamento
o

6,84

0,23

Solo exposto

56,56

1,96

2.398,36

83,17

2.883,72

100

Áre
ea urbanizada
a
Totall

O total d
de áreas co
obertas por vegetação é de 428,8
8 hectares, composta ppelas seguintes classe
es
de vege
etação:


Cobertura vegetal
C
v
arbó
órea: mancchas de veg
getação arb
bórea refereente às mattas nativas e
a
arborização
o urbana;
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C
Campo anttrópico: veg
getação pre
edominantem
mente herb
bácea (gram
míneas) com
m indivíduo
os
a
arbóreos e arbustivos esparsos;
Reflorestam
mento: man
nchas de ve
egetação re
eferente ao
os plantios e reflorestamento (po
or
e
exemplo, Eucalipto
E
e Pinus).
P

De aco
ordo com a análise dos
d
dados secundário
os disponív
veis, a cobeertura vege
etal arbóre
ea
presentte na AII esstá localizada, principa
almente, em
m parques urbanos e praças. Se
endo que as
a
áreas ccom vegeta
ação mais significativa
a estão ins
seridas no Parque Raaposo Tava
ares, Parque
Esporte
e para Todo
os e na Res
serva Flore
estal do Insttituto de Bio
ociências d a Universid
dade de Sã
ão
Paulo (IIB-USP), esstes últimos
s localizado s na Cidade
e Universitá
ária Armanddo Salles de
e Oliveira da
Universsidade de São
S
Paulo (USP). Allém destes
s, estão co
ontempladoss na AII os
o seguinte
es
parquess urbanos: Parque Ecológico de Campo Ce
errado Dr. Alfred
A
Usterri (Cerradin
nho), Parque
Colina d
de São Fran
ncisco e Pa
arque Linea r Sapé.
ue Raposo Tavares, co
om área eq
quivalente a 19,5 hecta
ares, localizzado próxim
mo à Rodovia
O Parqu
Raposo
o Tavares, é o primeiro parque da Améric
ca do Sul a ser instaalado sobre
e um aterrro
sanitário
o, sendo co
omposto, majoritariame
m
ente por ve
egetação pla
antada. Alggumas espé
écies nativa
as
foram utilizadas no
o plantio: tam
mboril, jerivvá, quaresm
meira, paineira, pau-forrmiga, sibipiiruna, dentrre
outras. Também são
s
enconttradas espé
écies exótiicas típicas
s da arboriização urba
ana de Sã
ão
Paulo, ccomo unha
a-de-vaca, tipuana,
t
lig
gustro e flam
mboyant. Além
A
dos bbosques imp
plantados, a
vegetaçção também
m é composta por áreass ajardinadas (SÃO PA
AULO (Munnicípio), 201
12).
O Parq
que Esporte
e Para Tod
dos aprese
enta uma área
á
de ap
proximadam
mente 3,5 hectares de
remane
escente de floresta se
ecundária d
de Mata Atlântica com
m trilhas paara caminha
ada em se
eu
interior, além de eq
quipamento
os para ativiidades físicas. Sua florra é compossta por espécies típica
as
da Flore
esta Ombró
ófila Densa (CEPEUSP
P, 2015).
Dentro da Universsidade de São
S
Paulo (USP) também está localizada a Reserva Florestal do
Instituto
o de Biociê
ências com
m 10,21 he
ectares. A vegetação da reservaa é classifficada como
Floresta
a Ombrófila
a Densa e guarda re
elações com a Floresta Ombróófila Densa Atlântica e
Estacional Semide
ecidual do estado
e
de S
São Paulo (GROOPO
(
ndo uma da
as
& PIRANI, 2005), sen
poucas áreas de
e floresta natural prrotegida de
entro da cidade dee São Pau
ulo. Possu
ui,
aproxim
madamente, 120 espéc
cies de árvo
ores e arbu
ustos nativo
os (ROSSI, 1994), 54 espécies de
lianas ((FIGUEIREDO, 2011) e 37 espé
écies de epífitas send
do que desstas, três são
s
exótica
as
(DISLIC
CH & MANTOVANI, 1998).
1
Denttre estas espécies
e
algumas esttão presenttes na Listta
Naciona
al Oficial de Espécies
s da Flora Ameaçadas de Extinç
ção (2014)), como Ce
edrela fissiliis
(cedro)..
O Parq
que Ecológico de Cam
mpo Cerrad
do Dr. Alfrred Usteri (Cerradinhoo) possui área
á
de 1,3
hectares. O parque possui um
m Plano de
e Manejo da vegetaçã
ão para subbstituição da vegetaçã
ão
herbáce
ea antrópica
a por espéc
cies nativas . A vegetaç
ção é compo
osta por Maata Atlântica
a em estágio
inicial d
de sucessã
ão, campo antropizad
do e arborização esparsa. Na vegetação
o campestrre
mo: marica
destaca
am-se espé
écies herb
báceas, com
azinho, batata-de-perrdiz, bracatinga-miúda
a,
crisolen
na, gravatá,, mimosa, trepadeiras
t
s como cipó
ó-de-são-joão e ruivinnha-do-campo, além de
árvores como bicco-de-pato--de-folha-m iúda, cambará e tarumã-do-ceerrado. Na
a vegetaçã
ão
erada floresstal e árvores espaça
adas encon
ntram-se, entre
e
outrass, aldrago, assa-peixe
e,
conside
capixing
gui, gamele
eira, jerivá, tapiá-guaççu e urucurana-branca. No locaal foram reg
gistradas 70
7
espécie
es (SÃO PA
AULO (Município), 2012
2).
O Parque Colina de
d São Fra
ancisco apre
esenta área
a de 4,9 he
ectares, com
m vegetaçã
ão compostta
principa
almente porr eucaliptal com regen
neração no
o sub-bosqu
ue, onde fooram feitos plantios de
espécie
es arbóreas, além de im
mplantação
o de áreas ajardinadas
a
. Destacam
m-se as espé
écies açoita
acavalo, angico-verrmelho, cap
pixingui, ce
edro, emba
aúba-vermelha, jerivá, pau-jacaré
é, saraguajji,
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tapiá-gu
uaçu e tipua
ana, compo
ondo um tota
al de 69 espécies. A espécie caneela-amarela
a (Nectandrra
barbella
ata) presente no parque é consid
derada ameaçada seg
gundo a Lissta Nacional Oficial de
Espécie
es Ameaça
adas de Ex
xtinção (20
014), na ca
ategoria “vulnerável à extinção””. O parque
também
m possui piista de cam
minhada, p
playground, praça de jogos e saanitários (S
SÃO PAULO
O
(Município), 2012)..
E o Parrque Linear Sapé, implantado em parceria co
om a subpre
efeitura do B
Butantã, po
ossui área de
d
e
2,62 he
ectares, e apresenta quadras, ccampo de futebol, pis
sta de skaate, áreas gramadas
g
jardinad
das. Com re
elação à ve
egetação e ncontram-s
se espécies
s arbóreas eesparsas utilizadas
u
em
m
arboriza
ação urban
na, como amoreira, aroeira-ma
ansa, árvorre-polvo, aassa-peixe, cinamomo
o,
coqueiro
o-de-vênuss, crindiúva,, figueira-be
enjamim, go
oiabeira, ingá-doce, jeerivá, palme
eira-rabo-de
epeixe-anã, pau-ferrro, pitangue
eira, quaressmeira e tipu
uana (SÃO PAULO (M
Município), 2012).
2

7
76

324000

n
Pi

321000

io

318000

R

315000

i
he

7395000

ca

b

Cobertura vegetal arbórea
Campo antrópico

Có
rr. B

so

a

7395000

s
ro

us

Classes de Vegetação e Uso do Solo

Reflorestamento
Área urbanizada
Solo exposto
ré
gua
. Ja
Rib

Legenda

OSASCO

Área Diretamente Afetada (ADA)
dos meios físico e biótico
Área de Influência Direta (AID)
dos meios Físico e Biótico

CARAPICUÍBA

Área de Influência Indireta (AII)
dos meios Físico e Biótico

7392000

7392000

Terminal de Ônibus

SÃO PAULO

Convenções Cartográficas
Rede hidrográfica
Corpo-d'água

Limite municipal

COTIA

a
ar

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

7389000

7389000

ss
a ju
P ir
rr.
ó
C

Terminal de Ônibus

TABOÃO
DA SERRA

Carapicuíba

EMBU

315000

321000

0

0,4

Escala 1:40.000
0,8

1,2

1,6

324000

CLIENTE

Projeção UTM - SIRGAS 2000 - Fuso 23S

ESTUDO

LOCAL

A3_Paisagem

TÍTULO
ESCALA

Fonte:
- Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA. Mapeamento contínuo da base cartográfica da
Região Metropolitana de São Paulo, escala 1:100.000, 2006 (Adaptado).
- Base de dados do Centro de Estudos da Metrópole (CEM), disponível em: http://www.fflch.usp.br/centrodametropole/

Taboão
da Serra
Embu

2 km

São Paulo - SP

Rio
Pequeno

Raposo
Tavares

Cotia

318000

Jaguaré

Osasco

COTIA

Lapa
Perdizes

Butantã

Pinheiros

São
Paulo
Vila
Sônia

Campo
Limpo

Vila
Andrade

Itaim
Bibi

PARQUE RAPOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) da Implantação do Terminal de
Ônibus

MAPA DE COBERTURA VEGETAL DA AII
1:40.000

DESENHO

REFERÊNCIA

Julierme Zero

MB-01

DATA

06/12/2017

RESP. TÉC.

REV

00

Jacinto Costanzo Junior

VISTO
CREA

0600658443/D

320000

322500

7395000

317500

7395000

315000

29

28
Rio

Cór
r. B
uss
oca
ba

24

P in

he

ir o

s

F

7392500

31

21

gua
ré
Rib
. Ja

Parque Raposo Tavares

C

Parque Cohab Raposo Tavares Fase 1
(Juliana de Carvalho Torres)

Parque Municipal

Área protegida
municipal

D

Parque Linear Sapé

Parque Municipal

Área protegida
municipal

E

Parque Colina de São Francisco

Parque Municipal

Área protegida
municipal

F

Parque Ecológico de Campo Cerrado
Dr. Alfredo Usteri (Cerradinho)

Parque Municipal

Área protegida
municipal

Área Diretamente Afetada (ADA)
dos meios físico e biótico

Parque urbano de conservação
ambiental e lazer
10

9

11

Área de Influência Direta (AID)
dos meios Físico e Biótico

SÃO PAULO

Área de Influência Indireta (AII)
dos meios Físico e Biótico

Convenções Cartográficas

7

Plano Regional Estratégico
Subprefeitura do Butantã - Lei nº
13.885, de 25 de agosto de 2004

Rede hidrográfica

8

6

Legenda

Parque municipal

15

13

D

Corpo-d'água

Caminho verde proposto - 2006

Limite municipal

C

B

P
rr.
Có

i

ss
raju

ara

Caminho verde proposto - 2012
Praças

7390000

5

3

7390000

B

Áreas Protegidas

14

Terminal de Ônibus

Proteção

*Nenhuma das áreas protegidas está enqudrada no SNUC.

16

12

Tipo

Parque Urbano de Conservação Área protegida
Ambiental e Lazer
estadual
Área protegida
Parque Municipal
municipal

22

17

CARAPICUÍBA

Nome
Parque Jequitibá

30

19

OSASCO

A

26

E

20

Número

25

23
18

7392500

27

³

Áreas Protegidas*

2
4
1

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
Terminal de Ônibus
Lapa
Perdizes

A

Jaguaré

TABOÃO DA
SERRA

Osasco

Carapicuíba

Rio
Pequeno

7387500

7387500

COTIA

EMBU
315000

317500

320000

0

0,4

0,8

1,2

2 km

CLIENTE

Projeção UTM - SIRGAS 2000 - Fuso 23S

ESTUDO

A3_Paisagem

LOCAL

Fonte:
- Base Cartográfica do Centro de Estudos da Metrópole - CEM.
- Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A - EMPLASA. Mapeamento contínuo da
base cartográfica da Região Metropolitana de São Paulo, escala 1:100.000, 2006. (Adaptado)
- Base Vetorial de Parques, Prefeitura do Município de São Paulo, Plano Diretor Estratégico de São Paulo, 2015.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Base Cartográfica Contínua do Brasil - Escala 1:250000.
- Prefeitura de Osasco, Guia Verde. Disponível em: http://www.osasco.sp.gov.br/InternaNot.aspx?id=6816. Acesso em: Maio/2015.
- Prefeitura do Município de São Paulo - Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Plano Regional Estratégico - Subprefeituras do Butantã.
- Secretaria do Meio Ambiente, Plano Dietor e Diretrizes de Projeto para o Parque Tizo, 3ª edição, 2012. Decreto estadual nº 50.597/2006.

Itaim

Taboão
da Serra

Vila
Andrade
Campo

Embu

1,6

Vila
Sônia

Cotia

Escala 1:40.000

Pinheiros

São
Paulo

Raposo
Tavares

322500

Butantã

PARQUE RAPOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) da Implantação do Terminal de
Ônibus

São Paulo - SP

TÍTULO

MAPA DE PRAÇAS E PARQUES URBANOS DA AII E AID
ESCALA

1:40.000

DESENHO

REFERÊNCIA

Julierme Zero

MB-02

DATA

06/12/2017
RESP. TÉC.

REV

00

Jacinto Costanzo Junior

VISTO

CREA

0600658443/D

15.1
1.2.2 Fau
una
Visando
o subsidiar a composiç
ção do diag nóstico de fauna para a Área de Influência Indireta (AII),
o levanttamento de
e avifauna, herpetofaun
h
na e mastoffauna foi ba
aseado em ddados secu
undários, po
or
meio de
e pesquisa em
e revisões
s bibliográfiicas e publicações esp
pecíficas e ddisponíveis.
una
 Herpetofau
d processo
o de urban
nização qu
ue ocorreu no municíípio de São
o Paulo, os
o
Em deccorrência do
hábitatss comumen
nte ocupado
os por anfí bios (riacho
os, córrego
os, rios, maatas ciliares
s e várzeass)
sofreram
m modifica
ações tanto
o físicas ((retificação e canaliza
ação de rrios), quanto química
as
(poluiçã
ão de corpo
os d’água), o que certtamente co
olaborou para o despaarecimento de espécie
es
dentro d
do munícipio (ALMEIDA; VASCON
NCELOS, 2007).
2
obre os réptteis do mun
nicípio de São
S Paulo, Barbo
B
(20088) verificou a existência
Em um trabalho so
de uma
a grande quantidade de registro
os, principa
almente parra serpentees por toda
a a área do
munícip
pio, especia
almente nas
s mais urba
anizadas, sendo que o Instituto B
Butantan re
ecebeu entrre
2003 e 2007 exem
mplares de 38 espécie
es de serpe
entes e cinc
co de anfisbbenas. Muitos registro
os
ocorrera
am na Zon
na Oeste, região do empreendim
mento, inclusive de sserpentes peçonhenta
p
as
como a jararaca (B
Bothrops jarraraca).
De acorrdo com Alm
meida e Va
asconcelos ((2007) no município
m
de
e São Paul o, foram registradas 37
3
espécie
es de répteiis, pertence
entes a 12 famílias e três ordens
s, em levanntamento da Secretariia
Municip
pal do Verde
e e do Meio
o Ambiente.
Na AII d
do empreen
ndimento es
stão localiza
adas algum
mas áreas ve
erdes remaanescentes, entre elas o
Parque Raposo Ta
avares, com
m área de 19
95.000 m2 e a Reserva
a Florestal dda Cidade Universitária
“Armand
do Salles de Oliveira” que possui 102.100 m2.
O Quad
dro 8 apressenta uma lista de esp
pécies da herpetofaun
h
na registradda nas área
as verdes da
d
AII, AID
D e entorno, que conta
a com 19 e
espécies, se
endo cinco anfíbios e 14 répteis. Dos répteiis
registrados, nove são serpen
ntes, incluin
ndo a espécie peçonh
henta Bothrrops jararac
ca. Três da
as
espécie
es registrada
as são endê
êmicas da M
Mata Atlânttica e apena
as uma esppécie é exóttica a Iguan
na
iguana, que també
ém consta no
n apêndice
e II da CITE
ES. A única outra espéécie presente na CITES
é o te
eiú (Salvato
or meriana
ae). Este llevantamen
nto foi realizado paraa o licenc
ciamento do
d
empree
endimento Reserva
R
Raposo, cuja A
AII e AID co
oincidem co
om as do prresente estu
udo.
ma das esp
pécies da herpetofau na registra
ada por dad
dos secunddários para
a a área de
Nenhum
influênccia do emprreendimento
o se enconttra em qualquer uma das
d listas dde espécies ameaçada
as
de extin
nção.
uadro 8 – Liista da Herrpetofauna
a de prováv
vel ocorrência na AII e AID do Te
erminal
Qu
R
Reserva Ra
aposo
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Nome Po pular

Fonte

ANPHIB
BIA
Ordem A
Anura
Família Brachyceph
halidae
Eleutherrodactylus biinotatus end
Família Bufonidae
Rhinella crucifer
Rhinella ornata end
Rhinella icterica
Família Leptodacty
ylidae
Leptodactylus marmoratus
REPTILIIA
Ordem S
Squamata
Família Diploglossiidae
Ophiode
es fragilis
Familia Iguanidae
Iguana ig
guana exo
Família Leiosaurida
ae
Enyaliuss inheringii
Enyaliuss perditus
Família Teiidae
Salvatorr merianae
Família Anomalepid
didae
Liotyphlo
ops beui
Família Dipsadidae
Echinanthera undula
ata
Oxyrhop
pus guibei
Philodrya
yas varia
Sibynom
morphus mika
anii
Sibynom
morphus neuw
wiedi
Thamno
odynastes strrigatus
Xenodon
n merremi
Família Viperidae
Bothropss jararaca endd

rã-do-chão
o-da-mata

1,2
3
1
2
1
1
1,2
1,2
2
1
2
1
1,2,3
1
1,2
1
1,2
1,2
1

sapo-ama
arelo
sapo-curu
uruzinho
sapo-curu
uru
razinha-pi adeira
cobra-de-vvidro
iguana
papa-ventto
camaleão
teiú
cobra-ceg
ga
papa-rã
falsa-cora
al
parelheira
a
dormideira
a
dormideira
a
corredeira
a
boipeva
jararaca

Status dee Conservaç
ção
SP
M
MMA
IUC
CN
LC
C
LC
C
LC
C
LC
C
LC
C
LC
C
LC
C
LC
C
LC
C
LC
C
-

CITES
S
II
II
-

LEGENDA
A: (1) Almeida e Vasconcelos (2
2007); (2) Inven
ntário da fauna do município de
e São Paulo (20010); (3) Kraus et al. (2005); en
nd
= espécie endêmica da Mata
M
Atlântica (FROST, 2007);; exo = espécie
e exótica; LC = pouco preocuppante; II = constta no anexo II da
d
que Raposo Ta
avares e na Cida
ade Universitáriria “Armando Sa
alles de Oliveira
a”,
CITES. Esspécies em azul: espécies registradas no Parq
(inseridos nos limites da AII).
A Fonte: EIA//RIMA Reserva Raposo, WALM
M, 2015.

Estudoss sobre a avifauna presente n
nos ambie
entes urban
nos da Grrande São Paulo sã
ão
relativam
mente abun
ndantes (DE
EVELEY; E NDRIGO, 2004;
2
CEO, 2008a; SC
CHUNK, 200
08).
Os parq
ques e área
as verdes ocupam
o
um
m importante papel na manutençãão das ave
es, formando
ilhas e corredoress de grande
e importânccia, porém que não servem com
mo abrigo para
p
refugia
ar
muitas e
espécies (A
ARGEL DE OLIVEIRA, 1995, 1996
6).
Segund
do compilaçção de dad
dos realiza da pelo CEO (2012),, já foram registradas
s nas área
as
verdes do municíp
pio de São Paulo 482 a
m, muitos desses
d
regisstros são considerado
c
os
aves, porém
histórico
os, ou seja,, registros que
q corresp
pondem a es
spécies que
e não são oobservadas atualmente
e.
Atualme
ente, é estim
mado que 237
2 espécie
es aves hab
bitem a RMS
SP (DEVELLEY; ENDRIGO, 2004).
Para co
ompor os dados
d
referrentes à AIII, foram co
onsultadas listas e puublicações de parquess,
instituiçções e áreas verdes inseridos em
m seu interio
or. Sendo assim,
a
o Qu
uadro 9 aprresenta uma
lista ge
eral com as
a aves registradas n
no parque Raposo Tavares,
T
Innstituto Buttantan e na
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Universsidade de São
S
Paulo (USP) (CE
EO, 2012), indicando o local dee registro e o grau de
ameaça
a de cada ave.
O parque Raposo
o Tavares, já caracte
erizado no item relativ
vo à Flora,, possuí um
ma área de
195.000
0 m², e durante
d
o levantame
ento realiza
ado foram registradaas 25 espécies avess,
pertenccentes a 10 ordens e 19
9 famílias.
O Institu
uto Butanta
an apresenta
a uma área
a de 80 hecttares e cerc
ca de 62% dde sua área
a arborizada
a,
com esspécies de flora exóticas e nativvas, servindo de abriigo para diiversas ave
es, inclusivve
espécie
es migratória
as. Durante
e levantame
ento realizad
do, foram re
egistradas 999 espécies
s de aves no
IB, perte
encentes a 15 ordens e 32 famíli as. Destaca
am-se os re
egistros de Parabuteo unicinctus e
Diopsitttaca nobiliss, espécies ameaçada
as de extin
nção no es
stado de S
São Paulo (DECRETO
O
ESTADUAL n. 60.1
133/2014).
O camp
pus da Univversidade de
d São Pau
ulo (USP) possui
p
uma
a área de, aproximada
amente, 45
50
hectares, com pre
esença de diversas e
espécies de
e flora nativas e exótticas. Ainda dentro do
campuss está a Resserva Flore
estal da Cid ade Univerrsitária Arma
ando de Saalles Oliveirra – Reservva
da CUA
ASO, com aproximad
damente 10
0,21ha, caracterizada como um
m ecótono de Florestta
Ombróffila Densa e Floresta Estacional
E
S
Semidecidua
al. Com rela
ação à avifaauna prese
ente na USP
P,
foram re
egistradas 162 espécies distribu ídas em 19
9 ordens e 42 famíliass (Quadro 9). Além do
registro de espéccies ameaç
çadas de extinção no
n estado de São P
Paulo como
o Parabute
eo
unicincttus, Pyrode
erus scutatu
us, Procnia
as nudicolliis, destaca--se o regisstro de dua
as espéciess:
Claraviss geoffroyi e Hydropsalis anomala
a.
Claraviss geoffroyi (paruru-esp
pelho) é um
m columbíde
eo presente
e na lista dee espécies ameaçada
as
de extin
nção em São Paulo (Decreto Esstadual n. 60.133/2014
6
4), classificcada como criticamentte
ameaça
ado de extin
nção e prov
vável extintto da nature
eza, de aco
ordo com P
Portaria MM
MA 444/14, e
criticam
mente amea
açado pela IUCN (20
014). Os portais virtuais Xeno-C
Canto e WikiAves
W
nã
ão
dispõem
m de registrros visuais ou
o auditivoss sobre a es
spécie.
mala (curiango-do-banh
hado) é um
ma espécie de bacuraau rara e muito
m
poucco
Hydropssalis anom
estudad
da (CEO, 20
009) que te
em como ha
abitat preferrencial bord
das e margeens de alag
gados (SICK
K,
1985). C
Consultando os portais virtuais W
WikiAves, Ta
axeus e Xe
eno-Canto, não há reg
gistros desssa
espécie
e no estado de São Paulo.
dro 9 – Lista das aves
s de possív
vel ocorrên
ncia na AII do Termin
nal Reserva
a Raposo
Quad

Táxon

Staatus de Cons
servação

Local de
Registro

Nome Po
opular

SP

MMA

IU
UCN

CITES
S

ANSERIFORMES
Anatidae
e
Dendrocy
cygna viduata

irrerê

2,3

PP

PP

PP
P

-

mergulhão-caç
m
çador

3

PP

PP

PP
P

-

biguá
b

3

PP

PP

PP
P

-

PODICIP
PEDIFORMES
S
Podicop
pedidae
Thachyb
baptus dominiccus
SULIFOR
RMES
Phalacro
ocoracidae
Phalacro
ocorax brasilia
anus
PELICAN
NIFORMES
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Staatus de Cons
servação

Local de
Registro

Nome Po
opular

SP

MMA

IU
UCN

CITES
S

Ardeidae
e
Egretta tthula

garça-branca-p
g
pequena

2.3

PP

PP

PP
P

-

Butoridess striata

socozinho
s

2,3

PP

PP

PP
P

-

Nycticora
ax nycticorax

savacu
s

2

PP

PP

PP
P

-

Ardea alb
lba

garça-branca-g
g
grande

2,3

PP

PP

PP
P

-

urubu-de-cabe
u
eça-preta

1,2,3

PP

PP

PP
P

-

Accipter striatus

gavião-miúdo
g

2,3

PP

PP

PP
P

-

Parabute
eo unicinctus

gavião-asa-de
g
e-telha

2,3

X

PP

PP
P

-

Harpagu
us diodon

gavião-bomba
g
achinha

3

PP

PP

PP
P

-

Elanus le
eucurus

gavião-peneira
g
a

1,2,3

PP

PP

PP
P

-

Geranoa
aetus albicaud
datus

gavião-de-rabo
g
o-branco

3

PP

PP

PP
P

-

Ruporniss magnirostris

gavião-carijó
g

1,2,3

PP

PP

PP
P

-

Pardirallu
us nigricans

saracura-sanã
s
ã

2,3

PP

PP

PP
P

-

Jacana ja
jacana

ja
açanã

2

PP

PP

PP
P

-

Galinulla
a galeata

frango-d'água--comum

2,3

PP

PP

PP
P

-

quero-quero
q

1,3

PP

PP

PP
P

-

narceja
n

3

PP

PP

PP
P

-

Columbin
na minuta

rolinha-asa-de
r
e-canela

3

X

PP

PP
P

-

Columbin
na talpacoti

rolinha-roxa
r

1,2,3

PP

PP

PP
P

-

Claravis geoffroyi

paruru-espelho
p
o

3

X

CR

CR
R

Geotrygo
on montana

pariri
p

3

PP

PP

PP
P

-

Zenaida auriculata

pomba-de-ban
p
ndo

2

PP

PP

PP
P

-

Leptotila rufaxilla

ju
uriti-gemedeirra

3

PP

PP

PP
P

-

Leptotila verreauxi

ju
uriti-pupu

2,3

PP

PP

PP
P

-

Patagioe
enas picazuro

pombão
p

2,3

PP

PP

PP
P

-

CATHAR
RTIFORMES
Cathartidae
Coragyps atratus
ACCIPIT
TRIFORMES
Accipitridae

GRUIFO
ORMES
Rallidae
e

CHARAD
DRIIFORMES
S
Charadrriidae
Vanelluss chilensis
Scolopa
acidae
Gallinano
o paraguaiae
COLUMB
BIFORMES
Columbidae

CUCULIFORMES
Cuculida
ae
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Piaya ca
ayana

alma-de-gato
a

2,3

PP

PP

PP
P

-

Tapera n
naevia

saci
s

2,3

PP

PP

PP
P

-

Guira gu
uira

anu-branco
a

1,2,3

PP

PP

PP
P

-

Coccyzu
us melacoryph
hus

papa-lagarta-a
p
acanelado

3

PP

PP

PP
P

-

Crotopha
aga ani

anu-preto
a

2,3

PP

PP

PP
P

-

coruja-de-igrej
c
ja

3

PP

PP

PP
P

-

Asio clam
mator

coruja-orelhud
c
da

2

PP

PP

PP
P

-

Athene ccunicularia

coruja-buraque
c
eira

1,3

PP

PP

PP
P

-

Megasco
ops choliba

corujinha-do-m
c
mato

1,3

PP

PP

PP
P

-

mãe-da-lua
m

3

PP

PP

PP
P

-

Nyctiphryynus ocellatuss

bacurau-ocela
b
ado

3

PP

PP

PP
P

-

Lurocaliss semitorquatu
us

tuju

3

PP

PP

PP
P

-

Hydropsa
alis parvula

bacurau-chintã
b
ã

2,3

PP

PP

PP
P

-

Hydropsa
alis albicollis

bacurau
b

2

PP

PP

PP
P

-

Hydropsa
alis anomala

curiango-do-ba
c
anhado

3

X

PP

NT
T

-

Chordeile
les minor

bacurau-norteb
-americano 3

PP

PP

PP
P

-

Streptoprocne zonariss

taperuçu-de-co
oleirabranca
b

3

PP

PP

PP
P

-

Chaetura
a meridionalis

andorinhão-do
a
o-temporal

1,2,3

PP

PP

PP
P

-

STRIGIF
FORMES
Tytonida
ae
Tyto furccata
Strigidae
e

NYCTBIIFORMES
Nyctibid
dae
Nyctibiuss griseus
CAPRIM
MULGIFORME
ES
Caprimu
ulgidae

APODIFORMES
Apodida
ae

Trochilid
dae
Phaethorrnis eurynome
eMA

rabo-branco-d
r
e-garganta3
rajada
r

PP

PP

PP
P

II

Florisuga
a fuscaMA

beija-flor-preto
b
o

3

PP

PP

PP
P

-

beija-flor-de-fro
b
onte-violeta 3

PP

PP

PP
P

II

beija-flor-de-pa
b
apo-branco 2,3

PP

PP

PP
P

II

Amazilia fimbriata

beija-flor-de-ga
b
argantaverde
v

3

PP

PP

PP
P

-

Amazilia lactea

beija-flor-de-pe
b
eito-azul

2,3

PP

PP

PP
P

II

3

PP

PP

PP
P

-

3

PP

PP

PP
P

-

Thaluran
nia glaucopis

M
MA

Leucochloris albicollis

M
MA

Colibri se
errirostris
Heliomasster squamosu
us

beija-flor-de-or
b
relhavioleta
v
bico-reto-de-ba
b
andabranca
b
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S

Calliphoxx amethystina
a

estrelinha-ame
e
etista

3

PP

PP

PP
P

-

Eupetom
mena macroura
a

beija-flor-tesou
b
ura

1,2,3

PP

PP

PP
P

II

Chloroce
eryle amazona
a

martim-pescad
m
dor-verde

3

PP

PP

PP
P

-

Chloroce
eryle american
na

martim-pescad
m
dorpequeno
p

3

PP

PP

PP
P

-

Megacerryle torquata

martim-pescad
m
dor-grande

2

PP

PP

PP
P

-

tucano-de-bico
o-preto

3

X

PP

VU
U

-

tucano-de-bico
o-verde

2,3

PP

PP

PP
P

-

M
Picumnu
us temminckiiMA

pica-pau-anão
p
o-de-coleira

2,3

PP

PP

PP
P

-

Melanerp
pes candidus

pica-pau-branc
p
co

2,3

PP

PP

PP
P

-

2,3

PP

PP

PP
P

-

2,3

PP

PP

PP
P

-

CORACIIIFORMES
Alcediniidae

PICIFOR
RMES
Rampha
astidae
Ramphastos vitellinus
Ramphastos dicoloruss

MA

Picidae

pica-pau-de-ba
p
andabranca
b
pica-pau-de-ca
p
abeçaamarela
a

Dryocopus lineatus
Celeus flflavescens
Colaptess melanochloru
rus

pica-pau-verde
p
e-barrado

2,3

PP

PP

PP
P

-

Colaptess campestris

pica-pau-do-ca
p
ampo

2,3

PP

PP

PP
P

-

picapauzinho-v
p
verde-carijó 2,3

PP

PP

PP
P

-

pica-pau-de-to
p
opetevermelho
v

3

PP

PP

PP
P

-

Milvago chimachima

carrapateiro
c

2,3

PP

PP

PP
P

-

Falco fem
moralis

falcão-de-cole ira

2,3

PP

PP

PP
P

-

Falco sparverius

quiruiquiri
q

3

PP

PP

PP
P

-

Caracara
a plancus

carcará
c

1,2,3

PP

PP

PP
P

-

Diopsitta
aca nobilis

maracanã-peq
m
quena

2,3

X

PP

PP
P

II

Amazona
a aestiva

papagaio-verd
p
dadeiro

2,3

PP

PP

PP
P

II

Brotogerris tirica

periquito-rico
p

1,2,3

PP

PP

PP
P

II

Brotogerris chiriri

periquito-de-en
p
ncontroamarelo
a

2,3

PP

PP

PP
P

II

Pyrrhura
a frontalisMA

tiriba-de-testa--vermelha

3

PP

PP

PP
P

II

Psittacarra leucophthallmus

periquitão-mar
p
racanã

3

PP

PP

PP
P

II

Forpus xxanthopterygiu
us

tuim

2,3

PP

PP

PP
P

II

cuiu-cuiu
c

3

PP

PP

PP
P

II

Veniliorn
nis spilogasterr

MA

Campephilus melanole
eucos
FALCON
NIFORMES
Falconid
dae

PSITTAC
CIFORMES
Psittacid
dae

MA

MA

Pionopsiitta pileata
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maitaca-verde
m
e

3

PP

PP

PP
P

II

Thamnop
philus cearule
escens

choca-da-mata
c
a

2,3

PP

PP

PP
P

-

Thamnop
philus ruficapiillus

choca-de-chap
c
péuvermelho
v

2,3

PP

PP

PP
P

-

arapaçu-liso
a

3

PP

PP

PP
P

-

Synallaxxis spixi

jo
oão-teneném

2,3

PP

PP

PP
P

-

Furnariuss rufus

jo
oão-de-barro

1,2,3

PP

PP

PP
P

-

Annmbiu
us annumbi

cochicho
c

3

PP

PP

PP
P

-

Lochmias nematura

jo
oão-porca

3

PP

PP

PP
P

-

Cranioleuca pallida

arredio-pálido
a

2,3

PP

PP

PP
P

-

Tytra cayyana

anambé-branc
a
co-de-rabopreto
p

3

PP

PP

PP
P

-

Pachyram
mphus polych
hopterus

caneleiro-preto
c
o

3

PP

PP

PP
P

-

Pachyram
mphus validuss

caneleiro-de-c
c
chapéupreto
p

3

PP

PP

PP
P

-

pavó
p

3

X

PP

PP
P

-

araponga
a

3

X

PP

VU
U

-

Todirostrrum cinereum

ferreirinho-reló
ógio

2,3

PP

PP

PP
P

-

Tolmomyyias sulphuresscens

bico-chato-deb
-orelhapreta
p

3

PP

PP

PP
P

-

risadinha
r

2,3

PP

PP

PP
P

-

capitão-de-saí
c
íra

3

PP

PP

PP
P

-

Myiarchu
us swainsoni

irrré

3

PP

PP

PP
P

-

Myiarchu
us tyrannulus

maria-cavaleir
m
ra-de-raboenferrujado
e

3

PP

PP

PP
P

-

Pitanguss sulphuratus

bem-te-vi
b

1,2,3

PP

PP

PP
P

-

Macheto
ornis rixosa

suiriri-cavaleiro
s
o

1,2,3

PP

PP

PP
P

-

Tyrannuss melancholicus

suiriri
s

1,2,3

PP

PP

PP
P

-

Megarhyynchus pitangu
ua

neinei
n

3

PP

PP

PP
P

-

Myiodyna
astes maculattus

bem-te-vi-rajad
b
do

3

PP

PP

PP
P

-

Myiophobus fasciatus

filipe

3

PP

PP

PP
P

-

Tyrannuss savana

tesourinha

2,3

PP

PP

PP
P

-

Phyllomyyias fasciatus

piolinho
p

3

PP

PP

PP
P

-

Pionus m
maximiliani
PASSER
RIFORMES
Thamno
ophilidae

Dendrco
olaptidae
Dendroccincla turdinaMA
Furnariid
dae

Tityridae
e

Cotingid
dae
Pyroderu
us scutatusMA
Procniass nudicollis

MA

Rhyncho
ociclidae

Tyrannid
dae
Camptosstoma obsolettum
Attila rufu
fus

MA
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Knipoleg
gus lophotes

maria-preta-de
m
e-penacho

3

PP

PP

PP
P

-

Fluvicola
a nengeta

la
avadeira-mas carada

2

PP

PP

PP
P

-

Hirundine
ea ferruginea

gibão-de-couro
g
o

2

PP

PP

PP
P

-

Serpophaga subcristata

alegrinho
a

2,3

PP

PP

PP
P

-

Elaenia ccristata

guaracava-deg
-topeteuniforme
u

3

X

PP

PP
P

-

tuque

3

PP

PP

PP
P

-

2,3

PP

PP

PP
P

-

2,3

PP

PP

PP
P

-

Elaenis m
mesoleuca
Elaenia fflavogaster
Myiozete
etes similis

guaracava-deg
-barrigaamarela
a
bentivizinho-de
b
e-penachovermelho
v

Empidon
nomus varius

peitica
p

2,3

PP

PP

PP
P

-

Pyroceph
halus rubinus

príncipe
p

2,3

PP

PP

PP
P

-

Colonia ccolonus

viuvinha
v

2,3

PP

PP

PP
P

-

Arundiniccola leucocep
phala

freirinha

2

PP

PP

PP
P

-

Lathrotricccus euleri

enferrujado
e

3

PP

PP

PP
P

-

Satrapa icterophrys

suiriri-pequeno
s
o

2,3

PP

PP

PP
P

-

Xolmis ccinereus

primavera
p

3

PP

PP

PP
P

-

Vireo chiivi

ju
uruviara

2,3

PP

PP

PP
P

-

Cyclarhiss gujanensis

pitiguari
p

2,3

PP

PP

PP
P

-

Pygoche
elidon cyanoleuca

andorinha-peq
a
quena-decasa
c

1,2,3

PP

PP

PP
P

-

Stelgidop
pteryx ruficolliis

andorinha-serr
a
radora

3

PP

PP

PP
P

-

Progne ttapera

andorinha-do-c
a
campo

2,3

PP

PP

PP
P

-

corruíra
c

1,2,3

PP

PP

PP
P

-

Turdus le
eucomelas

sabiá-barranco
s
o

2,3

PP

PP

PP
P

-

Turdus flflavipes

sabiá-una
s

2,3

PP

PP

PP
P

-

Turdus a
amaurochalinu
us

sabiá-poca
s

2,3

PP

PP

PP
P

-

Turdus a
albicollis

sabiá-coleira
s

3

Turdus rrufiventris

sabiá-laranjeir
s
ra

1,2,3

PP

PP

PP
P

-

sabiá-do-camp
s
po

2,3

PP

PP

PP
P

-

caminheiro-zu
c
mbidor

3

PP

PP

PP
P

-

Ammodrramus humera
alis

tico-tico-do-ca mpo

3

PP

PP

PP
P

-

Zonotrich
hia capensis

tico-tico

1,2,3

PP

PP

PP
P

-

Vireonid
dae

Hirundin
nidae

Troglody
ytidae
Troglodyytes musculus
Turdidae
e

Mimidae
e
Mimus sa
aturninus
Motacillidae
Anthus lu
utescens
Passerillidae
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Parulida
ae
Setophag
ga pitiayumi

mariquita
m

3

PP

PP

PP
P

-

Basileute
erus culicivoru
us

pula-pula
p

2,3

PP

PP

PP
P

-

Geothlyp
pis aequinoctia
alis

piá-cobra
p

2,3

PP

PP

PP
P

-

Icterus p
phyrrhopterus

encontro
e

2,3

PP

PP

PP
P

-

Gnorimo
opsar chopi

graúna
g

3

PP

PP

PP
P

-

Molothru
us bonariensiss

chopim
c

1,2,3

PP

PP

PP
P

-

Tachyph
honus coronatu
usMA

tiê-preto

2,3

PP

PP

PP
P

-

Tangara sayaca

sanhaçu-cinze
s
ento

1,2,3

PP

PP

PP
P

-

Tangara cayana

saíra-amarela
s

2,3

PP

PP

PP
P

-

Tangara ornataMA

sanhaçu-de-en
s
ncontroamarelo
a

2,3

PP

PP

PP
P

-

sanhaçu-do-co
s
oqueiro

2,3

PP

PP

PP
P

-

sanhaçu-de-en
s
ncontroazul
a

3

PP

PP

PP
P

-

saíra-preciosa
s
a

3

PP

PP

PP
P

-

Hemithra
aupis ruficapillla

saíra-ferrugem
s
m

3

PP

PP

PP
P

-

Dacnis ccayana

saí-azul
s

3

PP

PP

PP
P

-

saí-de-pernass
-pretas

3

X

PP

NT
T

-

Tersina vviridis

saí-andorinha
s

3

PP

PP

PP
P

-

Coereba
a flaveola

cambacica
c

1,2,3

PP

PP

PP
P

-

cardeal-do-nor
c
rdeste

1,3

PP

PP

PP
P

II

Haplospiiza unicolor

cigarra-bambu
c
u

3

PP

PP

PP
P

-

Saltator ssimilis

trinca-ferro-verrdadeiro

2,3

PP

PP

PP
P

-

Thlypopssis sordida

saí-canário
s

2,3

PP

PP

PP
P

-

Sicalis lu
uteola

típio

3

PP

PP

PP
P

-

3

PP

PP

PP
P

-

2,3

PP

PP

PP
P

-

Icteridae
e

Thraupid
dae

Tangara palmarum
MA
A

Tangara cyanoptera
Tangara preciosa

MA

Dacnis n
nigripes

MA

Paroaria dominicana
MA

Sicalis fla
aveola
Conirostr
trum speciosum
m

canário-da-terr
c
raverdadeiro
v
figuinha-de-rab
bocastanho
c

Pipraeide
ea melanonotta

saíra-viúva
s

2,3

PP

PP

PP
P

-

Pipraeide
ea bonariensiss

sanhaçu-papa
s
a-laranja

3

PP

PP

PP
P

-

Volatinia
a jacarina

tiziu

2,3

PP

PP

PP
P

-

Sporophila caerulesce
ens

coleirinho
c

2,3

PP

PP

PP
P

-

Euphonia
a violacea

gaturamo-verd
g
dadeiro

2,3

PP

PP

PP
P

-

Euphonia
a cyancephala
a

gaturamo-rei
g

2

PP

PP

PP
P

-

Euphonia
a chlorotica

fim-fim

2,3

PP

PP

PP
P

-

Sporagra
a magellanica

pintassilgo
p

2

PP

PP

PP
P

-

Fringilid
dae
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Estrildid
dae
Estrilda a
astrild*

bico-de-lacre
b

1,2,3

PP

PP

PP
P

-

pardal
p

2,3

PP

PP

PP
P

-

Passerid
dae
Passer d
domesticus*
MA

LEGENDA
A: * - espécie exxótica,
– espécie endêmica de Mata Atlântica; LOCAL DE
E REGISTRO: 1 – Parque Raposo Tavares, 2 –
Instituto Bu
utantan, 3 – Universidade de São
S Paulo (USP
P); GRAU DE AM
MEAÇA: SP – Decreto
D
estaduaal 60.133/2014, BR – Portaria Nº
N
444 de 16
6 de Dezembro de 2014, IUCN
N – Bird Life In
nternational (2014), CITES – Convenção
C
Sobbre o Comércio Internacional de
d
Espécies ((2014). Adaptad
do EIA/RIMA RE
ESERVA RAPO
OSO, WALM 201
15.

16.1.3 Meio Sociioeconôm
mico
16.1.3.1 Sistem
ma Viário
O diagn
nóstico do sistema viário da AIII foi realiza
ado a partirr de uma lleitura regio
onal, a qua
al
conside
erou os asp
pectos prec
conizados P
PDE do mu
unicípio de São Pauloo. Além diss
so, segundo
este do
ocumento o sistema viiário é um dos elementos que compõem a política de
e mobilidade
que, por sua vez, está
e
inserida na política
a dos sistem
mas urbano
os e ambienntais do município.
A análise para o presente diagnóstico
o foi realizada com base
b
na caaracterizaçã
ão das via
as
estruturrais apontad
das na revisão do PDE
E do munic
cípio de São
o Paulo reaalizada em 2014. Destta
forma, o tema aprresentado na
n sequênccia está sub
bdividido so
ob duas perrspectivas: em primeirro
lugar po
or meio da análise da hierarquiza
ação das vias e, em segundo luggar, por meio do estud
do
da distribuição esp
pacial dos eixos e de su
uas ligaçõe
es na área de
d estudo.
do geral, as
a vias estão voltada
as para a região cen
ntral do muunicípio, lo
ocalizada na
n
De mod
prefeitura regionall da Sé. Esta configu
uração está
á relacionada ao proccesso de formação
f
da
cidade e de polarizzação que o Centro exxerceu economicamen
nte até a déécada de 1970. Porém
m,
com a transição da etapa moderna d
da econom
mia capitalis
sta para a fase conttemporânea
a,
a-se o deslo
ocamento do
d centro e
econômico e decisório das empreesas para o setor oestte
observa
da cidad
de, justame
ente onde se
s localiza a prefeitura
a regional de Pinheiross. Conforme
e se nota na
Figura 19 é posssível identifficar uma d
densa rede
e de vias entre estass duas áre
eas, emborra
predom
minantementte de hierarrquia N3.
O proce
esso de urrbanização periférica da capital paulista, orientado doo centro em
m direção à
periferia
a sem o de
evido plane
ejamento, l evou à rea
adequação da rede vviária para acomodar a
circulaçção metrop
politana porr meio do alargamen
nto de rua
as e aveniidas, assim
m como, da
combina
ação eixoss binários. Este proce
esso de ex
xpansão da mancha urbana pa
aulistana fo
oi
observa
ado internam
mente na Região
R
Metrropolitana de
d São Pau
ulo – RMSP
P até a déca
ada de 199
90
e, atualmente é observado
o
em direçã
ão às cidad
des do inte
erior serviddas de vias
s de rápida
circulaçção.
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Fonte: PM
MSP (PDE, 20
014).

Figura 19 – Siistema Viárrio Estrutura
al na AII.
Hierarq
quização
O plano
o diretor separa as via
as do municcípio entre eixos estru
uturais e nãão estruturais, porém
m,
nesta análise, foram considerradas apena
as as prime
eiras, uma vez
v que estaas são as responsáveiis
por realizar o maior fluxo de
e veículos. A classifica
ação dos eixos existe ntes é apre
esentada no
Artigo 2
238 do PDE
E e segund
do a redaçção do docu
umento as vias estrutturais são classificada
c
as
como:
I - as
a vias de nível
n
1 (N1)) são aquelas utilizada
as como lig ação entre o Município
de São
S Paulo, os demais municípios
s do Estado
o de São P aulo e dem
mais Estado
os
da Federação;
F
II - as
a vias de nível 2 (N2
2) são aque
elas não inc
cluídas no nnível anterio
or, utilizada
as
com
mo ligação entre
e
os mu
unicípios da
a Região Metropolitan
M
a de São Paulo
P
e com
m
as vias
v
de nível 1;
III - as vias de nível 3 (N3) são aquelas
a
não incluídass nos níveis anteriore
es
utilizzadas como
o ligação e
entre distrito
os, bairros e centraliddades do Município
M
de
São Paulo.
A AII é marcada pe
ela presenç
ça de todos os níveis de
d vias estru
uturais, poré
rém com pre
edominância
dos eixo
os N3. Este
es, por sua vez, estão localizados
s em maior densidadee a leste da Marginal do
Rio Pinheiros, esp
pecialmente nas prefei turas regionais de Pin
nheiros e daa Sé. Na fa
ace norte da
AII, na prefeitura regional da
d Lapa, oss eixos N3
3 também são signifi cativos em
m termos de
extensã
ão, porém em
e uma red
de proporciionalmente menos densa quandoo comparad
dos às dua
as
primeira
as áreas ad
dministrativa
as. Por outtro lado, a oeste
o
da Marginal
M
do Rio Pinheirros, ou seja
a,
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na prefe
eitura regio
onal do Buta
antã, onde está localiz
zada a área
a do empreeendimento, observa-sse
maior densidade de
d eixos de níveis N1 e a quase totalidade
t
das
d vias claassificadas como N2 da
AII.
O extremo leste da
a AII, na pre
efeitura reg ional da Sé
é, é servido majoritaria mente por vias
v
de níve
el
N3, com
m exceção de dois eix
xos de níve
el N1. O primeiro deste
es eixos peermite a liga
ação entre a
área ce
entral da ciidade de São
S
Paulo e a região do ABC paulista,
p
poor meio da Avenida do
Estado, enquanto o segundo, dado pelo
o eixo da Marginal
M
do Rio Tietê, llimita a face norte e se
s
estende
e até a prefe
eitura regional da Lapa
a. Também é possível observar aanéis perime
etrais que se
s
formara
am no entorrno do Centro Velho, na
dades da Prraça da Sé e da Bande
eira.
as proximid
O terceiro anel viário encerra a área da prefeitura re
egional da Sé, o qual é dado pelo
os eixos da
as
Avenida
as Paulista e Av. Paca
aembu, resp
pectivamen
nte nas face
es sul e oesste deste trrecho da AII.
Ainda e
em relação a esta preffeitura regio
onal existem os eixos radiais quee, conforme destacad
do
anteriorrmente posssibilitam a ligação d
do centro do municíp
pio à perife
feria. Entre
e estas via
as
destaca
am-se: Rua
a da Conso
olação, Ave
enida Angé
élica, Aveniida Rio Braanco, Aven
nida Preste
es
Maia/Sa
antos Dumo
ont; Avenida Nove de Julho, Avenida Treze de Maio, R
Rua Vergue
eiro, Avenida
Lacerda
a Franco e Lins
L
de Vas
sconcelos.
Na porrção norte da AII esttá localizad
da a prefe
eitura regional da Lappa, caracte
erizada pela
presençça de eixoss dos três níveis
n
hierá
árquicos. Os
s eixos de nível N1 nneste trecho
o da AII sã
ão
represe
entados pela
as Margina
ais do Rio T
Tietê e do Rio Pinheirros, as quaais conforma
am parte do
Anel Viário estend
dido da cap
pital. Além destas via
as, destaca-se o trechho da Rodo
ovia Castelo
Branco (SP-330), completand
do a face n
norte do em
mpreendime
ento. Além destas via
as, notam-sse
logradouros classifficados com
mo N2. Entrre estas esttão incluída
as a Avenidda Jaguaré e a Avenida
Escola Politécnica
a. Em con
ntinuação a este últtimo eixo observa-see o conjun
nto de via
as
classificcadas como
o N3, que fazem o lim
mite com a prefeitura regional dee Pinheiros
s: rua Heito
or
Pentead
do e Rua Cerro Corá.
A face Leste desste último eixo é dad
da pelo co
orredor da Av. Cardooso de Alm
meida e Avv.
mbu. Em rellação à organização da
as vias, notta-se um pa
adrão aproxximadamen
nte latitudina
al
Pacaem
e longittudinal das vias na pre
efeitura reg
gional da La
apa. Entre as primeiraas citam-se
e as vias Avv.
Pres. A
Altino; Av. Gastão
G
Vidig
gal; Av. Imp
peratriz Leo
opoldina, Rua
R Nossa Senhora da
a Lapa, Rua
Catão, Rua Aurélia
a, Av. Pompéia e Av. Sumaré. Quanto
Q
às vias
v
que poossuem uma
a orientaçã
ão
longitud
dinal identifiicam-se a Rua
R Gago Coutinho, R.
R Guaípa, R. Brigadeeiro Gavião
o Peixoto, R.
R
Guaicurrus, R. Cléliia, Av. Fran
ncisco Mata
arazzo, Av. Auro
A
Soare
es de Mouraa Andrade. Além desta
as
vias, o eixo formad
do pelas av
venidas Erm
mano Marchetti, Marqu
uês de Sãoo Vicente e Rua Norm
ma
am uma alte
ernativa loca
al para a Marginal Tiettê.
Giannottti configura
ida na preffeitura regio
A AII no
o trecho a sudoeste, compreend
c
onal de Pinnheiros, é caracterizada
predom
minantementte por vias de nível N
N3. Apesarr disso, é possível id entificar via
as de maio
or
hierarqu
uia, as quaiis limitam as
a faces oesste e sul de
esta área: Marginal
M
doo Rio Pinheiros e o eixxo
da Av. R
Roque Petrroni Júnior, respectivam
mente. Além
m destas vias classificaadas como N1 também
m
é possível identificcar a Av. do
os Bandeira
antes como
o um lograd
douro que rrealiza a co
onexão entrre
as Rodo
ovias Anchiieta e Imigra
antes à Ma rginal Pinhe
eiros.
O sistem
ma viário na
n prefeitura
a regional d
de Pinheiros é caracte
erizado pelaa configuraç
ção de dua
as
centralid
dades que polarizam os eixos d
de hierarqu
uia N3: um
m localizadoo nas proxiimidades do
cruzame
ento da Avvenida Faria
a Lima com
m a Rua Te
eodoro Sam
mpaio e ouutro no ento
orno da Villa
Olímpia
a, ao sul da Av. Cidade
e Jardim. Im
mportante dizer
d
que es
stas duas ááreas estão
o conectada
as
pelo eixxo compostto pelas Av
venidas Ped
droso de Morais, Av. Brigadeiro
B
F
Faria Lima,, Av. Cidade
Jardim, Av. Jusceliino Kubitsch
hek, Rua Fu
unchal, Av. Eng. Luis Carlos
C
Berrrini e Av. Ch
hucri Zaidan
n.
Este sisstema de avenidas
a
está articulad
do paralelam
mente à Ma
arginal Pinhheiros, e se
e caracterizza
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como uma nova ce
entralidade da capital,, onde se concentram
c
os postos de trabalho
o do terceirro
setor e intensa ativvidade da in
ndústria da cconstrução civil.
Voltado
o para a áre
ea da Vila Olímpia
O
está
á o eixo com
mposto pela
a rua Augussta, Rua Colômbia e Avv.
Europa.. Também direcionada
d
as para esta
a centralidade identifica
am-se a Avvenida Nove
e de Julho, a
Av. São
o Gabriel, as Ruas Tab
bapuã e Joa
aquim Floria
ano. No exttremo sul d a prefeitura
a regional de
Pinheiro
os também se identificam a Av. Jo
ornalista Ro
oberto Marin
nho e Av. M
Morumbi.
Por fim,, realiza-se a análise do
d sistema vviário da prrefeitura do Butantã, o qual reflete
e o processso
de deslo
ocamento da
d centralidade de mettrópole pau
ulista para o setor sudooeste da cid
dade de Sã
ão
Paulo. E
Em relação à hierarquização, este
e trecho da AII abrange os três nííveis de via
as estruturaiis
previsto
os no PDE, com o pre
edomínio d e vias de nível
n
N1. Na
N face lestte o limite é dado pella
Margina
al Pinheiross, enquanto
o a Rodovia
a Raposo Tavares
T
e a Avenida Eliseu de Almeida
A
sã
ão
importantes ligaçõ
ões com os municípioss de Osasc
co, Taboão da Serra, Embu da Artes,
A
Cotia
a,
R
e a conexão
o da Rodov
via Raposo Tavares (B
BR-272) e ao
a Rodoane
el
Barueri e Itapevi. Ressalta-se
Governa
ador Mário
o Covas (SP-021). A A
Avenida Elliseu de Almeida, porr sua vez, possibilita a
conexão
o da área de
d influência
a ao à Rodo
ovia Régis Bittencourt
B
(SP-230), qque também
m se conectta
ao Rodo
oanel.
Este tre
echo também é servido
o por vias d
de nível N2, sendo ela
as: a Av. Fraancisco Mo
orato, que se
s
conecta
a a Rodovia Régis Biittencourt. A
Além desta
as, adjacen
nte à Cidadde Universiitária está a
Avenida
a Corifeu de
e Azevedo Marques, ccuja conexã
ão com a Av
venida Escoola Politécn
nica também
m
classificcada como
o via N2. Os eixos da prefeittura do Bu
utantã apoontados an
nteriormente
e,
para o larg
invariavvelmente, convergem
c
go de Pinh
heiros. Con
nforme já ddestacado, a região de
Pinheiro
os tem se convertido
c
na
n nova ce ntralidade paulistana
p
e cuja transsposição pa
ara o distritto
de Pinh
heiros é posssível pelas Pontes Berrnardo Gold
dfarb e Eusébio Matosoo.
A rede de eixos N3
N está co
oncentrada na porção sul da pre
efeitura reggional do Butantã
B
e do
mesmo modo estão voltadas para os cen
ntros empre
esariais loca
alizados na margem op
posta do Riio
Pinheiro
os. As viass Engenhe
eiro Oscar Americano
o, Lineu de
e Paula Maachado e Avenida do
Morumb
bi conectam
m-se à cen
ntralidade ssudoeste attravés da Ponte Engeenheiro Ro
oberto Rosssi
Zuccolo
o, a qual se prolonga pela
p
Av. Cid
dade Jardim
m. Neste me
esmo trechoo, é possíve
el transpor o
Rio Pin
nheiros atra
avés da ponte Engenh
heiro Ari To
orres, o qu
ual está artticulado à Avenida
A
do
os
Bandeirrantes. Por fim, os eixo
os N3 da exxtremidade
e sul da prefeitura regioonal do Buttantã que se
s
conecta
am aos eixo
os viários da
a face oeste
e da prefeittura regiona
al de Pinheiiros são a rua Marecha
al
Hastimp
philo de Mo
oura, Av. Giovanni
G
G ronchi, rua Dr. Francisco Tomáss de Carva
alho, rua Dr.
Flávio A
Américo Ma
aurano e Avenida do M
Morumbi.
Para esstas vias a são
s identific
cadas duas importantes ligações: a ponte do Morumbi e o complexxo
viário da
a Avenida Jornalista
J
Roberto
R
Marrinho (Ponte
e Estaiada). Entre os eeixos N3 qu
ue não estã
ão
diretamente conecctados à face leste do
o empreend
dimento destacam-se a Avenida Engenheirro
Heitor Eiras Garccia, que re
ealiza a co
onexão da Avenida Corifeu dee Azevedo Marques à
extremid
dade oeste
e da prefeitu
ura regiona
al do Butan
ntã e també
ém possibili ta o acesso à Rodovia
Raposo
o Tavares.

16.1.3.2 Trânsitto
O diagn
nóstico do trrânsito na AII
A foi realizzado com as
s informaçõ
ões da Pesqquisa De Mobilidade
M
da
RMSP d
do ano de 2012
2
do Me
etrô, a parti r da síntese
e dos dados domiciliarres e com a informaçã
ão
de “trân
nsito típico” fornecida por
p meio do
o aplicativo Google Ma
aps®. As infformações da Pesquissa
de Mob
bilidade servviram para a identifica
ação dos ho
orários de pico
p
de saídda, enquan
nto os dado
os
do apliccativo fornecceram a informação de
e intensidad
de do tráfeg
go de veícullos.
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Conform
me aponta a Figura 20
0 de distribu
uição das viagens
v
seg
gundo os hoorários, o pico ao meio
odia é su
uperior ao da
d manhã e da tarde, pois além das viagen
ns motorizaddas, també
ém congreg
ga
as viage
ens a pé e de bicicleta
a. Neste horrário, as via
agens são majoritariam
m
mente destin
nadas para o
desloca
amento por motivo de
e educação
o e trabalho
o, porém ta
ambém se constata um
u pico da
as
demais viagens (M
METRÔ, 201
13).

Fonte: ME
ETRÔ, 2013.

Figura 20 – Flutuação Horária d
das Viagens
s Diárias por Motivo naa RMSP - 20
012.
A partirr destes trrês horário
os de pico identificad
dos pela pesquisa
p
doo Metrô re
ealizou-se a
de circulaçção viária na plataform
configurração dos parâmetros
p
ma Google M
Maps para as
a principaiis
vias da AII em uma
a quarta-feira.
Pico da Manhã
Na anállise do prim
meiro horário
o de pico é possível observar que
e as áreas onde há maior lentidã
ão
estão cconcentrada
as na prefe
eitura regio
onal de Pin
nheiros. Esp
pecialmentee das vias paralelas à
Margina
al Pinheiross, sentido Marginal
M
Tie
etê, tais com
mo as vias que compõõem o eixo
o da Avenida
Faria Lima, desde a Avenida Chucri
C
Zaid
dan até à Av
venida Pedrroso de Moorais.
Na região central é possível observar qu
ue parte do
o Corredor Norte – Suul, desde Sa
antana até o
bairro d
da Aclimaçã
ão, sentido centro, tam
mbém é um
m ponto de lentidão, pporém o mesmo não é
observa
ado no sen
ntido centro
o – bairro. Além desta via, iden
ntifica-se nna região da
d prefeiturra
e e a Aven
regional da Sé a Ligação
L
Leste – Oeste
nida do Esttado registrram tráfego
o intenso em
m
ambos o
os sentidoss.
Na preffeitura regiional da La
apa, por ssua vez, de
estaca-se o trecho d e trânsito intenso na
as
Rodovia
as Anhangu
uera e dos Bandeiran tes no sentido de che
egada à caapital, cujos
s reflexos se
s
estende
em nos doiss sentidos da
d Margina l Tietê. Con
nforme disc
cutido no prreâmbulo de
e introduçã
ão
do item
m Sistema Viário,
V
esta
a concentra
ação de fluxo de cheg
gada à capiital está priincipalmentte
relacion
nada ao prrocesso de
e urbanizaçção metrop
politano, que promoveeu o deslocamento da
função d
de moradia
a para os mu
unicípios na
as adjacênc
cias da RMS
SP.
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Ainda a
ao analisar o território
o da prefeittura region
nal da Lapa
a registra-sse também significativva
lentidão
o no eixo da
as Avenidas Ermano M
Marchetti e Av. Marqu
uês de São Vicente e ao longo da
Rua Ce
erro Corá. Nos
N limites da
d prefeitura
a regional da
d Lapa, ide
entificam-see reflexos do trânsito de
chegada
a à cidade de São Pa
aulo na Ma rginal Pinhe
eiros, no se
entido Interrlagos, entre a Rodovia
Castelo
o Branco até
é a ponte do
o Jaguaré.
Com re
elação à prefeitura re
egional do Butantã, que
q
será analisada em
m detalhes
s na AID, é
possíve
el observar que as prrincipais via
as possuem
m registro de
d trânsito intenso no
o sentido da
d
capital e aquelas que
q converg
gem para a face sul da Cidade Universitária
U
a. Neste pon
nto observa
ase uma
a área de trráfego inten
nso na conffluência do
os eixos de maior níveel hierárquic
co prefeiturra
regional do Butanttã. Por fim, é possíve l citar Marg
ginal Pinheiros no senntido Interla
agos na facce
leste do
o empreend
dimento com
mo uma via
a tipicamentte de trânsito intenso. A Figura 21
2 apresentta
o trânsitto típico no período diu
urno (8h00)).

Fonte: Go
oogle Maps (2
2017).

Figura 21 – Trâns ito típico no
o período diurno (8h00)).
Pico da Tarde
A análisse seguinte
e é realizada com base
e nos dado
os do pico ao
a meio diaa. Conforme é possíve
el
notar na
a Figura 22,
2 na sequ
uência, conffirma-se a constatação da intenssificação do
o tráfego de
veículoss neste horrário. Apesa
ar de algunss trechos de
d sensível melhora naas condiçõe
es de fluide
ez
do tráfe
ego, tal com
mo na Rodov
via Raposo
o Tavares e na Margina
al Pinheiross, nota-se a redução da
velocida
ade de man
neira genera
alizada em toda a área
a de estudo.
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Entre ass vias com tráfego ma
ais intenso ttipicamente
e às 12h00, estão a Maarginal Tietê no sentido
Dutra, d
desde a Rod
dovia Caste
elo Branco a
até o extrem
mo leste da AII; o Corre
redor Norte--Sul também
m
registra congestionamento desde
d
o ba
airro de Sa
antana até o aeroporrto de Con
ngonhas. Do
D
mesmo modo, tipiccamente, a ligação Le
este – Oestte registra piora
p
nas ccondições de
d circulaçã
ão
neste pe
eríodo do dia.
d A Figurra 22 aprese
enta o trâns
sito típico no
o período ààs 12h00.

Fonte: Go
oogle Maps (2
2017).

Figura 22 - Trânsito típico
t
às 12
2h00
Quanto ao pico de circulação apro
oximadamente às 18
8h00, obseerva-se qu
ue as via
as
compreendidas na
a prefeitura regional d
de Pinheiro
os mantêm a saturaçãão observada nos doiis
período
m o mesmo padrão de
os de pico anteriores.
a
A prefeitura
a regional da
d Sé tamb
bém mantém
intensa circulação de veículos
s em todo o perímetro, apenas co
om a melhoora da fluide
ez do tráfego
no senttido centro registrado na ligação
o Leste-Oeste, assim como na A
Avenida do
o Estado no
sentido do centro quando
q
com
mparado ao período da
a tarde.
As mud
danças ma
ais significa
ativas, entrretanto, são observad
das nas viias N1, tais como as
a
Margina
ais Tietê e Pinheiros, além
a
das R
Rodovias An
nhanguera e Bandeiraantes a noro
oeste da AII.
Estas e
estradas con
nectadas à prefeitura rregional da
a Lapa regis
stram um trrânsito tipica
amente sem
m
congesttionamentoss em ambo
os os sentid
dos no perííodo noturno. A Rodovvia Castelo Branco, po
or
sua vezz, apresenta
a o mesmo comportam
mento, com
m exceção apenas
a
em um pequen
no trecho na
n
saída d
da Capital, nas proximidades d
da Vila dos Remédio
os. A Rodoovia Rapos
so Tavaress,
apresen
nta um tráffego intens
so no senti do interior, porém no
o sentido ddo centro do
d município
registra-se maior fluidez
f
do trráfego. A F igura 23 ap
presenta o trânsito típiico no perío
odo da noitte
(18h00)).
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Fonte: Go
oogle Maps (2
2017).

Figurra 23 – Trânsito típico nas princip
pais no perío
odo noturnoo (18h00).

16.1.3.3 Rede de
d Transporte Colettivo
A análise da Red
de de Transporte Cole
etivo da AII será rea
alizada seguundo os dois tipos de
transporte de passsageiros na região mettropolitana, sendo eles
s: o transpoorte por pne
eus e a rede
por trilhos. Segund
do a definiçã
ão do PDE do municíp
pio de São Paulo:
P
Art. 243.
2
O Sistema de Transsporte Públic
co Coletivo é o conjunto dde modais, in
nfraestrutura
as
e eq
quipamentos que realizam
m o serviço de transportte de passaggeiros, acess
sível a toda a
popu
ulação, com itinerários e preços fixad
dos pelo Poder Público.

Os dados da Pesq
quisa de Mobilidade U
Urbana da Região
R
Mettropolitana de São Pa
aulo de 2012
apontam
m que dos mais de 29
9,7 milhões de viagens
s realizadas
s na RMSP
P, os sistem
mas de trem
m,
metrô e de ônibus eram responsáveis, p
pelo transpo
orte de mais 46% destte total no momento
m
da
pesquissa. A figura
a 24, a qual pode ser vvisualizada na sequênc
cia, apresennta os dado
os referente
es
às viage
ens diárias motorizada
as por modo
o principal na
n RMSP – 2007 e 20112.

9
94

Fonte: Me
etrô (2013).

Fig
gura 24 – Viagens
V
Diá
árias Motorizzadas por Modo
M
Princiipal na RMS
SP – 2007 e 2012.
Ao conssiderar os dados
d
da cid
dade de Sã
ão Paulo, on
nde está ins
serida a AIII, identifica--se que 87%
%
das viag
gens realizadas têm como
c
moda
al principal o metrô, 49
9% pela redde de trens
s e 61% po
or
ônibus. O quadro 10 apresen
nta as viage
ens por mod
do principal em São Paaulo no ano de 2012.
Q
Quadro
10 - Viagens p
por Modo Principal
P
- Sã
ão Paulo - 22012.
% de
Modal
V
Viagens Total
via
agens
2.807
3.219
87%
Metrô
M
562
1.141
49%
Trem
T
5.170
9.383
55%
Ônibus
Ô
Fonte:
F
Metrrô (2013).
modo, o dia
agnóstico de
este tema sserá realizado a partir da identificaação destes modais no
Deste m
interior da AII com base nas informaçõess do PDE do
d município
o de São Paaulo. Em primeiro luga
ar
será realizado a identificação
a
o das infra
aestruturas de transpo
orte por pn eus e na sequência
s
caracterização doss modais po
or trilhos.
Sistema
a de Trans
sporte por Pneus
P
Conside
erando os terminais administra
ados pela prefeitura municipal de São Paulo
P
foram
m
identificcados sete infraestrutu
uras de ônib
bus já existtentes, dos quais cincco estão loc
calizados na
n
prefeitura regional da Sé, enq
quanto é co
ontabilizado
o apenas um
m na prefeittura regiona
al da Lapa e
outro na prefeitura
a regional de Pinheirros. Além das
d
infraes
struturas muunicipais, destacam-s
d
se
aquelass administra
adas pela da Empressa Metropo
olitana de Transportes
T
s Urbanos – EMTU ou
o
anexas às estações de metrrô e trem n
no perímetrro da AII. Entre estass podem se
er citados o
Termina
ais Berrini, Pinheiros,
P
Butantã,
B
An
na Rosa e Vila
V Mariana
a.
Em rela
ação aos co
orredores municipais
m
d
de ônibus na AII, há mais
m
de 45 kkm de rede implantada
a,
que a e
exemplo da
as vias N1 estão dire
ecionadas à região ce
entral do m
município, lo
ocalizada na
prefeitura regional da Sé. Esta
a configuraçção radial é dada pelos seguintess corredores
s:





Avenida do
o Estado (E
Expresso Tirradentes);
Eixo Avenida Nove de
e Julho/Ave
enida Cidade Jardim/Av
v. Santo Am
maro;
Eixo Avenida Rebouças/Av. Fran
ncisco Mora
ato;
Eixo Av. Sã
ão João/Av
v. Francisco
o Matarazzo
o/R. Clélia/R
R. Guaicuru s;
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Eixo Av. Rio
R Branco/A
Av. Rudge//R. Norma P.
P Giannottti/Av. Marquuês de São
o Vicente/Avv.
Ermano Ma
archetti.

Em rela
ação aos co
orredores inttermunicipa
ais, identific
ca-se apena
as um pequeeno trecho do Corredo
or
ABD no
o extremo su
ul da AII, na
a subprefeittura de Pinh
heiros, na Av.
A Roque P
Petroni Júnior.
Uma ve
ez que o PD
DE foi elabo
orado em 2 014, alguns
s dos corredores que eestavam prrevistos parra
a implan
ntação em 2016 já fora
am inaugurrados, entre
e os quais se
s destacam
m os corredores do eixxo
Faria Lima//Av. Eng. Luiz Carlos B
da Av. F
Berrini; Av. Vinte e Trê
ês de Maioo e; Corredo
or Norte-Su
ul.
Quanto aos terminais proposttos pela adm
ministração
o municipal para serem
m implantado
os até o ano
de 2016
6, apenas o terminal Água
Á
Espraia
ada, na pre
efeitura regional de Pinnheiros, enc
contra-se em
m
funciona
amento.
o
Entre o
os corredores previsto
os para imp
plantação até
a o ano de 2025 eestão em construção
c
conjunto
o de corred
dores nas Marginais
M
Tie
etê e Pinhe
eiros: desde
e a face lestte na prefeittura regiona
al
da Sé a
até a Margin
nal Pinheiro
os, nas proxximidades da
d Ponte do
o Jaguaré. H
Há ainda a previsão de
integraçção do eixo
o da Avenid
da Dr. Gastã
ão Vidigal/A
Av. Prof. Fo
onseca Roddrigues/Av. Pedroso de
Morais ccom um corredor que se
s integrará
á ao Corred
dor da Av. Faria
F
Lima.
O PDE do municíp
pio também
m prevê a im
mplantação de um corrredor de ô nibus ao lo
ongo da Rua
Cerro C
Corá, que integrará à Rua Heiitor Pentea
ado à Avenida Paulissta no limiite entre as
a
prefeituras regiona
ais da Sé e de Pinheirros, atualm
mente já funciona a faixxa exclusiv
va de ônibu
us
nos horários de pico
p
e com
m sentidos alternados
s nestas vias. Outro corredor previsto parra
implanta
ação até o ano de 2025 é o eixo
o composto
o pelas Ave
enidas Sum
maré, Av. Pa
aulo VI, Rua
Henriqu
ue Schuman
nn e Av. Bra
asil.
Do messmo modo há
h a previs
são da prefe
eitura regional do Buta
antã ser co ntemplada por projeto
os
de corre
edores de ônibus
ô
para o ano de 2
2025. Nesta área foram
m previstos qquatro eixos básicos:





Eixo da Avvenida João
o Jorge Saa
ad/Av. Jules
s Rimet;
Avenida Esscola Polité
écnica;
Eixo da Avvenida Jusc
celino Kubittschek Ave
enida Lineu de Paula M
Machado/A
Av. Valdema
ar
Ferreira/Avv. Afrânio Peixoto;
Rodovia Raposo Tava
ares.

Com re
elação aos terminais de ônibuss previstos para realizar a integgração do sistema de
a
transporte sobre pneus
p
até o ano de 2025, o plano
p
estrattégico do m
município destacava
d
implanta
ação de qu
uatro termin
nais urbano
os, sendo um
u na prefe
eitura regioonal da Lap
pa (Termina
al
Praça JJosé Antunes), um na
a Sé (Term
minal Glicério) e dois na regiona l do Butantã (Termina
al
Monte B
Belo e Vila Sônia).
S
a de Trans
sporte por Trilhos
T
Sistema
Há três tipos de modais
m
por trilhos
t
na ccidade de São
S Paulo e classificaddos no PDE
E: a rede de
trens, o metrô e oss monotrilho
os. A área d
da AII contempla todos estes moodais, porém
m apenas as
a
linhas d
de metrô e trens
t
estão em funcion
namento.
e Monotrilho
Rede de
A Linha
a 17 – Ouro
o do monotrrilho está prrevista para
a interligar a estação JJabaquara da
d Linha 1 –
Azul, o Aeroporto de Congonhas, a Lin
nha 5 – Lillás (futura estação Caampo Belo), Linha 9 –
Esmera
alda da CPT
TM e a futurra estação S
São Paulo – Morumbi da Linha 4 – Amarela.. Destaca-sse
que o trrecho entre o aeroportto e a Linha
a 9 – Esmeralda (Estação Morum
mbi) já está em obras. A
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previsão
o inicial pa
ara a finaliização da primeira fa
ase era o no de 2066 e, segun
ndo o PDE
E,
abrange
eria 5,6 km e cinco es
stações na AII. Além disso,
d
o pla
ano diretor também co
onsiderava a
possibilidade de exxpansão de
esse modal em aproxim
madamente 2,7 km parra o ano de 2025.
e Metrô
Rede de
A AII é atendida po
or todas as cinco linha s da rede do
d Metrô de
e São Pauloo, as quais somam
s
maiis
de 27 km de exte
ensão e 26
6 estaçõess. Destas estações
e
é possível rrealizar a transferência
gratuita em seis esstações do metrô
m
e trêss estações da CPTM.
A maiorr quantidad
de de estaç
ções do me
etrô está loc
calizada na
a prefeitura regional da
a Sé, a qua
al
contabilliza 18 esta
ações das Linhas
L
1–A
Azul; 2 – Ve
erde; 3 – Ve
ermelha e 4 – Amarela. Tal como o
sistema
a viário, a estrutura
e
de
e três linhass possuem uma configuração ra dial que se
e direcionam
m
para a região cen
ntral da Ca
apital. O esstabelecime
ento da Ave
enida Pauliista como centralidade
mica entre os
o anos de 1970
1
e 198 0 resultou na
n implanta
ação da Linhha 2 – Verd
de, enquantto
econôm
a inaug
guração da Linha 5 – Lilás repre
esentou a consolidaçã
c
ão do vetorr sudoeste no início do
século X
XXI.
Na preffeitura regio
onal da Lapa, são ide
entificadas duas linhas e três esstações, es
specialmentte
concenttradas na face
f
leste desta área da AII. A prefeitura regional dee Pinheiros
s conta com
m
quatro e
estações das Linhas 4 – Amarella e 5 – Lilás. É preciso frisar quue a recém
m-inaugurada
estação
o Brooklin está
e
localiza
ada na bord
da sul da re
egional de Pinheiros, ee, embora ainda estejja
desarticculada da re
ede de metrô, a linha 5 possibilita a conexã
ão com a liinha 9 – Es
smeralda da
CPTM, que se atra
avessa a AII e com o C
Corredor AB
BD da EMTU
U.
A prefeiitura regional do Butan
ntã, AID do empreendimento abrig
ga apenas a linha 4 – Amarela e a
estação
o Butantã. Junto
J
a esta
a estação e
está em ope
eração o terminal Butaantã de ond
de partem os
o
ônibus q
que se dirig
gem aos mu
unicípios loccalizados a oeste da RMSP.
R
Em rela
ação às ampliações, erram prevista
as em 2016
6 a implanta
ação da Linnha 6 – Lara
anja, entre a
Brasilân
ndia e a esstação São Joaquim, i ntegrando as linhas 7 – Rubi, 8 – Diamante da CPTM
M,
além da
a linha 4 – Amarela
A
e linha 1 – Az ul. O trajeto
o desta linha
a mantém a orientação
o radial, cujjo
eixo cru
uza a prefeittura regiona
al da Lapa e se encerrra na region
nal Sé da addministração municipall.
Na adm
ministração de
d Pinheiro
os, na face lleste estava
a prevista a expansão da linha 5 – Lilás entrre
o Capã
ão Redond
do e a Chácara
C
Kllabin no ano
a
de 20
016, porém
m, conform
me afirmado
anteriorrmente, ape
enas a esta
ação Brookklin está em
m funcionam
mento. Por fim, a únic
ca expansã
ão
prevista
a em 2016 na
n prefeiturra regional d
do Butantã seria a con
nexão da esstação Buta
antã ao pátio
da Vila Sônia. Parrte destas obras,
o
apessar de não atenderem aos prazoos previstos
s no PDE, já
m execução e em fase de conclusã
ão.
está em
Em rela
ação às exxpansões para o ano de 2025 na
n rede de metrô no pperímetro na
n AII estã
ão
prevista
as a implan
ntação da linha 19 – C
Celeste, cu
ujo trajeto foi projetadoo para marrgear a facce
leste da
a prefeitura regional de
e Pinheiros,, cruzando a área centtral e com ddestino ao município
m
de
Guarulh
hos. Ainda no
n perímetrro da AII é n
necessário destacar a complemenntação dos projetos da
as
Linhas 4 – Amare
ela e 6 – La
aranja. Seg
gundo a pro
oposta do PDE, em 22025 a prim
meira deverrá
alcança
ar o municíp
pio de Tabo
oão da Serrra, e a segu
unda estaria implantadda entre a estação
e
Sã
ão
Joaquim
m e a Cidad
de Líder. Fin
nalizando a análise do
os projetos previstos
p
paara o ano de 2025, esttá
a impla
antação da Linha 20 – Rosa, cujja previsão é conectar o distrito da Lapa ao distrito de
Moema, de modo a acompanh
har a centra
alidade sudoeste da cidade.
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e Trens
Rede de
A exten
nsão da re
ede de tren
ns metropo
olitanos ope
erados pela
a CPTM n o interior da
d AII é de
aproxim
madamente 40 km e se
egmentada em cinco linhas sendo
o elas: 7 – R
Rubi, 8 – Diamante, 9 –
Esmera
alda, 10 - Turquesa
T
e 11 – Corall. Quanto às
à infraestru
uturas de eembarque, essas
e
linha
as
possuem
m 20 esta
ações, das quais as maiores quantidades
q
estão loccalizadas na
n prefeiturra
regional da Lapa e de Pinheirros. A regio
onal da Sé contabiliza
c
apenas trêss estações,, enquanto a
prefeitura regional do Butantã
ã não possu
ui estações em seu perrímetro.
O traça
ado da rede
e de trens é praticame
ente perime
etral à AII. A caracterrística deste
e traçado fo
oi
definida
a pelas várzzeas dos Rios Tamand
duateí, Tietê
ê e Pinheiro
os, as quais à época da
a construçã
ão
eram os terrenos mais propícios para a implanta
ação das fe
errovias devvido à men
nor variaçã
ão
altimétrica.
Com re
elação aos projetos para a rede
e de trens observa-se
e um projetto a longo prazo, poiis
conform
me descrito no PDE, as
a ações p
para o siste
ema ferroviá
ário são prrevistos para o ano de
2025. A
Apesar do plano
p
direto
or não expliccitar quais serão as atividades p lanejadas, em consultta
de trens ex
ao PITU
U 2025 iden
ntifica-se a proposição
p
xpressos me
etropolitanoos, os quais
s abrangerã
ão
as três prefeituras regionais que já possu
uem linhas de trens em
m operação..

Fonte
e: PMSP (PD
DE, 2014).
Figura 25 – Rede transportes
s
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16.2

D
Diagnóstico ambien
ntal da áre
ea de influ
uência dire
eta (AID)

16.2.1 Meio Físic
co
16.1
1.2.1. Ruído
os
As atividades relacionadas à construção
o e operaç
ção do Term
minal Rapooso Tavares
s de Ônibu
us
poderão
o produzir emissões
e
sonoras
s
passsíveis de incômodos sobre a vizzinhança lo
ocalizada em
m
seu ento
orno.
Neste ccontexto, ap
presenta-se
e o diagnósstico do atu
ual cenário acústico iddentificado na área de
estudo, fornecendo
o bases de avaliação p
para as futu
uras emissõ
ões sonorass que serão
o produzida
as
no cante
eiro de obra
as, ou durante a opera
ação do emp
preendimen
nto.
O diagn
nóstico foi re
ealizado a partir
p
dos re
esultados de
e medição direta
d
de nííveis de pre
essão sonorra
na área
a de estud
do. Para a seleção d
dos pontos de medição, foram levantados
s receptore
es
sensíve
eis (residências, equipamentos de
e saúde e equipamen
ntos de eduucação) loc
calizados em
m
a projetada
um raio
o de até 150
0m dos limites da área
a para o Terminal Rapposo Tavare
es, seguindo
orientaçções aprese
entadas pela CETESB em sua De
ecisão de Diretoria Nº 3389/2010/P
P.
Definiu--se, assim, um ponto de medição
o P1, cujas
s coordenad
das são ap resentadas
s no Quadrro
11, e lo
ocado de modo
m
a rep
presentar a região de
e ocupação residenciaal adjacente
e à área de
estudo. Sua localizzação é ilus
strada na Fi gura 26.
Qu
uadro 11 - Ponto de Medição
M
de Ruídos
Identificação
P1

Coordenad
das (DATUM
M WGS84)
UTM S
UTM E
7390457

0317231

Jusstificativa
Existtência de áreea residencia
al a leste da
áreaa de estudo

9
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Figura 26
6 – Localiza
ação do Pon
nto de Medição de Ruíddos
Salienta
a-se que este pontto já havvia sido diagnosticad
d
do no EIA
A elaborado para o
empree
endimento Reserva
R
Ra
aposo, com
m medição realizada no dia 13/110/2016, e identificado
naquele
e estudo como
c
P5. Uma vez que não ocorreram
o
transformaçções substtanciais na
as
características de ocupação do solo no
o entorno desde
d
esta
a data (e cconsequente
emente, na
as
fontes ccaracterísticcas de em
missão sono
ora ambien
nte), foram consideraddos para este
e
EVA os
o
mesmoss resultadoss da mediçã
ão anteriorm
mente realiz
zada.
A medição foi rea
alizada de acordo
a
com
m a metodo
ologia estabelecida peela Norma ABNT NBR
R
10.151:2000, com duração de
d 10 minuttos, em pe
eríodo diurn
no, correspoondente ao
o período de
maioress atividadess durante as
s obras e a operação do
d futuro Te
erminal Rapposo Tavare
es.
Como b
base legal para a aná
álise dos re
esultados, considera-se
c
e a Lei Mu nicipal nº 16.042/2016
1
6,
que estabelece parâmetros de
e incomodid
dade para ruídos
r
em ambientes
a
eexternos, em função da
classe d
de zoneame
ento correspondente a
ao local de investigação
o.
no Quadro
Os resu
ultados obtiidos são co
ompilados n
o 12. O laudo de meddição em su
ua íntegra e
certifica
ados de calibração dos
s equipamen
ntos utilizad
dos é apresentado no A
Anexo 02.
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Quadro
Q
12 – Resultado
os obtidos no
n P1

PONTO P1
Data e H
Hora: 13/10/2
2016 – 08:55
5

Fo
oto 7 - Vista 1

Foto 8 - Vista 2

Classe d
de Zoneame
ento Urbano
o, de acordo
o com a Lei 16.402/2016
6:
Zona Missta Ambienta
al (ZMa)
Fontes d
de ruído pre
edominantes:
Veículoss na Rodovia
a Raposo Tav
vares; Gerad
dor de energ
gia na área dos prédios reesidenciais; Aves.
A
Limite n
normativo
Das 07h
h às 19h: 50 dB(A)
d
Valores estatísticos
s
L10 = 63
3 dB(A) L90
0 = 59,4 dB(A
A)
Nív
vel de Ruído
o Equivalentte (LAeq):

61 dB(A)

Resultado
o: Acima do Limite
L
Norma
ativo

Observa
a-se que no
n ponto P1
1 foi obtido
o valor de ruído ambiente superrior ao limitte normativvo
adotado
o para a ava
aliação, carracterizando
o-o como um local acu
usticamentee degradado
o. O valor de
L90, que representta o nível de ruído pre
edominante durante a medição,
m
iggualmente é superior ao
a
limite n
que o ponto localiza
normativo adotado.
a
Destaca-se
D
a-se próxim
mo à rodo
ovia Raposso
Tavaress, responsá
ável pelas principais
p
in
nterferência
as sonoras, representaadas pelo fluxo
f
intensso
de veículos. Os prrincipais pic
cos sonoross verificados
s durante a medição ( indicados pelo
p
valor de
L10) se referem à passagem de caminhõ
ões e motos
s na rodovia
a e, secunddariamente,, há ruído de
fundo d
de aves e de
d fonte co
onstante se melhante ao
a de gerad
dor elétricoo, originado na área do
condom
mínio residencial vizinho.
Diante do expostto, verifica--se que o ponto P1
1 já se encontra em
m local ac
custicamentte
comprometido fren
nte aos padrões lega is para ruíd
dos, tratando-se de loocal menos
s sensível a
novas fontes son
noras deco
orrentes do
o empreen
ndimento, já
j que seeus efeitos só seriam
m
significa
ativos caso viessem a suplantar o nível de ru
uído ambien
nte atualme nte verificad
do.
Salienta
a-se que o valor
v
de 61d
dB(a), obtid
do no P1, de
everá ser co
onsiderado como valor de base
para futturas mediçções e avalia
ações a serrem realizadas neste ponto.
p
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16.1
1.2.2. Con
ntaminaçã
ão do solo
o e águas subterrân
s
eas
São aqu
ui apresenttadas as áreas contam
minadas e com
c
potencial de contaaminação presentes
p
na
AID e A
ADA do em
mpreendimen
nto, obtidass a partir dos cadastro
os oficiais dde áreas co
ontaminada
as
da CET
TESB (dez.//2016) e SV
VMA (out./20
017), e da avaliação
a
do uso e ocuupação do solo na áre
ea
investig
gada.
Salienta
a-se que a Decisão de
e Diretoria da CETESB nº 38/2017/C orientta a investig
gação inicia
al
de área
as contamin
nadas em um raio de
e até 500m
m de uma área em avvaliação. Desta
D
forma
a,
conside
erou-se um recorte no entorno
e
de 500m da ADA
A
como re
egião de esstudo dentro
o da AID.
ento das Áreas Conta
aminadas
 Levantame
as quatro áreas perttencentes aos cadastros de árreas contaminadas da
Foram identificada
A (out/2017)) dentro da região em estudo, appresentadas
s no Quadrro
CETESB (dez/2016) e SVMA
13 e ilusstradas na Figura 27.
Quadro 13
1 – AC Lo
ocalizadas dentro
d
da Árrea de Estuudo
ID
AC-1
AC-2
AC-3
AC-4

Razão Social

Endereç
ço

Atividadee
UTM N
Antigo aterroo de
Parqu
ue Raposo Em
mpr.
Rod
d. Raposo Ta
avares Km
resíduos /
512
73905
I
Imob.
Ltda.
18
8.5, Jardim Boa
B Vista
Editora Gráf
áfica
Akzo No
obel Ltda - Divisão
D
dovia Raposo
o Tavares Fabricaçãoo de
Rod
73902
237
tintas
Tintas Imobiliária
as
km, 18.5, Bu
utantã
Av General Asd
drúbal da
Auto
o Posto Gene
eral
C
Cunha, 44, Jardim
J
Auto Postto
73901
155
C
Cunha
Ltda
Arpoado
or
Indústtria Brasileira
a de
Ru
ua Adherbal Stresser,
S
Indústria dde
73899
927
R
Rebites
Ltda.
21
12, Jardim Arpoador
A
Ferragen s

UTM E
316694
4
317151
1
317004
4
316941
1

Figura 27 – Áreass comprovad
damente co
ontaminadas localizada
as no entornno do emprreendimento
o
A AC-1 correspon
nde ao terrreno onde será consttruído o em
mpreendimeento Reserrva Raposo
o.
Localiza
ado a monta
ante da áre
ea do futuro
o terminal de
e ônibus, ap
presenta coontaminação por metaiis
e TPH em solo e águas su
ubterrâneass dentro de seu terre
eno, relacioonada ao histórico de
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utilizaçã
ão e armazzenamento de óleo (p
presença de
e tanque de armazenaamento e gerador),
g
a
ao
aterro p
pretérito de entulho, prrodutos quíímicos e resíduos indu
ustriais, bem
m como ao
os processo
os
de lixivia
ação ocorridos.
A área é alvo de estudos am
mbientais de
esde 2007,, salientand
do-se a inveestigação realizada
r
em
m
2015, p
pela Arcadis, onde foram verifica
ados riscos
s potenciais e hipotétticos à saú
úde human
na
e
associa
ados ao con
ntato de res
sidentes urrbanos (adu
ultos e crian
nças), trabaalhadores comerciais
c
trabalha
adores de obras civis
s com o se
eu solo e águas subtterrâneas. Atualmente
e, a AC-1 é
classificcada como Área Contaminada e
em Process
so de Rem
medição, coom a remo
oção de sua
parcela de solo com
mprometida
a.
A AC-2
2 correspon
nde à unid
dade da em
mpresa química Akzo
o Nobel Lttda (Divisão
o de Tinta
as
Imobiliá
árias), localizada em la
ado oposto
o da rodovia Raposo Tavares.
T
E
Esta área é classificada
como C
Contaminad
da em Proc
cesso de R
Remediação
o, apresenta
ando contaaminação po
or solvente
es
aromáticos em solo e águas superficiaiss, dentro e fora de seu
u terreno. A partir da avaliação
a
de
estudoss ambientaiss já realizad
dos na área
a, em espec
cial o Monittoramento dda Qualidad
de do Solo e
Águas S
Subterrâneas (Arcadis
s, 2015), ob
bserva-se, contudo, qu
ue suas pluumas de co
ontaminaçã
ão
encontrram-se delim
mitadas e restritas
r
ao lado da rodovia Rapo
oso Tavaress onde se localiza estta
empresa, não havvendo, porta
anto, contatto com a área
á
do futu
uro terminaal de ônibus
s. O referido
estudo indica tam
mbém a red
dução na e
extensão da
as plumas de contam
minação em
m função do
processso de remed
diação implantado.
a
A AC-3 correspond
de ao Auto Posto Gen
neral Cunha
a Ltda. Clas
ssificado coomo Área Contaminad
C
sob Investigação, este posto apresenta contaminaç
ção por solv
ventes arom
máticos e combustívei
c
is
automotivos em su
uas águas subterrâne
eas, não ten
ndo sido ob
btidas inform
mações a respeito do
os
limites d
de suas plu
umas de con
ntaminação
o e, portanto
o, de sua ex
xtensão nass proximida
ades da áre
ea
planejad
da para o Terminal
T
Ra
aposo Tava res. Salientta-se, contu
udo, que naa topografia local o autto
posto e o futuro terminal de ônibus
ô
se lo
ocalizam em
m vertentes opostas doo vale do có
órrego Itaim
m,
dificulta
ando a posssibilidade de
e aporte de seus conta
aminantes para
p
o terrenno do emprreendimento
o.
Por fim, a AC-4 corresponde
c
e à metalúrrgica Indús
stria Brasile
eira de Rebbites Ltda. Classificada
como C
Contaminada
a em Proce
esso de Rem
mediação, esta área apresenta
a
coontaminaçã
ão em solo e
águas subterrânea
as, dentro e fora de
e seu terre
eno, com a presençaa de metais
s, solvente
es
aromáticos, solven
ntes haloge
enados e T
TPH. Esta área está localizada nos limites
s do raio de
investig
gação de 500m
5
da ADA
A
e em lado opostto do vale do córreggo Itaim, diificultando a
possibilidade de ap
porte de seu
us contamin
nantes para
a o terreno do
d empreenndimento.
 Definição de
d Áreas de Baixo, M
Médio e Alto
o Potenciall de Contam
minação
Com ba
ase no leva
antamento do uso e o
ocupação do
d solo parra a área dde estudo definiram-sse
classes de potenccialidade para a ocorrrência de contaminaç
ção do meeio. Os res
sultados sã
ão
apresen
ntados na Tabela
T
3.
T
Tabela 3 – Correlação
C
entre as cla
asses de us
so do solo e potencial dde contaminação
Class
se
Indústtria
Comé
ércio e Serviçços
Misto residencial e comercial
Áreas verdes
Residê
ências regulares

Potenc
cial de
Contam
minação
Alto
Médio
M
Baixo
B

Área
(m²)
230.060

% da área de
d estudo
34%

32.482

5%

111.625

17%

31.444

5%

225.350

34%

34%
22%
44%
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Class
se

Potenc
cial de
Contam
minação

Área
(m²)

% da área de
d estudo

Favela
a

3.798

1%

Educa
ação, Saúde, Esporte, La
azer, Cultura

18.871

3%

Especcial

13.973

2%

Totais 667.604

100%

100%

Observa
a-se que ass áreas clas
ssificadas ccomo Alto Potencial
P
de
e contaminaação são representada
as
por indú
ústrias, em função do uso de insu
umos químicos e/ou geração
g
de resíduos e efluentes, e
correspondem a 34
4% da área
a de estudo
o, sendo que
e a própria ADA Inclui--se nesta classificação
c
o.
Nela op
perava ante
eriormente um centro de distribuiição e logís
stica da em
mpresa JBS
S. Cabe aqu
ui
destaca
ar que esta área não co
onsta nos ccadastros de
e Áreas Contaminadass da CETES
SB e SVMA
A.
Uma p
parcela de 44% da região de
e estudo foi
f
classific
cada comoo Baixo Potencial
P
de
contaminação, em função da presença d
de equipam
mentos de moradia,
m
sa úde, educa
ação e área
as
e que as moradias
m
rep
presentam o mesmo percentual dde ocupação do terreno
verdes. Salienta-se
represe
entado pelass indústrias (34%).
Já as á
áreas classificadas com
mo Médio P
Potencial de contaminação são rrepresentad
das pelo usso
comercial e de servviços, repre
esentando 2
22% da área de estudo
o.


C
Conclusõe
es

A partirr das inform
mações apre
esentadas, verifica-se que a regiião onde seerá inserido
o o Termina
al
Raposo
o Tavares possui uso
o diversificcado do so
olo, com distribuição
d
na potenc
cialidade de
contaminação do meio.
m
Uma parcela do
o território é caracteriz
zada como Alto Potencial e Médiio
Potencial de conta
aminação, sendo que nela ocorrrem estabelecimentos pertencenttes, de fato
o,
aos cad
dastros de Áreas
Á
Conta
aminadas d
da CETESB e SVMA.
Em especial, em
m função da
d classificcação da área de estudo
e
com
mo Alto Potencial
P
de
Contam
minação, e da localiza
ação adjaccente da Área
Á
Contam
minada AC
C-1 (Reserv
va Raposo),
recomenda-se a realização
o de inve
estigações complementares em
m etapa posterior
p
do
licenciamento e ate
enção espe
ecial às obra
as do Term
minal Raposo Tavares nna questão de passivo
os
ambienttais.
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16.1
1.2.3. Qua
alidade do ar
ão atmosférica é dete
erminado pe
ela quantificação das substância
as poluente
es
O nível de poluiçã
ão CONAMA
A Nº 3 de 28/06/1990
0, considera
ra poluente atmosféricco
presenttes no ar. A Resoluçã
uer forma de
e matéria ou
o energia ccom intensiidade e em quantidadee, concentrração, temp
po
“qualqu
ou cara
acterísticas em desacordo com oss níveis esta
abelecidos, e que torneem ou poss
sam tornar o
ar imprróprio, nociivo ou ofen
nsivo à saú
úde, inconv
veniente ao
o bem-estaar publico, danoso ao
os
materiais, à fauna
a e a flora ou prejudiccial a segu
urança, ao uso e gozoo da proprriedade e as
a
atividad
des normaiss da comuniidade”.
Assim, a determina
ação sistem
mática da qu
ualidade do
o ar deve se
er, por quesstões de ordem prática
a,
limitada
a a um resstrito númerro de polue
entes, defin
nidos em função de ssua importância e do
os
recursos materiais e humanos
s disponíve is.
De form
ma geral, o grupo de
e poluentess consagrad
dos univers
salmente ccomo indica
adores maiis
abrange
entes da qu
ualidade do ar é comp osto pelos poluentes monóxidos
m
de carbono
o, dióxido de
d
enxofre, material particulado
o, ozônio e dióxido de
d nitrogên
nio. A razãão da esco
olha desse
es
parâme
etros como indicadore
es de quallidade do ar está ligada a suaa maior fre
equência de
ocorrên
ncia e aos efeitos adv
versos que
e causam ao
a meio am
mbiente. O Quadro 14, a seguir,
consolid
da as principais caractterísticas da
aqueles poluentes, bem como suuas origens principais e
seus efe
eitos ao me
eio ambiente
e.
Quadro 14 – Característicass, origens e principais efeitos doss poluentes
Poluentte

Caracterís
ísticas

Partículas
P
de
e material
sólido
s
ou
líquido
suspensas
s
n
no ar, na
fo
orma
de
poeira,
neblina,
n
aerossol,
Parttículas Inalávveis Finas
fu
umaça, fulig
gem, etc.,
(MP2,5)
que
q
podem
permanecer
p
no ar e
percorrer
p
longas
distâncias.
d
F
Faixa de
ta
amanho ≤ 2, 5 micra.
Partículas
P
de
e material
sólido
s
ou líq
quido que
ficam suspe
ensas no
P
Partículas Ina
aláveis
ar,
a
na fo
orma de
((MP10) e Fu
umaça
poeira,
p
neblina,
aerossol,
a
fumaça,
fu
uligem, etc. Faixa de
ta
amanho ≤ 10
0 micra.
Partículas
P
de
e material
sólido
s
ou líq
quido que
ficam suspe
ensas no
Partículas Tottais em
ar,
a
na fo
orma de
S
Suspensão (PTS)
poeira,
p
neblina,
aerossol,
a
fumaça,
fu
uligem, etc. Faixa de
ta
amanho ≤ 50
0 micra.

Fontes Principais
P

Efeitos
s Gerais
ao Meio
M
Amb
biente

Processos
P
de
d combustãão
(industrial,
veículoos
automotores)
a
),
aerosssol
secundário
s
(formado nna
atmosfera)
a
co
omo sulfato e
nitrato,
n
entre outros.

Danos
à
vegetaçã
ão,
deteriora
ação da
visibilida
ade
e
contamin
nação do
solo e da
a água.

Processos
P
de
d combustãão
(indústria
e
veículoos
automotores)
a
),
poeiira
re
essuspensa,,
aerosssol
secundário
s
(formado nna
atmosfera).
a

Danos
à
vegetaçã
ão,
deteriora
ação da
visibilida
ade
e
contamin
nação do
solo e da
a água.

Processos
P
industriaiis,
veículos
v
motorizadoos
(e
exaustão), poeira
p
de ruua
re
essuspensa,, queima dde
biomassa.
b
Fo
ontes naturaiis:
pólen,
p
aeross
sol marinho e
solo.
s

Danos
à
vegetaçã
ão,
deteriora
ação da
visibilida
ade
e
contamin
nação do
solo e da
a água.
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Poluentte

Caracterís
ísticas

Gás
G incolor, com forte
odor,
o
semelh
hante ao
gás
g
produzzido na
queima
q
de p
palitos de
fó
ósforos. Po
ode ser
oxidado
o
a S
SO3, que
na
n presença de vapor
Dióxxido de Enxo
ofre (SO2) de
d
água,
passa
ra
apidamente
a
H2SO4.
H
É
um
im
mportante precursor
dos
d
sulfatos,, um dos
principais
p
componentes
c
s
das
partículas
p
ina
aláveis.
Gás
G
marrom
avermelhado
a
,
com
odor
o
forte e muito
irrritante. Pod
de levar à
fo
ormação d
de ácido
Diióxido de Nitrogênio
nítrico,
n
nitra
atos (os
(NO2)
quais
q
contribu
uem para
o
aumentto
das
partículas
p
ina
aláveis na
atmosfera)
a
e
compostos
c
o
orgânicos
tó
óxicos.
Mo
onóxido de Carbono
C
Gás
G incolor, inodoro e
(CO)
in
nsípido.

Ozônio (O
O3)

Gás
G
incolor,, inodoro
nas
n
conce
entrações
ambientais
a
e
o
principal
p
com
mponente
da
d névoa foto
oquímica.

Fontes Principais
P

Efeitos
s Gerais
ao Meio
M
Amb
biente

Processos
P
que utilizaam
queima
q
de
óleeo
combustível,
c
refinarias dde
petróleo,
p
veíc
culos a dieseel,
produção
p
de polpa dde
celulose
c
e
papeel,
fe
ertilizantes.

Pode levar à
formação
o
de
chuva
ácida,
causar corrosão
aos ma
ateriais e
danos
à
vegetaçã
ão: folhas
e colheitas.

Processos
P
de
d combustãão
envolvendo
e
veículoos
automotores,
a
processoos
in
ndustriais,
usinaas
té
érmicas, inc
cinerações.

Pode levar à
formação
o
de
chuva
ácida,
danos
à
vegetaçã
ão
e
à colheita.

Combustão
C
incompleta eem
veículos
v
auto
omotores.
Não
N é emitido diretamennte
para
p
a atmosfera.
a
É
produzido
p
fo
otoquimicam
mente
peela
ra
adiação solar sobre oos
óxidos
ó
de nitrogênio e
compostos
c
orgânicoos
voláteis.
v

Danos
às
colheitas
s,
à
vegetaçã
ão
natural,
plantaçõ
ões
agrícolas
s; plantas
ornamen
ntais.

F
Fonte: Relatório
o da Qualidade do Ar / CETESB
B (2017)

O Decrreto Estadual nº 59.11
13, de 23/0
04/2013, es
stabelece no
ovos padrõões de qualidade do ar
a
para o E
Estado de São
S Paulo, tendo por b
base as dire
etrizes estabelecidas ppela OMS. Este
E
Decretto
preconizza que a administraçã
a
ão da qualiidade do ar no território do Estaado de São
o Paulo serrá
efetuada por meio de Padrões
s de Qualid ade do Ar, observados
s os seguinttes critérios
s:
II.

III.

Meta
as Intermediárias - (M
MI) estabelecidas com
mo valoress temporários a serem
m
cum
mpridos em etapas, visa
ando à melhoria grada
ativa da quaalidade do ar
a no Estado
de São
S
Paulo, baseada n
na busca pela redução
o das emisssões de fo
ontes fixas e
móvveis, em linh
ha com os p
princípios do desenvolv
vimento susstentável;
Padrões Finais
s (PF) - Pad
drões determinados pe
elo melhor cconhecimen
nto científicco
para
a que a sa
aúde da po
opulação se
eja preserv
vada ao mááximo em relação ao
os
dano
os causado
os pela polu
uição atmos
sférica.
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O Quad
dro 15 apre
esenta os padrões
p
de
e qualidade do ar estabelecidos nno Decreto Estadual nº
n
59.113//2013, send
do que os pa
adrões vige
entes estão assinalados em vermeelho.
Quadro 15 – Padrões
P
Na
acionais de Qualidade do Ar – Decreto Estaddual n. 59.113/2013
Tempo de
Amostrag
gem

MI
M 1
(µg
g/m³)

MII 2
(µg//m³)

MI 3
(µg/m
m³)

PF
(µg/m³)

Partíículas
inaláveiss (MP10)

24 hora
as

120
1

10
00

755

50

MAA¹¹

40

35

300

20

Partíículas
inaláve
eis finas
(MP
P2,5)
Dióxiido de
enxofre
e (SO2)

24 hora
as

60

50

377

25

MAA¹¹
24 hora
as
MAA¹¹

20
60
40

17
40
30

155
300
200

10
20
-

Dióxiido de
nitrogên
nio (NO2)

1 hora
a

260
2

24
40

2200

200

MAA¹¹

60

50

455

40

Ozôniio (O3)

8 hora
as

140
1

13
30

1200

100

Monóxxido de
carbon
no (CO)

8 hora
as

-

-

-

9 ppm
m

24 hora
as
MAA¹¹
24 hora
as

120
1
40
-

10
00
35
-

755
300
-

50
20
240

MGA²²

-

-

-

80

MAA¹¹

-

-

-

0,5

Polu
uente

Fumaça
a* (FMC)
Partícullas totais
em suspensão*
(PT
TS)
Chumb
bo** (Pb)

Fonte: Relatório da Qualidade
Q
do Arr / CETESB (201
17)

1- Não deve
e ser exced
dido mais qu
ue uma vez
z por ano
2
2- Média ge
eométrica anual
a
3
3- Média arritmética anual
* Fumaça e Partículas Totais em Suspensão
o - parâmetrros auxiliarees a serem utilizados
a
apenas em situações específicas
e
, a critério da
d CETESB
B.
*** Chumbo - a ser mon
nitorado ape
enas em árreas específficas, a critéério da CET
TESB.
A Legisslação Esta
adual (Decrreto Estadu
ual nº 59.1
113/2013) estabelece
e
também critérios parra
episódio
os críticos de
d poluição
o do ar, que
e estão aprresentados no Quadro
o 16. Obserrva-se que a
declaraçção dos esstados de Atenção,
A
A
Alerta e Em
mergência, além
a
dos nníveis de concentraçã
ão
excedid
dos, requerr a previsã
ão de cond
dições meteorológicas
s desfavorááveis à dis
spersão do
os
poluente
es.
Apresen
ntou-se som
mente a leg
gislação esstadual, pois
s os parâm
metros são comuns e possuem os
o
mesmoss padrões e critérios, com exceçã
ão para o poluente
p
oz
zônio que n a legislação
o estadual é
mais rig
gorosa para
a o nível de atenção (20
00 μg/m³).
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Quadro 16 – Critérios para episódiios agudos de poluição
o do ar – Deecreto Estadual n.
59.113/20
013
Parâm
metros

Attenção

Ale
erta

Emergê
ência

Parrtículas inaláveis finas
(µg
g/m³) - 24h

125

210

250
0

Parrtículas inaláveis (µg/m
m³)
- 24
4h

250

42
20

500
0

Dió
óxido de enxxofre (µg/m³)
- 24
4h

800

1.6
600

2.100

Dió
óxido de nitrrogênio
(µg
g/m³) - 1h

1
1.130

2.2
260

3.000

Mo
onóxido de carbono
c
(pp
pm) - 8h

15

30
3

40

Ozô
ônio (µg/m³³) - 8h

200

400

600
0

F
Fonte: Relatório
o da Qualidade do Ar / CETESB
B (2017)

Portanto
o, caso as concentraçõ
c
ões de polu
uentes em um
u dado local venham
m ultrapassa
ar os valore
es
apresen
ntados no quadro antterior, o arr é conside
erado inade
equado. Paara cada poluente
p
sã
ão
também
m fixados níveis para caracteriza
ação de esttados críticos de quallidade do ar:
a níveis de
alerta, a
atenção e emergência.
e
.


Aspectos Metodológicos

e observar a situação da
d qualidad e do ar na área
á
de influência do tterminal de Ônibus, do
os
Para se
parâme
etros consag
grados univ
versalmente
e como ind
dicadores mais
m
abranggentes da qualidade
q
do
ar, utilizzaram-se oss dados dis
sponibilizad
dos pela red
de automática de quallidade do ar (QUALAR
R)
da Com
mpanhia Am
mbiental do Estado de São Paulo, consolidados no Rel atório de Qualidade
Q
do
Ar no Estado de Sã
ão Paulo (C
CETESB, 20
017).
Desta maneira analisaram-s
a
se os dad
dos das Estações
E
situadas noo raio de 10 km do
empree
endimento. A Figura 28
2 espacialiiza as estações citada
as e o Quaadro 17 aprresentam as
a
informações das esstações.
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Fig
gura 28 – Localização referencial das estaçõ
ões de moniitoramento da qualidad
de do ar
(CETESB)
dro 17 – Esttações de m
monitoramento de qualidade do arr utilizadas
Quad
Nome

Localização Coord
denadas
UTM
U

D
Distância
d
da ADA

Tipo de
Rede

Parâmetro
os Monitorad
dos
Utilizadoss neste Estu
udo

Taboão da
Serra

0607
23k 320
738792
23

4,5

Automática
A

CO; MP10;; NO2

Pinheiros

23k 326
6287
739329
93

9,5

Automática
A
e manual

CO; MP10;; NO2; O3; SO2
S

Cidade
23k 322
2680
Universitárria 739270
09
USP - Ipen
n

6,2

Automática
A

CO; NO2; O
O3

Carapicuíb
ba

23k 312
2589
739645
54

6,6

Automática
A

CO; MP10;; NO2; O3

Osasco

23k 317
7045
739702
28

6,2

Automática
A
e manual

CO; MP10;; NO2; O3; SO2
S

Fonte: WALM, 2017.

As inforrmações ap
presentadas
s a seguir, cconsolidam os dados de
d monitoraamento de qualidade
q
do
ar para o ano de 2016, dividid
das por grup
po de polue
ente.

 Partículas Inaláveis (MP
( 10)
No conttexto geral da RMSP, em 2016, n
não houve ultrapassag
u
ens do paddrão de long
go prazo (4
40
µg/m³) e
em nenhum
ma das esta
ações, emb
bora o valorr do padrão tenha sidoo alcançado
o na estaçã
ão

10
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de Osa
asco. Dentrre as estaç
ções onde foram obs
servadas as
s maiores concentraç
ções anuaiss,
encontrram-se várrias estaçõ
ões de miccroescala com signifficativa inflluência das emissõe
es
veicularres (CETES
SB, 2017). A Figura 29
9 ilustra o an
nteriormentte exposto.

Fonte: Relatório
o da Qualidade do Ar / CETES B (2017)

Figura 29 – MP10 – Classificaçção das con
ncentrações
s médias annuais – RMSP - 2016
O Quad
dro 18 a se
eguir destaca as med ições de 20
015 e 2015
5 para as eestações em
m analises e
confirma
a a não oco
orrência de ultrapassag
gens.
Quadrro 18 – Parttículas inalá
áveis (MP10
0) em 20155 e 2016
2016

E
Estações

Máximas 24h
2 (µg/m³)

1ª

2ª

3ª

4ª

Nº de
Ultrapassagens
U

PQA
Ar Est PQAr Nac

80

68

65

0

0

Partículas Inaláveis
2
28
78
78
Carapicuíba
P10)
(MP
Osasco
4
40
111 101
3
32
93
88
Taboãão da Serra
Fonte: Relatório da Qualid
dade do Ar / CE
ETESB (2017)

77
89
86

68
86
84

0
0
0

0
0
0

Pinhe iros

2
28

80

Média Aritm. (µg/m³)

Parâm
metro

Médi A
Média
Aritm.
it ((µg/m³)
/ ³)

2015

1ª

30
40
34

84 83 77
111 104
4 96
107 102
2 96

Máximas 24h (µg/m³)

2ª

3ª

4ª

Nº de
Ultrapassagens

PQ
QAr Est PQAr Naac

76
91
92

0
0
0

0
0
0

 Fumaça (F
FMC)
A deterrminação de
e Fumaça baseia-se
b
n
na medida da refletância do mateerial particu
ulado, o que
confere a este parrâmetro a característicca de estar diretamente
e associadoo ao teor de
e fuligem na
n
atmosfe
era.
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Na RMS
SP, em 2016, houve ulltrapassage
ens do padrrão de curto
o prazo de ffumaça (120
0 μg/m³) na
as
estaçõe
es Campos Elíseos (1) e Pinheiro
os (1) e não houve ne
enhuma ultrrapassagem
m do padrã
ão
anual (4
40 μg/m³).
O Quad
dro 19 apre
esenta os dados
d
de 20
015 e 2016 para a esttação Pinheeiros, a únic
ca das cincco
a.
analisad
das que fazz a medição
o de Fumaça
Quadro
Q
19 – Fumaça (FCM) em 2015 e 201 6
2016
201
15
M
Média
Média Máximas 24h
Máxim
Nº de
d
mas 24h
Nº de
Parâme
etro Estaçõess
Ar
ritm.
Aritm.
(μg/m³)
Ultrapasssagens
(μgg/m³)
U
Ultrapassagens
s
(μg/m³) 1ª
2ª 3ª 4ªª PQAr Est PQAr
P
Nac (μgg/m³) 1ª 2ª 3ª 4ª PQA
Ar Est PQAr Nac
N
Fumaaça
os
22
8
83
71 71 64
6
0
0
21
127 62
6 51 46
1
0
Pinheiro
(FCM
M)
Fonte: Relatório
o da Qualidade do Ar / CETES B (2017)

 Partículas Totais em Suspensã o (PTS)
Segund
do o Relatórrio de Qualidade do A
Ar no Estado
o de São Paulo
P
(CETE
ESB, 2017)), não houvve
ultrapasssagem do padrão de curto prazo
o (240 μg/m
m³) em nen
nhuma das estações da
d RMSP. O
padrão anual de 80
8 μg/m³ foi superado somente na
n estação Osasco, onnde foi obs
servada uma
média g
geométrica anual de 86
6 μg/m³.
O Quad
dro 20 a se
eguir aprese
enta as med
dições para
a Pinheiros e Osasco, as quais an
nalisam estte
parâme
etro.
Quad ro 20 – PTS
S em 2015 e 2016
2015
5
Média
M
Máximas
24h
Nº de
e
édia
Mé
Parâme
etro Estações
Geom.
(μg/m³)
Ultrapassagens
Geo
om.
(μg/m³) 1ªª 2ª 3ª 4ªª PQAr Est PQAr
(μg/
/m³)
P
Nac
PTSS

Pinheiross

51

107
7 100 96 92
2

0

0

‐

Osasco

90

258
8 239 195 192
2

1

1

8
86

2016
Nº de
Máxim
mas 24h
(μgg/m³)
U
Ultrapassagens
s
1ª 2ª 3ª 4ª PQ
QAr Est PQAr Nac
N
‐

‐

‐

‐

190 182
2 169 165

‐

‐

0

0

Fonte: Relatório
o da Qualidade do Ar / CETES B (2017)

 O
Ozônio (O3
3)
nio presente
e na tropos
sfera (porçã
ão da atmo
osfera em contato
c
com
m a crosta terrestre) é
O ozôn
formado
o por um sé
érie de reaç
ções catalisa
adas pela luz solar (ra
aios ultraviooleta) envolv
vendo, com
mo
precursores, óxidos de nitrogê
ênio (NOx) e hidrocarb
bonetos.
Os níve
eis de ozôn
nio aumenttam conside
eravelmente entre o fim
f da prim
mavera e o começo do
outono, em regiõe
es periférica
as de grand
des centros
s urbanos, localizadass nas direções em que
sopram os ventos.. Tradiciona
almente, se
eus picos de concentra
ação ocorreem no meio
o da manhã
ã,
algumass horas ap
pós o pico
o matinal d
do trânsito (nível má
áximo de eemissão de
e óxidos de
nitrogên
nio), atingindo ápice ve
espertino e declinando durante a noite.
n
Posto iisto, a evo
olução do número de
e dias de ultrapassag
gens do ppadrão estipulado pela
legislaçção estadua
al (160 μg/m
m³ - 1hora) p
para poluen
nte ozônio é apresentaada na Figu
ura 30, ond
de
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é possíível observvar que o ano
a
2014 e
está entre os que ma
ais apresenntaram ultra
apassagenss,
comparrável ao oco
orrido em 20
013 a 2016 .

Fonte: Relatório
F
o da Qualidade do Ar / CETESB
B (2017)
Base: Todas as estações fixas, mais as móveis
m
Horto-Florestal e Itaqueera.

Figura 30 – (O3) – Evolução do número de dias de ultrapassa gens do pa
adrão, no
períod
do 2013-201
16 - RMSP
A Tabela 4 aprese
enta informa
ações detalh
hados dos dados
d
inserridos na Fig
gura 30, para cada mê
ês
e ano nas estaçõess da RMSP
P, no decorrrer dos últim
mos dez ano
os.
Tabe
ela 4 – Núm
mero de dias
s de ultrapa
assagens do padrão de
e ozônio naa RMSP (20
013-2016)
Ano Jan
n
2013 0
2014 8
2015 12
2016 4

Fev
5
8
2
3

Mar
M
1
1
3
2

Abr
1
1
0
6

Mai
1
0
0
0

Jun
0
0
0
0

Jul
0
0
0
0

Ag
go
0
1
3
1

Set
2
3
6
0

O
Out
0
13
6
4

Nov
2
4
3
5

Dez Tota
al
1
13
3
4
43
3
1
36
6
7
32
2

F
Fonte: Relatório
o da Qualidade do Ar / CETESB
B (2016)
B
Base: Todas ass estações fixas, além das móvveis Horto-Florestal e Itaquera.

Observa
a-se ainda na Tabela
a 4 que, de
e maneira geral,
g
a ma
aioria dos ddias de ulttrapassagem
m
ocorre n
nos meses de primave
era e verão
o, o que es
stá relacionado às tem
mperaturas máximas do
ano nesste intervalo
o.
Embora
a não haja
a uma ten
ndência de
efinida para
a o compo
ortamento deste polu
uente, 2014
apresen
ntou o maio
or número de
d dias de ultrapassag
gem dos últtimos anos.. Foram observados 43
4
dias em
m que houvve violação
o do PQAr, consideran
ndo-se toda
as as estaçções que medem
m
estte
poluente
e, o que rep
presenta 11
1% dos diass do ano.
Observa
a-se o Qua
adro 21 qu
ue demonsttra as ultra
apassagens dos valorees das legislações no
os
anos de
e 2015 e 20
016 para as estações U
USP-IPEN, Pinheiros e Carapicuíbba.
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Q
Quadro
21 – Ozônio (O
O3) em 2015 e 2016 nas estaçõess em anális
se
2015
5
2016
Padrãão Estadual (8h)
Padrão Nacional (1h)
Padrão Estaduaal (8h)
Mááximas
Nºº de Máximas Nº de
Máximas
Nº de
Parâmetrro
Estações
8h
1h
Ultrapass
8h
Ultrapas
Ultrrapass
N
N
(µ
µg/m³)
aggens
(µg/m³)
agens
(µg/m³)
sagens
1ª 2ª
2
3ª 4ª PQA
Ar Est 1ª 2ª PQAr Nac
1ª 2ª 3ª 4ª PQAr Est
26
319 319
USP ‐ IPEN
N
360 214 19
97 193 193
1
7
53
363 167 165 156 152
Ozônio (O
O3)
Pinheiros
340 158 15
50 137 133
1
1
2
244 213
7
238 149 135 135 132
Carapicuíbaa 349 196 16
62 158 155
1
0
5
298 257
17
308 140 130 125 125
F
Fonte: Relatório da Qualidade do
d Ar / CETESB
B (2017)

Pad
drão Nacional (1h
h)
Máximas Nº de
1h
Ultrapasss
µg/m³)
agens
(µ
1ª 2ª PQAr Naac
25
55 242
26
22
21 216
15
20
07 203
17

 Dióxido de
e Nitrogênio
o (NO2)
As principais fonte
es de óxido de nitrog
gênio, assim como óx
xido nítricoo, são os motores
m
do
os
automóveis. As ussinas termo
oelétricas e indústrias
s que utiliza
am combusstíveis foss
séis também
m
contribu
uem para a propagação do poluen
nte, porém em
e menor escala.
e
As med
dições de dióxido de nitrogênio (N
NO2), que também é precursor do ozônio, mo
ostraram que
em 2016 não houvve ultrapass
sagem do pa
adrão horárrio (260 µg//m³) em nennhuma das estações da
RMSP.
Desta m
maneira, a Figura 31 demonstra
a que a dis
stribuição pe
ercentual dda qualidade do ar na
as
estaçõe
es da RMSP
P para o po
oluente NO2 , nos último
os quatro anos,
a
foi preedominantemente BOA
A.
O Rela
atório (CET
TESB, 2017
7) descreve
e que em 2016, o padrão
p
anuual (60 µg//m³) não fo
oi
ultrapasssado em nenhuma da
as estaçõess da RMSP.
115,00%
14,00%

110,00%

0,40%
12,00%

105,00%
100,00%
95,00%
90,00%
Ruim

0,006%
0,15%
99,79%

2013

99,86%

99,84%

100,00%

201
14

2015

2016

0,06%

0,40%

Moderada

0,15%

14,00%

12,00%

Boa

99,79%

99,86%

99,84%

Boa

Mod
derada

100,00%

Ru
uim

Fonte: Rellatório da Qua
alidade do Ar / CETESB (20
016)

Figu
ura 31 – (NO
O2) – Distrib
buição perc
centual da qualidade
q
doo ar (2013-2
2016)
dro 22 a se
eguir destaca as med ições de 20
015 e 2015
5 para as eestações em
m analises e
O Quad
confirma
a a não oco
orrência de ultrapassag
gens.
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Quadro
o 22 – NO2 em 2015 e 2016 nas estações
e
em
m análise
Média
Parâmetrro
Estações
Aritm.
(µg/m³)
USP ‐ IPEN
N
31
Dióxido de
d
Pinheiross
38
Nitrogêniio
Carapicuíb
ba
36
(NO2)
Osasco
42
48
Taboão da Seerra

201
15
Média
Nº de
Máximas 1h
e
Ultrapassagens
Aritm
m.
(µg/m³)
m³)
1
1ª
2ª 3ª 4ª
4 PQAr Est PQAr
P
Nac (µg/m
1
152
151 144 136
1
0
0
31
2
235
151 150 148
1
0
0
35
1
184
165 152 150
1
0
0
31
1
150
148 143 143
1
0
0
49
2
212
208 185 180
1
0
0
29

2016
mas 1h
Nº de
Máxim
(µg//m³)
U
Ultrapassagens
1ª 2ª 3ª
4ª PQ
QAr Est PQAr Naac
0
0
158 156 151 142
0
0
198 133 133 128
0
0
190 144 135 127
0
0
181 169 165 158
0
0
107 102 98 96

F
Fonte: Relatório da Qualidade do
d Ar / CETESB
B (2016)

 Monóxido
o de Carbon
no (CO)
Segund
do o Relatórrio de Qualidade do A
Ar no Estado
o de São Paulo (CETE
ESB, 2017) desde 200
08
não oco
orre ultrapasssagem do padrão de qualidade do
d ar de 8 horas
h
para o monóxido
o de carbono
(9 ppm)), em nenhu
uma das estações da R
RMSP. Em 2016, a qua
alidade do aar foi classiificada com
mo
BOA em
m todas ass medições
s realizadass nas 16 estações
e
qu
ue monitoraaram este poluente na
n
RMSP.
O Quad
dro 23 a seguir desta
aca as med
dições de 2015
2
e 2016 para as estações analisadas
a
e
confirma
a a não oco
orrência de ultrapassag
gens.
o 23 – NO2 em 2015 e 2016 nas estações
e
em
m análise
Quadro
Média
Parâmetrro
Estações
Aritm.
(µg/m³)
USP ‐ IPEN
N
31
Dióxido de
d
Pinheiross
38
Nitrogêniio
Carapicuíb
ba
36
(NO2)
Osasco
42
48
Taboão da Seerra

201
15
Média
Nº de
Máximas 1h
e
Ultrapassagens
Aritm
m.
(µg/m³)
m³)
1
1ª
2ª 3ª 4ª
4 PQAr Est PQAr
P
Nac (µg/m
1
152
151 144 136
1
0
0
31
2
235
151 150 148
1
0
0
35
1
184
165 152 150
1
0
0
31
1
150
148 143 143
1
0
0
49
2
212
208 185 180
1
0
0
29

2016
mas 1h
Nº de
Máxim
(µg//m³)
U
Ultrapassagens
1ª 2ª 3ª
4ª PQ
QAr Est PQAr Naac
0
0
158 156 151 142
0
0
198 133 133 128
0
0
190 144 135 127
0
0
181 169 165 158
0
0
107 102 98 96

Fonte: Relatório da Qualid
dade do Ar / CE
ETESB (2016)

 Dióxido de
e Enxofre (S
SO2)
Segund
do o Relatório de Qualidade do A
Ar no Estad
do de São Paulo
P
(CET
TESB, 2016
6), o mesmo
cenário se observa
a para o SO
O2, ou seja, em 2016 nã
ão ocorreu ultrapassaggem do PQ
QAr diário (6
60
μg/m³) e do anua
al (40 μg/m
m³) de dióxxido de enx
xofre (SO2) em nenhhuma das estações
e
de
monitorramento da RMSP, sendo que a q
qualidade do
d ar foi cla
assificada ccomo BOA em
e todas as
a
mediçõe
es de curto
o prazo rea
alizadas. O
Observa-se que entre as estaçõees analisada
as, somentte
Osasco
o mede SO2
2.

 Fontes e poluição
p
do
o ar na RMS
SP
Para a CETESB (22017), a deterioraçção da qua
alidade do ar na RM
MSP é dec
corrente da
as
emissõe
es atmosférricas proven
nientes doss veículos e das indústrias. O relaatório de Mo
onitoramentto
de Qualidade do ar expõe que
e as fontes móveis e fixas
f
foram responsáveeis pela emissão para a
atmosfe
era de aprroximadame
ente 131 m
mil t/ano de
d monóxid
do de carbbono, 38 mil
m t/ano de
hidrocarbonetos, 80
8 mil t/ano de óxidos de nitrogên
nio, 5,1 mil t/ano
t
de maaterial particulado e 6,7
mil t/an
no de óxido
os de enxo
ofre. Desse
es totais, os
o veículos são respoonsáveis po
or 97% da
as
emissõe
es de CO, 76%
7
de HC, 68% de N Ox, 17% de
e SOx e 40%
% de MP.
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O documento sublinha que os veículos leves são as
a principais fontes dee emissão de
d monóxido
de carb
bono e hidrrocarboneto
os, principa
almente os movidos à gasolina, que apesa
ar de serem
m
frotas m
menores, po
ossuem maior idade mé
édia dos ve
eículos.
As emisssões de NOx, que es
stão mais re
elacionadas
s aos veícullos pesadoss, represen
ntam 49% do
total da
as emissõess na cidade e a mud
dança deste
e cenário não
n
é para curto praz
zo, já que a
redução
o importantte da emissão de NO
Ox nos veíículos pesa
ados se daará somente quando a
parcela de veículos produzido
os a partir d
de 2012 for significativa
a, pois já esstariam den
ntro da Fasse
P7 do P
Programa de
e controle de
d poluição do ar por veículos
v
automotores (P
PROCONV
VE).

16.2.2 Meio Biótico
15.2
2.2.1 Florra
A AID ttotaliza áre
ea de 632,6
69 hectaress e abrange
e a maior parte
p
do di strito Rapo
oso Tavaress,
sendo ccontemplada por uma cobertura
c
vvegetal de 273,23
2
hecta
ares, localizzada princip
palmente em
m
parquess e praças.
Conform
me o mapa MB – 03 - Mapa de C
Cobertura Vegetal
V
da AID e Erro
o! Fonte de
e referência
não en
ncontrada., a cobertura do solo da AID é constituída
a pelas seeguintes cla
asses: mata
a,
florestais; ccapoeira, re
represe
entada por formações
f
epresentada
a por áreass com rege
eneração em
m
estágio pioneiro e algumas árvores issoladas; pra
aça e área
a verde urrbana; reflo
orestamento
o,
represe
entado por plantios homogêneos de espécie
es arbóreas
s; várzea, rrepresentad
da por área
as
com ve
egetação pa
arcialmente
e inundadass a maior parte do ano;
a
campoo antrópico,, áreas com
m
vegetaçção herbáce
ea não natu
ural; solo exxposto; uso urbano e co
orpo d´águaa.
o solo e cobertura vegetal da AID
Tabela
a 5 – Uso do
D
Classes

Área (ha) Área (%)

Mata

117,06

18,50

Capoe
eira

24,16

3,82

Praça e Área Verrde Urbana

4,54

0,72

Reflorrestamento

3,16

0,50

Várzea

2,14

0,34

122,15

19,31

3,7

0,58

Uso urbano

354,9

56,09

Corpo
o d´água

0,88

0,14

632,69

100,00

Camp
po antrópico
o
Solo Exposto
E

TOTAL
L
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Na AID
D do empreendimento e adjacentte à ADA, está inserid
do o Parquue Juliana de Carvalho
Torres (COHAB Raposo Tavares), q ue tem como objetivo a recuuperação da
d encosta
a,
preservvação dos ta
aludes natu
urais e a veg
getação na
ativa, visand
do à qualificcação das áreas
á
verde
es
remane
escentes do
o conjunto habitaciona
al COHAB Raposo Tavares
T
(Sãão Paulo, 2012).
2
Além
m
uma área de
disso, d
destaca-se que o parque possui u
d lazer com
m bancos e mesas, além da pistta
de caminhada.
De acordo com o apresentad
do no Guia
a dos Parqu
ues Municip
pais de Sãoo Paulo (SÃ
ÃO PAULO
O,
2012) e verificação em camp
po, a vegettação do pa
arque é composta porr um remanescente de
vegetaçção nativa de Florestta Ombrófilla Densa em
e estágio
o inicial, allém de um
m plantio de
eucalipttos com altura média
a de 16 me
etros e sem regenera
ação em sseu sub-bosque, área
as
gramadas e um pllantio de es
spécies arb
bóreas e jerivás em alguns locaiss em meio à área com
m
eucaliptto e ao long
go da pista de
d caminha
ada, respectivamente (Foto 9).
pécies (SÃO
O PAULO, 2012), enttre elas aroeira-manssa
Foram registradass um total de 54 esp
(Schinu
us terebinthiifolius), cam
mboatá-de-ffolhas-larga
as (Cupania
a oblongifollia), cuviting
ga (Solanum
m
granulosoleprosum
m), jerivá (Syagrus
(
rromanzoffia
ana), pau-ja
acaré (Pipttadenia go
onoacantha)),
sacamb
bu (Platymisscium floribundum), sa
amambaia-d
do-brejo (Ble
echnum braasiliense) e tapiá-guaççu
(Alchorn
nea sidifolia
a). Além destas, por meio do le
evantamentto de camppo, foram identificado
os
indivídu
uos de goia
abeira (Psis
sium guajavva) e emba
aúba (Cecro
opia sp.), e de espéc
cies exótica
as
como mangueira (Mangiferra indica), uva-japon
nesa (Hov
venia dulcis
is), mamon
na (Ricinu
us
commun
nis) e ban
naneira (M
Musa sp.). Também houve
h
registro de saamambaiaç
çu (Cyathe
ea
delgadiii), espécie presente no Apênd
dice II da CITES (20
015) e quee, embora não esteja
necessa
ariamente ameaçada
a
de
d extinção
o, deve ter seu comérc
cio rigorosaamente con
ntrolado parra
evitar um uso inco
ompatível co
om sua sob
brevivência.. Na vegeta
ação presennte na borda do parque
foi obse
ervada presença signifiicativa de lia
anas.

Fonte: WALM, 2015

o
Foto 9 - Presença de eucaliptto sem sub--bosque, jerrivás e outras espéciess arbóreas ao longo do
parque.
Ainda n
na AID está
á presente parte do P
Parque Jeq
quitibá (aprroximadameente 50% de
d sua áre
ea
total), q
que está em
m fase de construção.
c
O parque foi criado pelo Decreeto n. 50.59
97, de 27 de
março d
de 2006 e in
nicialmente
e recebe a d
denominaçã
ão de Parqu
ue Tizo. Coom o Decretto n. 59.259
9,
de 05/06/2013, estta denomina
ação foi alte
erada para Parque Jeq
quitibá.
O parqu
ue apresentta um relevo de encosstas coberta
as por Mata Atlântica ccom nascen
ntes e curso
os
d´água inseridos na microba
acia do córrrego Itaim. Cerca de
e 60% da área está coberta po
or
fragmen
ntos de Flo
oresta Omb
brófila Denssa nos esttágios inicia
al, médio e avançado
o, possuindo
espécie
es como, a canela-sas
ssafrás (Oco
otea odorife
fera), espéc
cie endêmicca do Brasil e presentte
na Lista
a Nacional Oficial
O
de Espécies
E
da Flora Ame
eaçadas de Extinção (22014), na ca
ategoria “em
m
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perigo” de extinçã
ão (SÃO PA
AULO b, 2
2012). Segu
undo Costa
a (2006), a vegetação
o do parque
encontrra-se em de
eclínio suce
essional de
evido às intensas pressões antróópicas que existem no
entorno
o.
uas partes devido ao histórico
O remanescente pode
p
ser div
vidido em du
h
dee degradaçã
ão local e do
entorno
o, sendo um
ma em estágio sucessiional inicial e médio de regeneraação (localiz
zado entre a
Av. Eng
gº. Heitor Antônio
A
Eira
as Garcia e a antiga Rua
R
São Pa
aulo) e outtra em está
ágio médio e
avançad
do de regen
neração (situado entre
e a Rua São
o Paulo e a divisa doss municípios
s de Osascco
e São P
Paulo). Na área encontram-se ta
ambém outtras tipologias vegetai s como, ca
ampo sujo e
camposs brejosos (SÃO PAUL
LO, 2012).
Além do
os parquess, na AID também forram registra
adas seis praças,
p
connforme apre
esentado no
mapa M
MB-02 - Ma
apa de Pra
aças e Parrques Urbanos da AII
A e AID: a praça Ca
arlos Albertto
Figueira
a Leitão (5..896 m²) (F
Foto10); a p
praça Vitor Capoul (1.500 m²); a praça Vice
ente Spinelli
(540 m²²); a praça Osvaldo
O
Silva (2.928 m
m²); a praça
a Marcos Sa
antos Rodriggues da Sillva (928 m²);
e a pra
aça localizada adjacen
nte à rua P
Poema ao Mar
M com as
s ruas Poe ma dos Olhos e Majo
or
Walter C
Carlson (1.5
505 m²).
A vegettação arbórrea destas praças
p
apre
esenta aspe
ectos semelhantes, co m altura va
ariando entrre
5 e 10 metros, esp
pécies nativ
vas e exóticcas típicas da arboriza
ação urbanna do munic
cípio de Sã
ão
Paulo, tais como, as nativas
s sibipiruna (Poinciane
ella pluviosa
a), jerivá (S
Syagrus rom
manzoffiana),
quaresm
meira (Tibo
ouchina grranulosa), ipê-rosa (Tabebuia
(
rosea), ippê-roxo (Handroanthu
us
heptaph
hyllus), e as
a exóticas areca-bam
mbu (Dypsis
s lutescens
s), tipuana (Tipuana tipu), ipê-de
ejardim (Tecoma sta
ans), flambo
oiant (Delon
nix regia) e pata de vac
ca (Bauhineea variegata
a).

Fonte: WALM, 2015

Foto
o 10 – Praça
a Carlos Alb
berto Figueira Leitão
Ainda n
na AID, estã
ão presente
es outras árreas verdes
s significativ
vas. A Editoora Paulinas, localizada
a oeste
e do empre
eendimento, possui árrea ajardina
ada com presença dee areca-bam
mbu (Dypsiis
lutescen
ns) e uma faixa
f
com plantio
p
de P
Pinus de, ap
proximadam
mente, 15 m
metros de altura.
a
Nesssa
faixa de
e Pinus ocorre a regeneração do ssub-bosque
e, tendo sido
o observadaas espécies
s, tais como
o,
Alchorn
nea sidifolia, Cecropia sp.
s e Cedre
ela fissilis (c
cedro) (Foto
o11). C. fisssilis está av
valiada com
mo
“vulnerá
ável à extin
nção” segun
ndo a Lista
a Nacional Oficial de Espécies
E
daa Flora Am
meaçadas de
Extinção
o (2014).
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Fonte: WALM, 2015

Foto 11
1 – Área ajjardinada à frente de plantio de Pinus com regeneraçção de sub--bosque, em
m
terreno pertencente à Editora Paulinas, n
na AID do empreendim
e
mento.
Localiza
ado a sul da
d Editora Paulinas,
P
do
o outro lado
o da Rodov
via Raposo Tavares, está
e
o Club
be
Cooperccotia, com vegetação
o composta
a, principalm
mente, por espécies típicas da arborizaçã
ão
Tipuana tip
urbana de São Paulo como jerivá (Syyagrus roma
anzoffiana),, tipuana (T
pu), figueira
abenjamin (Ficus be
enjamina) e sibipiruna (Poincianellla pluviosa))
A oeste
e do Clube
e Coopercotia está loccalizada a Vila Olímpica Mário C
Covas, com
m vegetaçã
ão
compossta principa
almente porr gramínea
as, entreposta por quadras espoortivas. O componentte
arbóreo
o está prese
ente em loc
cal de APP do Córrego
o Itaim, com
m espécies como tipua
ana (Tipuan
na
tipu), a
areca-bamb
bu (Dypsis lutescens)), jerivá (S
Syagrus romanzoffianna), saguarraji-vermelho
(Colubri
rina glandullosa), capix
xingui (Crotton floribund
dus), leucena (Leucaeena leucoce
ephala), ipê
êrosa (Ta
abebuia rossea) e timbo
oril (Enterolo
lobium conttortisiliquum
m).
Adjacen
nte à Vila Olímpica,
O
há um bosq
que que cirrcunda a Pe
enitenciáriaa Feminina do Butantã
ã,
constitu
uído, princip
palmente, por plantio de pinus, os quais apresentam
m altura média
m
de 16
metros. Em uma das extrem
midades do bosque, há
h um trech
ho com preedomínio de
d eucalipto
o,
também
m com altura média de
d 16 mettros. O sub
b-bosque não
n
possui regeneraç
ção, emborra
tenham sido observados algu
uns indivídu
uos de tipu
uana (Tipua
ana tipu) em
m meio aos
s eucaliptoss,
emergin
ndo no dosssel do bo
osque, e a ocorrência
a abundante de braqquiária (Bra
achiaria sp.)
compon
ndo o estratto herbáceo
o.
A vegettação signifficativa pres
sente na A ID segundo
o o Decreto
o Estadual nn. 30.443/8
89 apresentta
as categ
gorias: Mattas e capoe
eira de bom
m porte, Áreas refloresttadas, Capooeira, Exem
mplar isolado
– sibipirruna, Cháca
ara remanescente em áreas urbanizadas e In
ndústrias.
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15.2
2.2.2 Fau
una
ação da aviffauna prese
ente na AID
D foram utilizados dad os secundá
ários obtido
os
Para a caracteriza
sobre as ááreas verde
blicações disponíveis
d
es presente
es
por meio de consultas de arrtigos e pub
dos limites da
d área em questão.
dentro d
Inserido
o nos limite
es da AID, o Parque Jequitibá apresenta uma área de, aproximadamente
e,
de Osasco
130,83 ha e localizza-se nos municípios
m
o, Cotia e São
S Paulo. No entorno
o do Parque
e,
encontrra-se outross remanesc
centes flore
estais expre
essivos com
mo o Parquue das Nascentes e a
Reserva
a Florestal do Morro Grande. A proximadam
mente 60%
% da coberttura vegeta
al do parque
apresen
nta remanescentes de Floresta O
Ombrófila De
ensa nos estágios iniccial, médio e avançado
o,
sendo cconsiderado
o assim o maior
m
fragme
ento floresttal da zona oeste de S
São Paulo. Ainda
A
assim
m,
o parqu
ue apresenta outras tipologias vegetais como cam
mpos sujoss, campos brejosos e
fragmen
ntos com eu
ucaliptos (S
SMA, 2012)..
Com re
elação à avifauna
a
presente no
o parque, o CEO (2
2012) diaggnosticou 55
5 espécie
es
distribuíídas em 13
3 ordens e 29
2 diferente
es famílias.. Já o DEPA
AVE (20055) registrou 27 espécie
es
distribuíídas em 7 ordens
o
e 20
0 famílias (Q
Quadro 24
4). A única espécie
e
reggistrada exc
clusivamentte
pelo DE
EPAVE (200
05) foi Proc
cnias nudiccollis, espéc
cie ameaçada de extinnção no esttado de Sã
ão
Paulo (Decreto Esstadual nº 60.133/2014
6
4) e classificada como
o vulnerávell pela IUCN
N (2014). Do
D
total de
e aves levan
ntadas pelo
os autores, dez são co
onsideradas endêmicaas de Mata
a Atlântica, e
duas esspécies são
o exóticas: Passer
P
dom
mesticus e Estrilda
E
astriild.
Quadro 24
2 – Avifaun
na registrad
da no Parqu
ue Jequitibá
á, de possívvel ocorrênc
cia na AID.

Táxon

Staatus de Cons
servação

Local de
Registro

Nome Po
opular

SP

MMA

IU
UCN

CITES
S

TINAMIFORMES
Tinamida
ae
in
nhambuguaçu

1

PP

PP

PP
P

-

ga
arça-branca-g
grande

1

PP

PP

PP
P

-

urubu-de-cabeçça-preta

1,2

PP

PP

PP
P

-

Elanus le
eucurus

ga
avião-peneira
a

1

PP

PP

PP
P

-

Rupornis magnirostris

ga
avião-carijó

1,2

PP

PP

PP
P

-

sa
aracura-sanã

1

PP

PP

PP
P

-

Crypturelllus obsoletus
PELICAN
NIFORMES
Ardeidae
e
Ardea alb
ba
CATHAR
RTIFORMES
Cathartid
dae
Coragypss atratus
ACCIPITR
RIFORMES
Accipitrid
dae

GRUIFOR
RMES
Rallidae
Pardirallu
us nigricans
COLUMB
BIFORMES
Columbid
dae

12
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Táxon

Staatus de Cons
servação

Local de
Registro

Nome Po
opular

SP

MMA

IU
UCN

CITES
S

ro
olinha-roxa

1

PP

PP

PP
P

-

Piaya cayyana

alma-de-gato

1

PP

PP

PP
P

-

Crotopha
aga ani

anu-preto

1,2

PP

PP

PP
P

-

Phaethorrnis eurynomeMA

ra
abo-branco-de
e-gargantara
ajada

1

PP

PP

PP
P

II

Thaluraniia glaucopisMAA

be
eija-flor-de-fro
onte-violeta

1

PP

PP

PP
P

II

martim-pescad
m
or-grande

1

PP

PP

PP
P

-

tu
ucano-de-bico
o-verde

1,2

PP

PP

PP
P

-

Picumnuss temminckiiMAA

pica-pau-anão--de-coleira

1

PP

PP

PP
P

-

Colaptes campestris

pica-pau-do-ca
ampo

1,2

PP

PP

PP
P

-

picapauzinho-vverde-carijó

1,2

PP

PP

PP
P

-

fa
alcão-de-coleirra

1

PP

PP

PP
P

-

ca
arcará

1,2

PP

PP

PP
P

-

pe
eriquito-rico

1,2

PP

PP

PP
P

II

Thamnop
philus cearulesscens

ch
hoca-da-mata
a

1

PP

PP

PP
P

-

Thamnop
philus ruficapillllus

ch
hoca-de-chap
péuve
ermelho

1

PP

PP

PP
P

-

Mackenziiana leachiiMA

bo
orralhara

1

PP

PP

PP
P

-

jo
oão-botina-do--brejo

1

PP

PP

PP
P

-

jo
oão-teneném

1,2

PP

PP

PP
P

-

pichororé

1,2

PP

PP

PP
P

-

jo
oão-de-barro

1,2

PP

PP

PP
P

-

Columbin
na talpacoti
CUCULIF
FORMES
Cuculida
ae

APODIFO
ORMES
Trochilid
dae

CORACIIIFORMES
Alcedinid
dae
Megaceryyle torquata
PICIFORMES
Ramphas
stidae
M
Ramphasstos dicolorusMA

Picidae

Veniliorniis spilogaster

M
MA

FALCON
NIFORMES
Falconidae
Falco fem
moralis
Caracara
a plancus
PSITTAC
CIFORMES
Psittacid
dae
Brotogeriis tiricaMA
PASSER
RIFORMES
Thamnop
philidae

Furnariid
dae
Phacellod
domus ferrugin
neigula
Synallaxiss spixi
Synallaxiss ruficapilla
Furnariuss rufus

MA

Pipridae

12
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Táxon

Staatus de Cons
servação

Local de
Registro

Nome Po
opular

SP

MMA

IU
UCN

CITES
S

ta
angará

1

PP

PP

PP
P

-

araponga

2

X

PP

VU
U

-

Todirostru
um cinereum

fe
erreirinho-relóg
gio

1

PP

PP

PP
P

-

Hemitricccus orbitatus

tirririzinho-do-m ato

1

PP

PP

PP
P

-

Tolmomyyias sulphurescens

bico-chato-de-o
orelhapreta

1,2

PP

PP

PP
P

-

Poecilotriiccus plumbeicceps

to
ororó

1,2

PP

PP

PP
P

-

Camptosttoma obsoletu
um

ris
sadinha

1,2

PP

PP

PP
P

-

Myiarchus swainsoni

irré

1

PP

PP

PP
P

-

Pitangus sulphuratus

be
em-te-vi

1,2

PP

PP

PP
P

-

pitiguari

1,2

PP

PP

PP
P

-

andorinha-pequ
uena-deca
asa

1,2

PP

PP

PP
P

-

co
orruíra

1,2

PP

PP

PP
P

-

sa
abiá-laranjeira
a

1

PP

PP

PP
P

-

sa
abiá-do-camp
po

1

PP

PP

PP
P

-

Ammodra
amus humerallis

tic
co-tico-do-cam
mpo

1

PP

PP

PP
P

-

Zonotrich
hia capensis

tic
co-tico

1,2

PP

PP

PP
P

-

pula-pula-asso biador

1

PP

PP

PP
P

-

pula-pula

1,2

PP

PP

PP
P

-

piá-cobra

1,2

PP

PP

PP
P

-

tiê
ê-de-topete

1,2

PP

PP

PP
P

-

Tangara ssayaca

sa
anhaçu-cinzen
nto

1

PP

PP

PP
P

-

Tangara p
palmarum

sa
anhaçu-do-co
oqueiro

1

PP

PP

PP
P

-

Dacnis ca
ayana

sa
aí-azul

1

PP

PP

PP
P

-

Coereba flaveola

ca
ambacica

1,2

PP

PP

PP
P

-

ciigarra-bambu

1

PP

PP

PP
P

-

tiz
ziu

1

PP

PP

PP
P

-

Chiroxiph
hia caudata

MA

Cotingidae
Procnias nudicollis
Rhyncho
ociclidae

Tyrannid
dae

Vireonida
ae
Cyclarhiss gujanensis
Hirundinidae
Pygochellidon cyanoleu
uca
Troglody
ytidae
Troglodyttes musculus
Turdidae
e
Turdus ru
ufiventris
Mimidae
Mimus sa
aturninus
Passerilidae

Parulidae
e
Basileute
erus leucoblep
phara
Basileute
erus culicivoruss
Geothlypiis aequinoctia
alis
Thraupid
dae
Lanio me
elanops

Haplospizza unicolor
Volatinia jjacarina

MA
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Táxon

Staatus de Cons
servação

Local de
Registro

Nome Po
opular

SP
Sporophilla caerulescen
ns

MMA

IU
UCN

CITES
S

co
oleirinho

1

PP

PP

PP
P

-

fim
m-fim

1,2

PP

PP

PP
P

-

bico-de-lacre

1,2

PP

PP

PP
P

-

pa
ardal

1,2

PP

PP

PP
P

-

Fringilida
ae
Euphonia
a chlorotica
Estrildida
ae
Estrilda a
astrild*
Passerid
dae
Passer do
omesticus*
MA

LEGENDA
A: * - espécie exótica,
e
– es
spécie endêmicca de Mata Atlâ
ântica; AUTOR:: 1 – Centro dee Estudos Ornitológicos – CE
EO
(2012); DE
EPAVE (2015); GRAU DE AMEAÇA: SP – D
Decreto estadua
al 60.133/2014, BR – Portaria Nº 444 de 16 de Dezembro de
d
2014, IUC
CN – Bird Life International (20
014), CITES – Convenção So
obre o Comércio Internacional de Espécies (2014). Adaptad
do
EIA/RIMA RESERVA RAP
POSO, WALM 2015.
2

15.2
2.2.3 Unidades de Conserva
ação
No Brassil, com a promulgaçã
p
ão da Lei Fe
ederal n. 9.985, de 18
8 de julho dde 2000, foi instituído o
Sistema
a Nacional de Unidades de Consservação – SNUC, po
osteriormennte regulam
mentada pelo
Decreto
o nº 4.340, de 22 de
e agosto de
e 2002. Po
or meio do SNUC, a criação e gestão da
as
Unidade
es de Consservação (UC) passa ram a ocorrer, sob uma visão dde conjunto
o das área
as
naturaiss a serem preservadas
p
s, nas esfera
as federal, estadual e municipal.
De acordo com a Lei Federa
al n. 9.985, de 18 de julho de 2000, as Uniddades de Conservaçã
C
ão
(UCs) ssão definida
as como:
espaço
o territorial e seus recurs
sos ambienta
ais, incluindoo as águas jurisdicionaiss,
com ca
aracterísticass naturais rellevantes, leg
galmente insttituído pelo Poder
P
Públicco
com objetivos de conservaçã
ão e limites definidos, sob regime especial de
d
stração ao q ual se aplica
am garantias adequadas de proteção
o.
adminis

ordo com o SNUC, as
a Unidade s de Cons
servação sã
ão divididaas em dois grupos: as
a
De aco
Unidade
es de Con
nservação de Proteçã
ão Integral e as Uniidades de Conservaç
ção de Usso
Sustenttável. O primeiro
p
grrupo, comp
posto pelas categoria
as Estaçãoo Ecológic
ca, Reservva
Biológicca, Parque Nacional (Estadual ou
u Natural Municipal),
M
Monumentoo Natural e Refúgio de
Vida Silvestre, objjetiva prese
ervar a natu
ureza, send
do admitido
o apenas o uso indire
eto dos seu
us
recursos naturais. O segundo
o grupo, co
onstituído pe
elas catego
orias Área dde Proteção
o Ambienta
al,
Área de
e Relevante Interesse
e Ecológico
o, Floresta Nacional, Reserva E
Extrativista, Reserva de
Fauna, Reserva de Desenvo
olvimento S ustentável e Reserva Particular do Patrimô
ônio Natura
al,
visa compatibilizarr a conserv
vação da n
natureza co
om o uso sustentáve l de parcela dos seu
us
recursos naturais.
Nas áre
eas de influência do em
mpreendime
ento (AII, AID
A e ADA) não foram identificada
as Unidade
es
de Consservação, em
e qualquer categoria..
As Resservas da Biosfera
B
tam
mbém estão
o previstas na Lei Fed
deral n. 9.9985, de 18 de julho de
2000, no Capítulo VI,
V Artigo 41:
A Rese
erva da Bio
osfera é um modelo ado
otado internnacionalmentte, de gestã
ão
integrada, participa
ativa e suste
entável dos recursos naaturais, com
m os objetivo
os
básicos
s de prese
ervação da diversidade
e biológica, o desenvo
olvimento de
d

12
23

atividad
des de pesq
quisa, o mon
nitoramento ambiental, a educação ambiental, o
desenv
volvimento su
ustentável e a melhoria da
d qualidadee de vida das
s populaçõess.

Conform
me mesma Lei, a Reserva da Bio
osfera é co
onstituída po
or: i) uma oou várias áreas-núcleo
o,
destinad
das à prote
eção integra
al da nature
eza; ii) uma
a ou várias zonas
z
de aamortecimen
nto, onde só
s
são adm
mitidas atividades que não resulttem em dan
no para as áreas-núcleeo; e iii) um
ma ou vária
as
zonas d
de transição
o, sem limite
es rígidos, onde o processo de ocupação e o manejo dos
d recurso
os
naturaiss são planejjados e con
nduzidos de
e modo partticipativo e em
e bases ssustentáveis
s.
A Rese
erva da Biosfera é reconhecida
a pelo Programa Inte
ergovernam
mental "O Homem
H
e a
Biosfera
a – MAB", estabelecid
e
o pela Une
esco (United
d Nations Educational,
E
, Scientific and Cultura
al
Organizzation), orga
anização da
a qual o Bra
asil é memb
bro.
Ressaltta-se, ainda
a, que a árrea de estu
udo não se
e encontra em área cclassificada como Áre
ea
Prioritárria para Co
onservação
o, tanto do
o ponto de vista da Diversidadee Biológica
a quanto da
Priorida
ade de Ação, como ap
presentado na Figura 12.2.3-2, cuja
c
fonte é o Ministérrio do nMeiio
Ambiente – MMA, 2007.
Outra ccategoria de
e áreas prottegidas ide ntificada na
a AII, AID e ADA do eempreendim
mento são as
a
Áreas d
de Preserva
ação Permanente (AP
PPs) associadas aos cursos d’ággua. De ac
cordo com o
Novo C
Código Flore
estal, Lei Federal
F
n. 1
12.651, de 25 de maio de 2012,, Área de Preservaçã
P
ão
Perman
nente corressponde a “á
área proteg
gida, coberta
a ou não po
or vegetaçãão nativa, co
om a funçã
ão
ambiental de pre
eservar os recursos hídricos, a paisagem
m, a estabbilidade geo
ológica e a
biodiverrsidade, faccilitar o fluxo
o gênico de
e fauna e fllora, proteger o solo e assegurar o bem-esta
ar
das pop
pulações hu
umanas”. Ainda,
A
pela m
mesma lei e complementação daa Lei Federa
al n. 12.727
7,
de 17 d
de outubro
o de 2012, são consid
deradas AP
PPs, em zo
onas ruraiss e urbanas, as faixa
as
margina
ais de qualq
quer curso d’água
d
natu
ural perene e intermitente, excluíddos os efêm
meros, desde
a borda
a da calha do leito reg
gular, em la
argura mínima de 30 metros,
m
parra os curso
os d’água de
menos d
de 10 metro
os de largurra. As áreass no entorno das nascentes e doss olhos d’ág
gua pereness,
qualque
er que seja
a sua situação topog
gráfica, no raio mínimo de 50 metros, ta
ambém sã
ão
conside
eradas APPs.
Na AII do empreendimento, o curso d’á
água de ma
aior destaque é o ribeeirão Jagua
aré, o qual é
alimenta
ado por diversos tributtários localizzados tamb
bém na AII. Portanto, nnesta área de
d influência
estão lo
ocalizadas Áreas
Á
de Preservação
P
o Permanen
nte associad
das a redess hidrográficas naturaiis
e canaliizadas, e a algumas na
ascentes.
mpreendime
ento, por su
ua vez, o curso
c
d’água de maiorr destaque é o córrego
Para a AID do em
Itaim, u
um dos trib
butários do
o ribeirão JJaguaré. O córrego Itaim é aliimentado por
p diverso
os
tributários também
m localizado
os nesta áre
ea de influê
ência. Algun
ns cursos dd’água situa
ados na AID
D
do emp
preendimentto encontra
am-se cana
alizados e ta
amponados
s, outros appenas cana
alizados, e a
grande parte consttitui rede hid
drográfica n
natural. Com
mo apresen
ntado no maapa, foram identificada
as
nove na
ascentes na
a AID, send
do que sete
e destas es
stão situada
as no interi or do Parque Jequitib
bá
(antigo Parque Tizo).
Conform
me mapeam
mento realiz
zado para a AID, as APPs
A
asso
ociadas a ccursos hídricos naturaiis
correspondem a uma área de 50,4 hectares e as APPs
s associaddas a curs
sos hídrico
os
canaliza
ados ocupa
am uma áre
ea de 3,2 h
hectares, totalizando, uma
u
área dde 53,6 hec
ctares. Esta
as
APPs e
encontram-sse em áreas sob dife
erentes usos do solo
o e classess de vegettação, como
apresen
ntado na Ta
abela 6.
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T
Tabela
6 – Cobertura V
Vegetal e Uso
U do Solo em APP naa AID
Classes de Vegettação e Uso
o do Solo
Mata
Campo Antrópico
A
Uso Urbano
Capoeira
a
Várzea
Solo Exp
posto
Praça e Área Verde Urbana
T
Total

Área (ha) *
21,1
11,8
10,3
2,6
1,9
0,6
0,2
48,6

Legenda: ((*) De acordo com
c
a base carttográfica utilizad
da para o mape
eamento da cob
bertura vegetal e uso do solo na
n AID, o cálculo
das áreas referentes às diferentes
d
classe
es desconsidera
a áreas ocupad
das pelo sistema
a viário, o que jjustifica uma árrea total inferior a
ares, área total ocupada
o
por AP
PPs na AID. Ada
aptado EIA/RIM
MA RESERVA RAPOSO,
R
WALM
M 2015.
53,6 hecta

Como observado, a maior parte (21, 1 hectares
s) das Áreas de Preeservação Permanentte
inserida
as na AID do Terminal Reservva Raposo encontra-se cobertaa por Mata
a. As área
as
ocupada
as por Cam
mpo Antróp
pico e Uso Urbano ta
ambém são
o significativvas, correspondendo a
11,8 e 1
10,3 hectarres, respecttivamente. E
Embora Ma
ata seja a classe
c
de veegetação e uso do solo
predom
minante nas Áreas de Preservação
P
o Permanen
nte inseridas na AID, ssua área de ocupação é
inferior a 50% da área total corre
espondente à APPs nesta árrea de influência do
empree
endimento. O cenário
o encontra
ado, comum em cid
dades com
m crescime
ento urbano
desorde
enado, com
mo é o caso do municíp
pio de São Paulo, indica um provvável comprometimentto
das fun
nções das Áreas de
e Preservaçção Perma
anente no ambiente urbano, ta
ais como a
manutenção dos re
ecursos híd
dricos, o con
ntrole de allterações climáticas em
m diferentes
s escalas de
abrangê
ência, a pre
eservação do
d patrimôn
nio genético
o ao garanttirem a sobbrevivência de espécie
es
da fauna e flora e ao
a funciona
arem como ccorredores ecológicos, entre outraas.

16.2.3 Meio Sociioeconôm
mico
16.2
2.3.1 Dinâmica pop
pulaciona
al
A dinâm
mica popula
acional da AID
A apresen
ntará os da
ados referen
ntes ao cresscimento da populaçã
ão
no perííodo de 19
980 a 2010, as taxa
as de cres
scimento, projeção
p
deemográfica, densidade
demogrráfica, pirâm
mide etária,, entre outrros temas de importância, semppre analisan
ndo além da
AID (disstrito de Ra
aposo Tava
ares), os diistritos do seu
s
entorno
o que foram
m considera
ados a AII –
Área de
e Influência
a Indireta do
o empreend
dimento Re
eserva Rap
poso e o m unicípio de
e São Paulo
o.
Isto perrmitirá a com
mparação dos
d dados e
entre estes territórios e dará maioor embasam
mento a estta
pesquissa.
Os dad
dos utilizad
dos para a análise ssão proven
nientes do INFOCIDA
ADE, banco
o de dado
os
disponib
bilizado na internet pella Secretariia Municipa
al de Desenv
volvimento Urbano (SM
MDU), tendo
como fo
onte dos da
ados às pró
óprias secre
etarias mun
nicipais, o IB
BGE, Funddação Seade, Ministério
do Trab
balho e Emp
prego, Secrretarias Mun
nicipais da Educação e da Saúde .2
Foram consultada
as também as informa
ações disp
poníveis na
a base dass UITs – Unidades
U
de
o
Informa
ações Territorializadas da EMPLA
ASA – Empresa Paulis
sta de Planeejamento Metropolitan
M
S/A, as quais estão
o organizad
das e analissadas em níível distrital.
O distritto de Raposso Tavares está situad
do na zona oeste do município dee São Paulo, inserido na
área da
a Prefeitura Regional do
d Butantã e faz limite
e com os municípios
m
dde Osasco, Taboão da
Serra, C
Cotia e Emb
bu.
2

Dados ddisponíveis em
m: http://infocidade.prefeituura.sp.gov.br/
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No ano de 2010 a população total da AID
D somava 100.164 hab
bitantes, vallor que reprresenta 23%
%
da popu
ulação total da Prefeitu
ura Regiona
al do Butanttã, que contabilizou 4228.217 habitantes nestte
mesmo ano, conforme se obs
serva na Ta bela 7.
Em term
mos de evo
olução da po
opulação n o período analisado,
a
entre
e
1980 e 2010, o único
ú
distritto
que apresentou re
edução da população
o foi Butan
ntã, que também é o que poss
sui o meno
or
continge
ente popula
acional den
ntre todos para o ano
o de 2010. Todos os demais ap
presentaram
m
crescim
mento significativo da população, ccom destaque para o distrito
d
Rapooso Tavares
s (AID), com
m
mais de
e 100% de
e crescimen
nto de sua
a população
o, acima da subprefeeitura de Butantã e do
municíp
pio de São Paulo.
P
Tabela 7 – Evoluçã
ão da população da AIID, distritos do entorno
o, Prefeituraa Regional de
d Butantã e
mun
nicípio de São Paulo

1980

1991

20
000

2010

Butantã

56.934

58.019

52.649

554.196

Percentual
de
crescimento
c
o
no período
o
-4,8%

Rapos
so Tavares (AID)

49.370

82.890

91.204

1100.164

103%

R
Rio Pequeno
o

84.798

102.791
1

111.756

1118.459

39,7%

Vila Sônia

62.853

83.006

87.379

1108.441

72,5%

Prefeitura Regional Butantã

285.031

366.737
7

377.576

4428.217

59,7%

Municcípio de São Paulo

8.493.226
8

9.646.18
85

10.43
34.252

11 .253.503

32,4%

Unidade
es Territoria
ais

Fonte: INFO
OCIDADE, 20155

Os disttritos Rio Pequeno, Vila Sônia
a e Rapos
so Tavares
s, são resppectivamen
nte os maiis
populossos, cada qual
q
com mais de 100 mil habitan
ntes em 20
010. Por ou tro lado, o Butantã é o
distrito m
menos populoso, com praticamen
nte metade da populaç
ção dos dem
mais distrito
os.
Ao anallisar a denssidade demográfica, o distrito Butantã novam
mente apressenta o men
nor valor, de
43,36 h
habitantes por
p hectare
es, valendo destacar que
q
apesar de ser o ddistrito com
m a segunda
maior á
área territorrial, foi o único
ú
a aprresentar dim
minuição na
a sua denssidade dem
mográfica no
período
o analisado.
O distrito Raposo Tavares (A
AID), com a maior árrea territoria
al dentre oos demais, possui 79,5
habitanttes por he
ectares em 2010, ab aixo da de
ensidade demográfica
d
a dos distrritos de Rio
Pequen
no e Vila Sônia,
S
com respectiva mente 122,12 hab./ha
a e 109,544 hab./ha, conforme
c
s
se
constata
a na Tabela
a 8.
Tabela 8 – Densidade Demográ
áfica
Unidad
des territoriiais

Área (ha
a)

1980

1991

2000

2010

Butanttã

1..250

45,55

46,42

42,12

43,36

Rapos
so Tavares (AID)
(

1..260

39,18

65,79

72,38

79,5

Rio Pe
equeno

970

87,42

105,97

115,21

122,12

Vila Sô
ônia

990

63,49

83,84

88,26

109,54

5..610

50,81

65,37

67,3

76,33

150..900

56,28

63,92

69,15

74,58

Prefeittura Regiona
al do Butantã
ã
MSP
Fonte: INF
FOCIDADE, 201
15
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Os distrritos Raposso Tavares, Rio Peque
eno, Vila So
onia apresen
ntaram aum
mento contínuo de sua
as
densida
ades demog
gráficas, se
endo possívvel observa
ar que amba
as as unidaades territo
oriais citada
as
apresen
ntaram em 2010 densidades de
emográficas
s maiores do que ass apresenta
adas para a
Prefeitu
ura Regiona
al de Butantã e para o m
município de
d São Paullo.
Em trab
balho desenvolvido so
obre a qua lidade amb
biental urba
ana e aden samento urbano Nuccci
(2001) b
buscou um parâmetro ideal de de
ensidade demográfica
a que pudessse significa
ar qualidade
de vida
a e ambie
ental urban
na para a população
o residente. Segundoo o autor, na revisã
ão
bibliográ
áfica há gra
ande variação no valorr considerad
do ideal de densidade demográfic
ca, entre 10
00
e 500 hab/ha.
Para o caso específico do distrito de
e Santa Ce
ecília no município
m
dee São Pau
ulo, o auto
or
conside
erou que “áreas com
m valores acima de
e 400hab//ha deve-sse impedirr um maio
or
adensam
mento e que as área
as abaixo d
dos 400hab
b/ha poderi
riam ser addensadas se
s as outra
as
variáveiis do ambie
ente assim permitirem
m”. (NUCCI, 2001, p.16
64) Para esste autor, essas
e
outra
as
variáveiis são: cob
bertura veg
getal, espa
aços livres públicos e lazer, áre
reas verdes
s, níveis de
poluição
o e verticalização, entrre outros.
O territó
ório total da
a AID com 79,5 hab.//ha em 2010 está aba
aixo do mennor valor de
e densidade
demogrráfica citado
o como idea
al (100 hab../ha). Entrettanto, é imp
portante resssaltar que o autor faz a
análise da densida
ade demog
gráfica por setores censitários do
o distrito e faz a ressalva de que
dependendo das característic
c
cas dos seto
ores, a den
nsidade dem
mográfica eestará subes
stimada, po
or
exemplo
o, setores que
q contenh
ham praçass e áreas que não são ocupadas e apesar de
d não terem
m
domicíliios e mora
adores enttram na ccontagem da
d área te
erritorial e assim sub
bestimam o
adensamento das áreas do se
etor que esttão ocupadas.
No Map
pa de Uso e Ocupaç
ção do Sol o da AID (MSE-04)
(
id
dentificam-sse algumas
s áreas sem
m
ocupaçã
ão e morad
dores que entram na co
ontagem da
a área territtorial e podeem estar su
ubestimando
a densid
dade demo
ográfica des
ste território analisado. Já o uso atual da áreaa onde será
á implantado
o empre
eendimento
o Reserva Raposo
R
se l imita a uma
a área de campo antróópico onde antigamentte
em peq
quena porçã
ão do terreno ocorria um uso ind
dustrial, pra
aticamente sem morad
dores, o que
inicialmente levaria
a a concluirr que é uma
a área apta
a ao adensa
amento poppulacional. Por
P sua vezz,
a área prevista pa
ara implanta
ação do Te
erminal de Ônibus corrresponde a uma área
a atualmentte
ocupada
a por um im
móvel comercial desocu
upado.
Porém, é importante levar em
m consideraçção todo o entorno do terreno e nnão apenas
s o seu limitte
territoria
al para a avaliação do impacto
o do incre
emento pop
pulacional ffuturo prev
visto com a
implanta
ação do em
mpreendime
ento, o que
e é possível por meio
o do detalhhamento da
a densidade
demogrráfica em nível
n
dos setores
s
cen
nsitários do
o IBGE, os quais estãão em uma
a escala de
detalhe intraurbana
a e permitirrão identificcar com maiis exatidão o nível de ddensidade demográficca
da AID, conforme demonstra
d
o Mapa de Densidade
e Demográ
áfica da AID
D e ADA – MSE-01.
M
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No Map
pa de Den
nsidade De
emográfica da AID em 2010 (M
MSE-01) ideentifica-se que
q
a maio
or
parte de
e seu território tem atté 400 hab../ha, porém
m há diverso
os setores censitários espalhado
os
por toda
a a AID com
m densidade
es demográ
áficas bem altas
a
em relação ao paarâmetro de
e 400hab./h
ha
indicado
o por Nucci (2001).
Estes ssetores de altas densidades dem
mográficas situam-se predominanntemente em
e áreas de
conjunto
os habitaccionais, assentamento
os precário
os ou con
ndomínios residenciais verticaiss,
inclusive
e o setor censitário
c
11
19, com a m
maior densidade demo
ográfica daa AID, de mais
m
de 4 mil
m
habitanttes por hectares, situ
ua-se em u
um conjunto
o habitacio
onal próxim
mo da aven
nida Genera
al
Asdrúba
al da Cunha
a.
Conside
erando que
e uma parce
ela da popu
ulação da AID
A irá se deslocar
d
diaariamente para
p
regiõe
es
centraiss do município de São Paulo para
a trabalhar, estudar em
m busca de sserviços, o Terminal de
ônibus Reserva Ra
aposo é um
ma contrapa
artida de gra
ande importtância para atender a demanda
d
da
p
no empreendiimento Res
serva Rapo
oso e não ssaturar as 19
1 linhas de
populaçção futura prevista
ônibus a
atualmente em operaç
ção na regiã
ão, pois se pode inferirr que boa pparcela destta populaçã
ão
residentte nos con
njuntos habitacionais a
atuais deste
es setores com alta ddensidade demográficca
utiliza o transporte coletivo co
omo meio de
e deslocam
mento para trabalho, esstudo e fins diversos.
Os dad
dos da pessquisa de Mobilidade
M
(2012) do Metrô traz
zem inform
mações úteis para estte
diagnósstico, como
o a relação
o entre via gens diária
as atraídas
s, com desstino e viag
gens diária
as
produzid
das, com origem
o
nas Zonas de Pesquisa, sendo que
e a zona 222 engloba o distrito de
Raposo
o Tavares, Rio
R Pequeno, Butantã e Jaguaré e apesar do
o seu territóório extravas
sar o da AID
D
é válido
o apresenta
ar este dado
o, pois mosstrará se es
ste a região
o da AID e seu entorn
no tem maiis
saídas o
ou entradass diárias de população
o.
Observa
a-se na Tab
bela 9 que há mais via
agens com destino nesta zona dee pesquisa do que com
m
origem, fato que certamente
c
tem relaçã
ão com a presença da
d Cidade Universitária (USP) no
distrito d
do Butantã,, que contrib
bui com a a
atração destas viagens
s diárias parra este território.
Tabela
a 9 – População e rela
ação entre vviagens atra
aídas e prod
duzidas na Zona de Pe
esquisa 22,
que eng
globa o território da AID
D.

Zona
22

Po
opulação Viagens
V
Atra
aídas
3
326.852

726.791

Viagens
Produzidas
P

Saldo
o entre Viag
gens
co
om destino e
origem

723.745

3.046

F
Fonte: Pesquisa de Mobilidade
e do Metrô, 201 2.

Com ma
ais de 700 mil viagens
s diárias atrraídas e ma
ais de 700 mil
m viagens produzidas
s na zona 22
2
em 2012, o Terminal de Ônib
bus – Rapo
oso Tavare
es km 18,5, objeto desste estudo, evidencia a
importância de sua
a implantaç
ção para ate
ender a população futtura esperaada após a implantaçã
ão
do empreendimentto Reserva Raposo.
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Cabe de
estacar, que perante o total de 7 23.745 viag
gens diárias
s produzidaas na zona de pesquissa
em aná
álise, 41% são
s
feitas por
p modo ccoletivo, 35%
% por modo individuaal e 24% po
or modo nã
ão
motoriza
ado.3
A análisse da Taxa
a Geométriica de Cresscimento Anual
A
– TG
GCA para a AID e os distritos do
entorno
o que compõe a Prefeitura Region
nal do Buta
antã, no perríodo de 19980 a 2010,, mostra que
as taxas mais alta
as ocorreram
m no períod
do de 1980
0/1991, as quais caíraam bruscam
mente para o
período
o de 1991//2000 e vo
oltaram a ssubir mais timidamen
nte no perríodo mais recente de
2000/20
010 nos disstritos de Vila Sônia e Butantã, po
orém caíram
m nos distrittos de Raposo Tavare
es
e Rio Pe
equeno, os quais tiveram queda e
em sua TGC
CA durante todo o perííodo (ver Fiigura 32).
TGCA
A para a AII por distritos entre 19
980 a 2010
6
5
Título do Eixo

4
3
2
1
0
-1
-2
Buttantã
Rap
poso Tavares
Rio
o Pequeno
Vila
a Sônia

Tx. Crescc.80/91
0,17
7
4,82
2
1,76
6
2,56
6

Tx.
T Cresc.91/2
2000
-1,07
1,07
0,93
0,57

Tx. C
Cresc.2000/10
0
0,29
0,94
0,58
2,18

F
Fonte: INFOCIDADE, 2015

Figura
a 32 – TGC
CA para AID
D e distritos do entorn
no entre 19980 a 2010
O distritto Raposo Tavares (A
AID) se desttacou com a maior queda em su a TGCA no
o período de
1980/19
991 para o período de
d 1991/200
00, enquan
nto o Butan
ntã foi o únnico distrito
o a registra
ar
aumentto na sua taxa geomé
étrica de crrescimento anual no primeiro
p
perríodo analis
sado para o
último p
período mais recente, passando
p
d
de 0,17 para
a 0,29.
As pirâmides etáriias da AID no período
o de 2000 para 2010 estão apre
resentadas adiante na
as
Figuras
s 16.3.2.1-7
7 e 16.3.2
2.1-8 e ind icam as mudanças
m
em
e curso nna estruturra etária da
populaçção.
A config
guração da
a pirâmide etária
e
da A
AID de 2000
0 e 2010 re
efletem as m
mudanças na estruturra
etária d
da populaçã
ão brasileira
a identificad
das por Alv
ves (2008). Este autorr apresenta
a a evoluçã
ão
das pirâ
âmides etárias do Bra
asil para qu
uatro períod
dos distinto
os: 1950, 1 980, 2000 e 2050. No
primeiro
o período a pirâmide
e tinha exxatamente a forma de
d uma ppirâmide, com a basse
extrema
amente larg
ga e o topo estreito. A p
pirâmide de
e 1980 ainda apresentaava a forma
a clássica de
pirâmide
e, mas cad
da grupo etá
ário mais vvelho era menor do que o grupo aanterior e a base havia
diminuíd
do. Em 2000, com a continuida
ade das qu
uedas de fe
ecundidadee houve um
ma mudançça
3

Modo ccoletivo englooba o metrô, trem, ônibus , transporte fretado,
f
transp
porte escolar e vans/microô
ônibus/lotaçãoo;
modo inddividual comppõe dirigindo
o automóvel, passageiro dee automóvel, táxi, motociccleta e outross; e modo nãão
motorizaddo as viagens a pé ou de biccicleta.
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significa
ativa na pirrâmide bras
sileira: a ba
ase se torn
nou mais es
streita e oss três prime
eiros grupo
os
etários mais jovens tiveram porcentagen
p
ns menores
s do que o contingentee populacio
onal de 15 a
19 anoss. A partir disso,
d
a tend
dência apre
esentada po
or Alves (20
008) é que com taxas menores de
natalida
ade e morttalidade haverá a dim
minuição do
o peso de crianças e jovens e o aumentto
inicialmente do pesso de adulto
os e posteriiormente de
e idosos.
As Figu
uras 33 e 34 coincide
em com a análise do
o autor antteriormente citado: dim
minuição da
populaçção de cria
anças e jo
ovens evid
denciada pe
elo estreita
amento da base e aumento
a
da
populaçção idosa, constatada
c
pelo
p
alarga mento do to
opo.

Fonte: INFOCIDADE, 2015

Figura 33
3 - Pirâmide etária da A
AID no ano 2000
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Fonte: INFOCIDADE, 2015

Figura 34 - Pirâmide etária da A
AID no ano 2010
2
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16.3
3.2.2 Estrrutura pro
odutiva e d
de serviço
os
Em terrmos de atividades
a
econômica
as na AID
D, as Tab
belas 10 e 11 apre
esentam os
o
estabele
ecimentos por
p setor ec
conômico e os respec
ctivos empre
egos, para o ano de 2000
2
e 2010
0,
sendo possível verificar
v
as
s mudançças ocorrid
das no pe
eríodo. Oss setores econômico
os
apresen
ntados são os de comé
ércio, serviçços, indústria de transformação e construção
o civil.
Na Pre
efeitura Re
egional do Butantã e no Município de São
S
Pauloo os estab
belecimento
os
econôm
micos de co
omércio e serviços
s
sã
ão os mais
s numeroso
os em 20000, com pra
aticamente a
mesma quantidade
e cada um, porém com
m o setor de
d serviços gerando m
muito mais emprego.
e
O
Os
estabele
ecimentos na indústrria de tran
nsformação
o e na co
onstrução ccivil são bem
b
meno
os
numero
osos e tamb
bém empreg
gam menoss.
No total, a AID tinh
ha, em 2000, mais de 542 estabe
elecimentos
s econômico
cos gerando
o mais de 12
mil emp
pregos.
Tabe
ela 10 – Esstabelecimentos econô
ômicos por setor
s
e resp
pectivos em
mpregos no ano
a 2000
Dis
strito

Indústria de
Consttrução Civil
To
otal
Transformação
Esta
abc/os Empregos Estab
bc/os Empre
egos Estabc
c/os Empregos Estabc/o
os Empregos
s Estabc/os Empregos
Comércio

Serviços

Butantã
ã
Rapos
so
Tavare
es (AID)
Rio Pequeno

655

4.559

784

20
0.859

144
1

2.267

1000

4.098
8

1.683

31.783

219

1.600

153

4
4.308

115
1

5.3
382

555

1.675
5

542

12.965

444

2.845

394

5
5.592

117
1

1.5
575

448

511

1.003

10.523

Vila Sô
ônia

614

4.586

608

6
6.183

151
1

2.6
686

881

1.593
3

1.454

15.048

2.202

1
16.813

2.692
2

52 .407

581
5

12.5
517

3331

10.025
5

5.806

91.762

65.372

49
93.263

83
3.000

1.209
9.111

23.8
856

460.4
475

5.1995

146.680
0

177.423

2.309.529

Subpre
efeitura
de Buttantã
MSP

Fonte: INF
FOCIDADE, 201
15

Os dem
mais distrito
os em análise também
m apresenta
avam maiorr quantitativvo de estab
belecimento
os
nos seto
ores comerrciais e de serviços
s
e menor na indústria de
e transformaação e cons
strução civiil,
respectivamente.
Destaca
a-se que a AID é o te
erritório com
m menor quantitativo de estabellecimentos econômico
os
dentre o
os demais, porém, gerra mais em
mprego do que
q o distrito Rio Pequueno, que te
em cerca do
dobro d
de seus esstabelecime
entos econô
ômicos. Iss
so se explica por connta dos ma
ais de 5 mil
m
empregos geradoss nos 115 es
stabelecime
entos na ind
dústria de trransformaçãão situados
s na AID.
Butantã
ã se sobresssai sendo o distrito ccom maior número de
e estabeleccimentos e respectivo
os
empregos, os quais somam mais do qu
ue o dobro dos demais distritos e representtam 35% do
total de empregos da Prefeitura Regiona
al do Butantã
ã.
Os dad
dos para o ano de 20
012, contem
mplados na
a Tabela 11, apresenntam o mes
smo cenário
identificcado no ano
o de 2000, com mais estabelecimentos no comércio e serviços e indicam o
aumentto geral doss estabelecimentos eco
onômicos e empregos.
Tabe
ela 11 – Esstabelecimentos econô
ômicos por setor
s
e resp
pectivos em
mpregos no ano
a 2012
Distrito

Indústria de
Consstrução Civil
Tra
ansformação
o
Es
stabc/os Empregos Esta
abc/os Emprregos Estab
bc/os Empregos Estabc//os Emprego
os
Comércio
o

Serviços

To
otal
Estab

Empregos

13
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Indústria de
Consstrução Civil
Tra
ansformação
o
Es
stabc/os Empregos Esta
abc/os Emprregos Estab
bc/os Empregos Estabc//os Emprego
os
Comércio
o

Distrito

Serviços

To
otal
Estab

Empregos

Butan
ntã

801

9.736

1.088

4
40.886

174

3.104

1114

9.22
26

2.177

62.952

Rapo
oso
Tavarres (AID)

424

4.690

338

5.020

138

7.915

90

1.62
22

990

19.247

Rio Pequeno

734

7.145

712

6.431

124

1.638

85

1.82
21

1.655

17.035

Vila Sônia
S

991

9.539

1.100

1 5.415

186

2.745

1137

4.65
59

2.414

32.358

109.939

9
931.615

13
36.787

2.50 3.217

30
0.116

573.843

12.6651

309.78
85 289.493

4.318.460

3.460

38.224

4.423

10 4.760

705

16.441

4463

MSP
Subp
prefeitura
de Bu
utantã

19.31
15

9.051

Fonte: INFO
OCIDADE, 20155

A AID, q
que tinha 542
5 estabele
ecimentos g
gerando ma
ais de 12 mil
m empregoos, passou a ter no ano
de 2012
2 quase mil estabelecim
mentos gera
ando mais de 19 mil empregos.
Butantã
ã é o distrito que co
ontinua ap
presentando
o maior qu
uantitativo de empreg
gos quando
comparrado aos demais,
d
po
orém Vila S
Sônia é o distrito qu
ue o ultrappassa em número de
estabele
ecimentos e demonstra um aum
mento signifficativo nos estabeleciimentos de comércio e
serviçoss no períod
do 2000 – 2010,
2
o qua
al muito pro
ovavelmente
e está relaccionado ao seu grande
crescim
mento imobilliário. De ac
cordo com E
EMPLASA (2008) este
e crescimennto imobiliárrio se inicio
ou
nas pro
oximidades do distrito do Morum
mbi, com em
mpreendimentos voltaados a clas
sse média e
média a
alta, e poste
eriormente se estende
eu de modo
o acelerado, na sua poorção oeste
e, no eixo da
Rodovia
a Raposo Tavares
T
e da
as avenidass Eliseu de Almeida , Pirajussara
P
e Francisco
o Morato.
A AID ccontinua co
om número
o significativvo de empregos na in
ndústria dee transformação e estte
destaqu
ue se relaciona com os
s usos indu
ustriais linde
eiros a Rodovia Raposso Tavares, os quais se
s
sobresssaem no Ma
apa de Uso e Ocupaçã
ão do Solo da
d AID (MS
SE-04).
Os rend
dimentos no
ominais men
nsais das p
pessoas de 10 anos ou mais de id ade na AID
D, para o ano
de 2010
0, estão con
ntemplados na Tabela 12.
A população de 10 anos ou mais sem
m rendimentto apresenttou o maioor percentua
al dentre as
a
demais,, para todos os territórios analisa
ados, sendo
o que a AID
D apresenttou percentual de 36%
%.
Da população nessta situação
o. Este alto percentual está relaciionado a doois fatores principais: a
populaçção mais jo
ovem, princiipalmente q
que tem entre 10 e 18
8 anos, quee em sua maioria
m
ainda
não posssui rendim
mentos e tam
mbém o fatto da class
se sem rend
dimentos coompor as pessoas
p
que
recebiam somente benefícios, entrando n
nesta soma
a também os aposentaddos.
Tabela 12 – Classes de rendimento nom
minal mensa
al (salário mínimo) na A
AID, distritos
s do entorno
e em ccomparação
o com a Pre
efeitura Reg
gional de Bu
utantã e o município
m
dee São Paulo
o, em 2010.
Pessoas de 10 an
nos ou mais de
e idade em núm
meros absoluto
os e relativos
Class
ses de rendime
ento nominal mensal
m
(salário
o mínimo) (2)
D
Distritos

Total (1)
Até
é 1/2

Mais de
e
1/2 a 1

Mais de
1a2

Mais de
2a5

Mais
M
de
e5a
10

Mais
de 10 a
20

Mais de
20

Sem
rendimento
r
(3)

Butan
ntã

49.522

237
(0%)

339
94
(7%
%)

7.192
(15%)

11.194
(23%)

8.182
8
(17%)
(

4.2144
(9%))

1.396
(3%)

13.712
(28%)

Rapo
oso Tavares
(AID))

85.433

838
(1%)

9.71
17
%)
(11%

23.168
(27%)

14.915
(17%)

4.255
4
(5%)

1.1300
(1%))

276 (0%)

31.116
(36%)

13
33

178.740

Pessoas de 10 an
nos ou mais de
e idade em núm
meros absoluto
os e relativos
Class
ses de rendime
ento nominal mensal
m
(salário
o mínimo) (2)
D
Distritos

Total (1)
Até
é 1/2

Rio P
Pequeno
Vila S
Sônia
Subp
prefeitura
Butantã
Muniicípio de
Paulo
São P

103.344
95.149
375.022
9
9.784.297

Mais de
e
1/2 a 1

Mais de
1a2

Mais de
2a5

Mais
M
de
e5a
10

Mais
de 10 a
20

Mais de
20

Sem
rendimento
r
(3)

870
(1%)

11.11
10
%)
(11%

21.888
(21%)

18.557
(18%)

9.639
9
(9%)

4.6911
(5%))

1.524
(1%)

34.626
(34%)

1.022
(1%)
3.142
3
(1%)

8.13
33
(9%
%)
34.41
18
%)
(9%

17.976
(19%)
76.044
(20%)

16.766
(18%)
67.009
(18%)

11.599
(12%)
(
39
9.037
(10%)
(

6.3288
(7%))
20.4599
(5%))

2.744
(3%)
10.493
(3%)

30.542
(32%)
123.825
(33%)

5.859 1.118.73
33 2.338.683 1.656.783 678
8.056 289.9311
105
(11%
%)
(24%)
(1%)
(17%)
(7%)
(3%))

132.061
(1%)

3.455.141
(35%)

Fonte: IBG
GE e SMDU/Dip
pro, 2015/ (1) Inc
clusive as pesso
oas sem declarração de rendim
mento nominal m
mensal/(2) Salárrio Mínimo
utilizado R
R$510/ (3) Inclussive as pessoas
s que recebiam somente em be
enefício.

Na aná
álise da cla
asse de ren
ndimento so
obre os do
ois extremos, considerrando as classes
c
maiis
baixas de até ½ a 2 salários
s mínimos e as mais altas de 5 a mais dee 20 salário
os mínimoss,
identificca-se que apenas
a
o dis
strito de Bu
utantã poss
sui um percentual maiss alto das classes
c
maiis
altas de
e rendimento mensal, ou seja po
ossui 29% da populaç
ção de 10 aanos ou ma
ais de idade
com ren
ndimentos acima de 5 salários m
mínimos em
m contraponto aos 222% que pos
ssuem até 2
salárioss mínimos. Todos dem
mais territóriios analisad
dos possue
em maior peercentual da populaçã
ão
com ren
ndimentos de
d até 2 sa
alários míniimos do qu
ue o percen
ntual da poppulação com
m 5 salário
os
mínimoss ou mais.
O próprrio municíp
pio de São Paulo, que
e se config
gura como uma grandde metrópo
ole naciona
al,
possui 3
36% da pop
pulação com
m até 2 salá
ários mínim
mos e apena
as 11% da ppopulação com
c
mais de
cinco sa
alários mínimos. A AID
D possui perrcentual da população com até 2 salários míínimos ainda
maior, d
de 39%, e da populaç
ção de cincco salários mínimos ou
o mais ain da menor, de 6%. É o
distrito ccom o menor percentu
ual da popu lação com 10 anos ou
u mais que ttem rendim
mentos acima
de 5 sa
alários míniimos e tam
mbém o disttrito com o maior perc
centual dessta populaç
ção que tem
m
rendime
entos de até
é 2 salários mínimos.
os apresentados mosttram a existtência de grande desig
gualdade soocial entre a populaçã
ão
Os dado
do mun
nicípio de São Paulo, da
d AID e do
os distritos analisados, pois apennas pequeno
o percentua
al
da popu
ulação de 10 anos ou
u mais deté
ém os rend
dimentos mais
m
altos, dde mais de
e 20 salário
os
mínimoss, enquanto
o boa parte da populaçção ainda vive
v
com ren
ndimentos bbaixos de até
a 2 salário
os
mínimoss, em 2010.
Por meiio da análisse dos dado
os em nível dos setores
s censitários do IBGE da AID, tam
mbém para o
ano de 2010, é po
ossível identtificar a disttribuição so
ocioespacia
al das pessooas respons
sáveis pelo
os
domicíliios particula
ares perma
anentes que
e possuem
m rendimentto de até 2 salários mínimos.
m
D
De
forma g
geral, o terriitório da AID
D apresento
ou percentu
uais bem altos de pesssoas respon
nsáveis com
m
até doiss salários mínimos,
m
porém com grrande variação entre os
o setores ccensitários: o setor com
m
percenttual mais ba
aixo tinha apenas
a
1% das pessoa
as responsá
áveis peloss domicílios particulare
es
permanentes com até 2 salá
ários mínimo
os, enquan
nto o setor com o perrcentual ma
ais alto tinha
83%.
O Mapa
a do Percentual dos
s Respons
sáveis pelo
os Domicílios da AID
D com até
é 2 Salário
os
Mínimo
os (MSE-02
2) mostra a distribuição
o socioespa
acial do percentual dee pessoas responsáveiis
pelos do
omicílios qu
ue possuíam
m até 2 salá
ários mínimos em 2010
0.
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Sobresssaem-se no
o mapa os setores
s
cen
nsitários com
m 40 a 50%
% das pessooas responsáveis pelo
os
domicíliios com até
é 2 salários mínimos e também os
s setores co
om mais de 50% dos responsáveiis
com esssa faixa de rendimen
nto nomina
al mensal indicando no
n geral, qque o território da AID
D
possuía
a baixos ren
ndimentos nominais
n
me
ensais em 2010.
2
Os pou
ucos setorres censitá
ários que a
apresentara
am percen
ntuais baixoos, de até
é 10% do
os
responssáveis com rendimento
o de no má ximo 2 salá
ários mínimos, estão cconcentrado
os na porçã
ão
leste da
a AID, com
m destaque para os s etores cens
sitários delimitados em
m área de condomínio
residenccial horizon
ntal fechado
o, situados p
próximos da
a avenida Diogo
D
Gomees de Carne
eiro.
Vale citar que o se
etor censitário onde se
e situa a AD
DA do emprreendimentoo está class
sificado com
m
percenttual de 10%
% a 20% dos
s responsávveis pelos domicílios
d
com
c
até 2 ssalários mín
nimos, sendo
uma das poucas áreas da AID
D com baixo
os percentu
uais.

16.3
3.2.3 Equ
uipamento
os Sociais
s


Saúde

A análisse dos equ
uipamentos sociais de
e saúde tev
ve como ba
ase as infoormações le
evantadas a
partir do
o Cadastro Nacional de Estabeleccimentos de
e Saúde – CNES
C
e doo portal da Prefeitura
P
de
São Paulo.
Conform
me demonsstra o Quad
dro 25, o Diistrito Rapo
oso Tavares
s não dispõõe de leitos hospitalare
es
ou estabelecimento
os hospitala
ares, o que
e potencialm
mente propo
orciona dem
mandas em hospitais de
abrangê
ência mais regional, tal qual o Hospital Universitário
U
o – HU naa Cidade Universitária
U
a,
localizado a uma distância
d
mé
édia de 6 km
m da AID.
Quadro 25
2 – Estabe
elecimentoss Hospitalarres no município de Sãão Paulo e AID
A

Unidad
de
territorrial

Red
de Municipa
al

Rede
e Estadual

Rede Particular

Hosp
pital

Leito
o

Hospittal

Leito

Hospitaal

Leito

Município
de Sã
ão
Paulo
o

9
19

3.22 6

34

8.610

137

16.356
6

AID

0

0

0

0

0

0

Fonte: Inffocidade (2010).

Ao analisar a distrribuição das
s UBS – U nidades Bá
ásicas de Saúde
S
no m
município de
e São Paulo
identificca-se que a oferta deste equipam
mento de saúde
s
pelo
o munícipio está conc
centrada no
os
distritoss mais perifféricos – so
obretudo oss do extrem
mo sul e leste de São P
Paulo, nota
adamente os
o
mais exxpressivos em termos demográfi cos. O disttrito Raposo Tavares possui 4 UBS
U
em se
eu
território
o, conforme
e aponta a Figura
F
35 e a Tabela 13.
1
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Figura 35 – Unidad
des Básicas de Saúde
e no municíp
pio de São Paulo (Desstaque para o distrito de
Raposo
o Tavares). Fonte: INFOCIDADE, 2014.
anjo das un
nidades de saúde enco
ontra respa
aldo na Política Nacionnal de Aten
nção Básica
a,
Tal arra
dado pe
ela Portaria
a n. 2.488, de
d 21 de o utubro de 2011
2
do Ministério da Saúde, ond
de se define
que a A
Atenção Bássica preza pela
p
descen
ntralização dos
d serviços de saúdee, sendo estta a principa
al
porta de
e entrada pa
ara o SUS.
De acordo com a portaria, de
efine-se a A
Atenção Bá
ásica como sendo um
m conjunto de
d ações de
saúde, no âmbito individual e coletivo, que abran
nge a prom
moção e a proteção da
d saúde, a
prevençção de agrravos, o dia
agnóstico, o tratamen
nto, a reabilitação, a rredução de
e danos e a
manutenção da saúde.
No que tange a efe
etivação loc
cal das açõ
ões de Aten
nção Básica
a, o Manuall de Diretriz
zes Técnica
as
da Assiistência Mé
édica Ambu
ulatorial, ela
aborado pela Prefeitura de São P
Paulo (2009
9), propõe a
Médica Am
implanta
ação de unidades de Assistência
A
mbulatorial – AMA.
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As AMA
As consiste
em em um modelo de assistência
a da Atenção Básica criado para
a absorver a
demand
da dos ussuários com
m quadross de baixa
a e média complexiddade, poss
sibilitando a
continuiidade das atividades de promoçção, preven
nção e ass
sistência à saúde des
sempenhada
pelas U
Unidades Básicas
B
de
e Saúde ((UBS). O Manual ainda indicaa que as AMAs sã
ão
preferen
ncialmente implantada
as junto as UBS e/ou hospitais já existentees; como é o caso da
as
duas AM
MAs localiza
adas na AID
D.
As UBS
Ss são unid
dades voltad
das para o atendimen
nto de maio
or complexiddade do qu
ue as AMAss,
como o de Pedia
atria, Ginecologia, Clín
nica Geral, Enfermagem e Odoontologia. Os
O principaiis
serviçoss oferecidos pelas UB
BS são con sultas méd
dicas, inalaç
ções, injeçõões, curativ
vos, vacinass,
coleta d
de exames laboratoriais, tratamen
nto odontoló
ógico, encaminhamenttos para especialidade
es
e forneccimento de medicação básica.
A Tabela 13 apressenta as uniidades de ssaúde que servem
s
à po
opulação daa AID. Tais unidades se
s
encontrram espacia
alizadas no
o mapa MS
SE-03 – Ma
apa de Eq
quipamento
os Sociais da AID do
MSE, e correspon
ndem a equipamentoss da esfera
a municipal, portanto: Unidades Básicas de
Saúde – UBS e un
nidades de Assistência
A
Médica Am
mbulatorial – AMA.
Tabe
ela 13 – Esttabelecimen
ntos de saúd
de da AID
Uniidade
AMA Jardim São Jorge
e
AMA Paulo
P
VI
UBS Jardiim Boa Vista
a
UBS Jardim São Jorge
e
UBS Paulo
P
VI
UBS Vila Borges
Total

Endereço
o
gelo Aparecid
do Dos Santos Dias, 3311 - Jd São
R. Ang
Jorge
Av. Vatic
cano, 69 - Jd
d Joao XXIII
R
R. Candido Fontoura,
F
620
0 - Jd Boa V
Vista
R. Ang
gelo Aparecid
do Dos Santos Dias, 3311 - Jd São
Jorge
Av. Vatic
cano, 69 - Jd
d Joao XXIII
R. Jacinto De
D Moraes, 22
2 - Jd Clauddia
6

F
Fonte: Prefeiturra Municipal de São Paulo (201
15)

A UBS JJardim São
o Jorge e a AMA Jardim
m São Jorge implantad
da juntamennte à unidad
de oferecem
m
atendim
mento ambu
ulatorial e de
e apoio à d
diagnose e terapia
t
(SA
ADT), por deemanda esp
pontânea ou
o
referencciada. Conttam com 17
7 consultório
os de clínic
ca básica (s
somados UB
BS e AMA), e possuem
m
Estratég
gia de Saúd
de da Famíllia – ESF.
A UBS Paulo VI, juntamen
nte com a AMA Pau
ulo VI oferrecem atenndimento de
d demanda
espontâ
ânea e refferenciada para do tipo ambulatorial e de urgênccia, contando com 16
consultó
órios de clíínica básica
a (somadoss AMA e UBS), além de possuir Estratégia de Agente
es
Comuniitários de Saúde,
S
bem
m como Esstratégia Sa
aúde da Fa
amília, de acordo com
m dados do
CNES ((2015).
A UBS
S Jardim Boa
B
Vista oferece attendimento ambulatorial de deemanda es
spontânea e
referencciada, além
m de contar com Estrattégia Saúde
e da Família
a, ainda seggundo dado
os do CNES
S
(2015).
A UBS Vila Borgess, semelhante à UBS Jardim Boa
a Vista, ofe
erece atenddimento ambulatorial de
demand
da espontân
nea e refere
enciada, po
orém não co
onta com Es
stratégia Saaúde da Fam
mília.
ante pontuarr que o emp
preendimen
nto Reserva
a Raposo de
estinará lotees para imp
plantação de
Importa
áreas in
nstitucionais, onde se
e prevê a cconstrução de equipam
mentos de educação e saúde. É
prevista
a a construçção de dua
as UBS na área do em
mpreendime
ento, ambass totalizand
do 3.400 m²,
que serrão entregues já consttruídas, con
nsoantes às
s diretrizes presentes nno Manual de Estruturra
Física d
das Unidade
es Básicas de Saúde d
do Ministério
o da Saúde
e (2008).
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Educaç
ção

A análisse dos equipamentos de educaçã
ão se pauto
ou na base de dados da Secreta
aria Estadua
al
de Educcação de Sã
ão Paulo e do portal IN
NFOCIDADE.
Conform
me preconizza a Lei Fed
deral n. 9.3
394/96, é de
e competência municippal oferecerr a educaçã
ão
infantil em crechess e pré-esc
colas, além
m de priorizar o ensino
o fundamenntal, sendo permitida a
atuação
o em outro
os níveis de
d ensino ssomente quando estiverem ate ndidas plenamente as
a
necessiidades de sua
s
área de
d competê
ência. Já no
o âmbito da competê ncia estadu
ual, deve-sse
assegurrar o ensino
o fundamen
ntal, porém oferecendo
o, com prioridade, o en sino médio a todos que
o demandarem.
As Tab
belas 14, 15
5 e Tabela
a 16 aprese
entam o nú
úmero de escolas,
e
aluunos e classes para as
a
esferas municipal, estadual, federal
f
e pa
articular na AID para to
odas as etaapas de ens
sino: infantiil,
fundamental, médio e profissionalizante.
Com re
elação ao ensino
e
infan
ntil são 32 creches e 19 pré-esc
colas, com predomínio
o de alunoss,
classes e escolas da
d rede municipal, con
nforme dem
monstra a Ta
abela 14.
Tabela 14 – Esta
abelecimenttos Total de
e alunos, cla
asses e esc
colas na eduucação infa
antil na AID
em 2016
6.
C reche

Rede de Ensino

Alunos
A
Municipa
al
3.248
%
96%
Estadua
al/Federal
0
%
0%
Particula
ar
131
%
4%
AID
3.379

Pré Esccola

Cla
asses* Esco
olas
2
278
23
2
9
92%
72
2%
0
0
0%
0%
0
24
9
8%
28
8%
3
302
32
3

Alunos
2.74
41
90%
%
0
0%
%
294
10%
%
3.03
35

Classees* Escolas
s
94
9
76%
%
47%
0
0
0%
0%
30
10
24%
%
53%
124
19

Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro
C
de Info
ormações Educ
cacionais da Secretaria
S
de Estado da Ed
ducação, 2016
6.
Consulta no portal INFOCIDADE.
u
da creche e pré-e
escola.
*Não inclu
uí 69 turmas unificadas

No ensiino fundamental identificam-se 29
9 escolas que
q atendem
m o ciclo 1 (do 1° ao 5°
5 ano) e 26
2
que ate
endem o cicclo 2 (6° ao
o 9° ano), ttambém com
m predomín
nio de escoolas da rede municipa
al,
conform
me se obserrva na Tabe
ela 15.
Tabela 15 - Total de
d alunos, classes
c
e esscolas no ensino funda
amental na AID em 2016.
Rede de
e Ensino

1°
1 ao 5° ano
o do ensino fund.
f
6° ao
o 9° ano do ensino fund
d.

Alunos
A
Municipal
4.746
%
67%
Estadua
al/Federal 1.438
%
20%
Particula
ar
891
%
13%
AID
7.075

Cla
asses
164
5
58%
60
2
21%
57
2
20%
2
281

Esc
colas
13
1
45%
9
31%
7
24
4%
29
2

Alun
nos
3.40
03
66%
%
1.20
09
23%
%
534
10%
%
5.14
46

Classees
123
65%
%
38
20%
%
27
14%
%
188

Escolas
13
50%
9
35%
4
15%
26

Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro
C
de Info
ormações Educ
cacionais da Secretaria
S
de Estado da Ed
ducação, 2016
6.
Consulta no portal INFOCIDADE.
*Não inclu
uí 69 turmas unificadas
u
da creche e pré-e
escola.
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No ensiino médio fo
oram identifficadas 14 e
escolas na AID e no ensino profisssionalizantte presencia
al
identificcaram-se trê
ês escolas. Em amboss os casos o predomín
nio é de esscolas da re
ede estadua
al
ou federal, conform
me demonsttra a Tabela
a 16.
Tabela 16 - Total de
d alunos, classes
c
e esscolas no ensino médio e profissioonal presen
ncial na AID
D
em 2016.
Rede de
e Ensino

Ensin
no Médio

Alunos
A
Cla
asses*
Municipal
0
0
%
0%
0%
Estadua
al/Federal 4.419
127
%
93%
9
91%
Particula
ar
325
12
%
7
9
AID
4.744
139

Esc
colas
0
0%
0
11
1
79%
7
3
21
2
14
1

Ens
sino Profisssionalizante
Alunos Classess*
120
0
5
0%
%
0%
851
27
88%
%
84%
%
0
0
0
0
971
32

Escolas
s
1
0%
2
67%
0
0
3

Fonte: Censo Escolar MEC/Inep e Centro
C
de Info
ormações Educ
cacionais da Secretaria
S
de Estado da Ed
ducação, 2016
6.
Consulta no portal INFOCIDADE.
*Não inclu
uí 69 turmas unificadas
u
da creche e pré-e
escola.

A ETEC
C Raposo Tavares,
T
prresente no território da
d AID constitui um im
mportante equipament
e
to
educaciional, com importância
i
a de aspecto
o mais regional dado o seu porte , bem como
o a oferta de
cursos ttécnicos pro
ofissionaliza
antes, além
m do ensino médio regu
ular. Os curs
rsos técnico
os oferecido
os
pela un
nidade, de acordo co
om o porta l oficial da
a escola sã
ão: Adminisstração, Co
ontabilidade
e,
Informá
ática para In
nternet, Log
gística, Quíímica e Sec
cretariado, além de téécnico de Comércio,
C
na
modalid
dade EaD (E
Ensino a Distância). H
Há ainda a oferta
o
de cu
ursos integrrados, de ensino
e
médio
e técnicco em Adm
ministração;; e médio e técnico em
e Informá
ática. Portaanto, a imp
plantação do
Termina
al Reserva Raposo, irá
á favorecer os alunos desta
d
institu
uição de enssino.


Esporte
e e Lazer

Os equipamentos de esporte e lazer forram levanta
ados para AID
A do emppreendimentto com basse
principa
almente na relação disponível n
no portal da
d Prefeiturra de São Paulo, bem como na
listagem
m de parque
es públicos presentes no texto do
o Plano Dire
etor Estratéégico de Sã
ão Paulo (Le
ei
16.050//2014).
Destaca
a-se, que o distrito de Raposo Ta
avares care
ece de equipamentos ddestinados ao lazer e à
prática de esporte
es, sendo que
q
dos 5 equipamen
ntos identific
cados em aatividade na
n área, sã
ão
todos cclassificadoss como de baixo e mé
édio porte, segundo dados
d
da P
Prefeitura de
e São Paulo
através do portal In
nfocidade.
Foram d
destacadoss os clubes
s particulare
es e público
os, além do
os parques urbanos já
á existentess,
seja na
a esfera esttadual ou municipal
m
e também os
o parques públicos pprevistos pe
elo PDE (Le
ei
16.050//2014) na AID
A do emp
preendimen
nto, estando
o alguns já
á em fase dde implanta
ação, outro
os
apenas em projeto
o. A Tabela 17 apresen
nta estes eq
quipamentos.
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Tabela 17
1 - Equipa
amentos de Esporte e Lazer
L
na AIID
Unidade

Tip
po

Enderreço

Parque
P
públi co Estadual

Rodov
via Raposo T
Tavares, Km 19,5

Parque
P
públicco Municipal

Tra
avessa Cach oeira Ariranh
ha

Parque Raposo Ta
avares

Parque
P
públicco Municipal

R. Telmo Coeelho Filho 200
0

C
Cooper Clube
e

Clube
C
Atléticco Particular

Av
v. Guilherme Fongaro, 35
51

CDC U
Unidos Vence
eremos

Clube da Co
omunidade

Rua Francisco M
Mont`Alverne, 20

Vila
a Olímpica Mário
Covas
Parqu
ue Cohab Ra
aposo
Tavare
es Fasé 1 (Juliana
De C
Carvalho Torrres)

Total

5

F
Fonte: Prefeiturra Municipal de São Paulo (201
15)
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16.3
3.2.4 Áre
eas de Inte
eresse his tórico/cultural/arqu
ueológico
A partirr do levanta
amento de dados
d
oficia
ais, nos órg
gãos de pro
oteção ao ppatrimônio, na AID nã
ão
foram id
dentificadass áreas de interesse hisstórico, culttural e arqueológico.

16.3
3.2.5 Uso
o e Ocupação do So
olo e Tend
dências de
e Expansãão
Os dado
os para o diagnóstico
d
de uso do solo tem como
c
origem
m o Cadasttro Territoria
al Predial de
Conservvação e Lim
mpeza – TPCL, sistem
matizado pela Secreta
aria Municippal de Fina
anças e cuja
finalidad
de é a refe
erência de cobrança
c
do
o Imposto Predial e Territorial
T
Urrbano. O ca
adastro esttá
segmen
ntado em 16
1 classes de uso do
o solo que
e indicam as
a caracterrísticas pre
edominantess,
contemplando uso
os residenciais, comercciais, indus
striais, áreas
s especiaiss, terrenos vagos,
v
entrre
outros u
usos. O qua
adro 26 aprresenta as ttipologias de
d usos esta
abelecidas ppara o TCP
PL.
Quadro
Q
26 – Tipologias
s de Uso do
o Solo
Categoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
99

Nomenclatura do Us
so
Uso Residen
ncial Horizon
ntal Baixo Pa
adrão
Uso Residen
ncial Horizon
ntal Médio Pa
adrão
Uso Residen
ncial Horizon
ntal Alto Padrrão
Uso Residen
ncial Vertical Médio Padrrão
Uso Residen
ncial Vertical Alto Padrão
o
Uso Comérccio e Serviço Horizontal
Uso Comérccio e Serviço Vertical
Uso Industria
al
Uso Armazé
éns e Depósitos
Uso Especia
al ( Hotel, Ho
ospital, Cartório, Etc. )
Uso Escola
Uso Coletivo
o ( Cinema, Teatro,
T
Clube
e, Templo, E
Etc. )
Terrenos
T
Va
agos
Uso Residen
ncial Vertical Baixo Padrã
ão
Uso Garage ns não-resid
denciais
Outros
O
usos ( Uso e padrão não prev
visto )

Fonte: Secretaria Mu
unicipal de Fin
nanças.
al de Conserva
ação e Limpez
za.
TPCL - Cadastro Territorial Predia
Elabora
ação: SMDU/D
Deinfo.

Somado
o a isso foi elaborado o mapa de uso do sollo com base
e no mapeaamento da Empresa de
Paulista
a de Planejjamento Me
etropolitano
o S/A -EMP
PLASA para
a o ano de 2008 atua
alizadas com
m
imagenss de satélite
e da base Esri
E World IImagery Ma
ap de 2015, Google Eaarth de 2015 e visitas a
campo realizadas em dezembro de 201 7. O Mapa MSE-04 apresenta o Uso e a Ocupação
O
do
Solo no
o perímetro da AID.
Com ba
ase nos dados das tipologias de uso rea
alizou-se uma
u
compaaração da AID com o
municíp
pio de São Paulo,
P
cons
siderando a proporção da área dos terrenos. Conforme apresentado
te a funçãoo residenciial. Os uso
na Figu
ura 36 a AID
A possui como cara
acterística predominan
p
os
residencciais horizo
ontais de ba
aixo e médiio padrão ocupam
o
aprroximadameente 20% dos
d terrenoss,
enquanto na cida
ade de São Paulo as mesm
mas categorias repressentam 16
6% e 13%
%,
respectivamente.
Do messmo modo os usos res
sidenciais h
horizontais de alto pad
drão, verticcais de méd
dio padrão e
verticaiss de alto pa
adrão são identificado s com prop
porções ma
ais elevadass no distrito
o de Raposso
Tavaress se compa
aradas ao to
otal da cidad
de de São Paulo. Poré
ém, no casoo destes usos a taxa da
área occupada pelo
os terrenos não é sup
perior à 5%. Esta cara
acterística cconfirma o processo de
d
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urbaniza
ação perifé
érica, seja da
d populaçção de baix
xa renda e,, recentemeente, da classe média
a,
atraída pelos emprreendimento
os de alto p
padrão.
Estes e
empreendim
mentos de alto
a padrão oferecem diferentes
d
espaços
e
de lazer e enttretenimentto
em seu interior, qu
ue contrasta
am com a re
ealidade ex
xterior na qu
ual se nota a ausência
a de espaço
os
de uso coletivo e especiais. Conforme
e se destac
ca no gráfic
co enquantto os usos
s coletivos e
especia
ais alcançam
m, respectiv
vamente, 8%
% e 9% nos
s terrenos do
d municípioo de São Paulo, na AID
D
ambos os usos re
epresentam
m 4% cada. A Figura 36 aprese
enta as tipoologias de uso do solo
identificcadas no mu
unicípio de São Paulo e na AID em termos proporcionaiis.
0
0%

5%
%

10%

15%

20%

25%

Usso Residencia
al Horizontal Baixo
B
Padrão
Usso Residencial Horizontal Médio Padrão
Uso Residenccial Horizontal Alto Padrão
Uso Residenccial Vertical Médio Padrão
Uso Reside
encial Vertical Alto Padrão
Uso Com
mércio e Serviç
ço Horizontal
Uso Co
omércio e Serrviço Vertical
Uso Industrial
U
Uso Armazéns e Depósitos
Uso Esspecial ( Hote
el, Hospital, Ca
artório, Etc. )
Uso Escola
Uso Coletivo ( Cinem
ma, Teatro, Clu
ube, Templo,…
…
Terrrenos Vagos
Uso Residen
ncial Vertical Baixo
B
Padrão
Uso G
Garagens não--residenciais
utros usos ( Usso e padrão não previsto )
Ou
Município
o de São Paulo
o

Distrito
o Raposo Tavares - AID

Fonte: In
nfocidade (P
PMSP, SMDU
U)

Figura 36 – Tipologia
a de Uso do
o Solo Munic
cípio de São Paulo e A
AID – 2015 (%).
Também
m foi realiza
ada a anális
se evolutiva
a da área oc
cupada, seg
gundo a tipoologia de usos entre os
o
anos de
e 2014 e 20
015. Apesarr do curto p
período de comparaçã
c
o é possíveel identificar o consum
mo
de terre
enos vagos corroborando com a cconstatação
o da retomad
da da atividdade da con
nstrução civvil
na AID que será ap
profundada no item de
e tendências
s de expans
são.
Ainda a
ao considerrar a expan
nsão da ma
ancha urban
na também é preciso ressaltar a redução da
área de
e usos industriais e a tipolog
gia de dep
pósitos e armazéns que devid
do às sua
as
características tam
mbém estão sujeitas à o
ocupação por
p empreen
ndimentos i mobiliários.
O uso predomina
ante é carracterizado pelo uso
o residencia
al de baixxo padrão que ocup
pa
aproxim
madamente 1 milhão de
d m², seg
guido pelo uso industtrial (982 m
mil m²), e pelo
p
uso de
comércio e serviço
os (932 mil m²). Conforrme afirmad
do acima, há
h o registroo de grande
e quantidade
de lotess vagos que em termo
os absoluto
os registrarram 892 m²² no ano dee 2015. As residência
as
horizonttais de mé
édio padrão
o também ssão signific
cativas, representandoo 895 mil m².
m Em uma
segunda
a faixa de tipologias
t
id
dentificam-sse os usos especiais
e
(6
671 mil m²),, os usos co
oletivos (59
93
mil m²) e as área
as dedicadas a arma
azéns e de
epósitos (38
81 mil m²).. As demais tipologia
as
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registraram participação inferior a 200 mil m². A Figura 37
7 apresentaa a área dos
d
terreno
os
ocupado
os segundo
o a tipologia
a.
Uso Residen
ncial Horizontal Baixo Padrão
Uso Residen
ncial Horizontal Médio Padrão
Uso Residencial Horizonta
al Alto Padrão
Uso Resid
dencial Vertical Médio Padrão
Uso Ressidencial Vertica
al Alto Padrão
Uso C
Comércio e Serv
viço Horizontal
Uso
o Comércio e Se
erviço Vertical
Uso Industrial
Uso Armazén
ns e Depósitos
U
Uso Especial ( H
Hotel, Hospital, Cartório,
C
Etc. )
Uso Escola
Uso Cole
etivo ( Cinema, Teatro, Clube, Templo, Etc. )
Te
errenos Vagos
dencial Vertical Baixo Padrão
Uso Resid
Usso Garagens não-residenciais
Outros usos ( Uso e padrão não previsto )
0

200.000
0
2014

400.000

60
00.000

800.0000 1.000.000 1.200.000

2015
5

Fonte: In
nfocidade (P
PMSP, SMDU
U)

Figura 37 – Tipologia de Uso do Sol o, segundo
o a área ocu
upada dos teerrenos - 20
015 (m²)
As Foto
os 12 a 17 apresentam
a
m os usos ve
erificados no
n Distrito do Raposo T
Tavares.

Foto 12
2 – Uso In
ndustrial e logístico
l
na
a AID. Fotto 13 – Ed
ducandário D. Duarte, área de
Fonte: G
Google.
uso
o especial, localizado no eixo da Av. Eng.
Anttonio Eiras Garcia. Fonnte: Google
e.

14
45

Foto 14
4 – Conjunttos habitaciionais popu
ulares Fotto 15 – Cancela de acesso à área
a
na Rua
a Henry M.
M Thau. Uso reside
encial resiidencial ho
orizontal dee alto padrão. Fonte:
vertical de baixo pa
adrão. Fontte: Google.
Goo
ogle.

6 – Uso com
mercial e de
e serviços n
na Rua Fo
oto 17 – Uso loggístico (arm
mazéns e
Foto 16
Doming
gos Rosólia. Fonte: Google.
de
epósitos) e industriaal na Ru
ua Marco
Giannini. Fonte: Google.
Conside
erando a distribuição destes
d
uso
os no territó
ório da AID, os quais podem ser observado
os
em deta
alhe no map
pa MSE-04,, destacam--se algumas as seguin
ntes caracteerísticas:


Uso Industrrial: está co
oncentrado n
nas adjacên
ncias do eix
xo da Rodovvia Raposo
o Tavares;



Uso de Co
omércio e Serviços: concentrad
do ao long
go da Rodoovia Rapos
so Tavaress,
representad
do pelas grrandes rede
es varejista
as, assim co
omo no eixxo da Av. Eng.
E
Antônio
Eiras Garcia;



ontal: conce
entrado majjoritariamen
nte ao sul da
d Rodovia Raposo Ta
avares e em
m
Uso Horizo
um pequeno bloco na divisa com o município
o de Osasco;



ntram-se ao
o sul da AID
D, represen
ntados peloo Cemitério Israelita do
Uso Especcial: concen
Butantã e pelo
p
Educan
nário Dom D
Duarte;



Uso Misto (Residencial, Comerccial e Indu
ustrial): é id
dentificado ao longo da Rodovia
Raposo Ta
avares, no sentido Sã
ão Paulo e no entorno
o da Aveniida Eng. Antônio
A
Eira
as
G
Garcia;
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Equipamen
ntos de Edu
ucação, Saú
úde, Esportte, Lazer e Cultura: esstá distribuído em todo
perímetro da
d AID, porrém o maio
ores lotes estão
e
localiizados ao ssul da área
a de estudo
o,
e
entre os qu
uais se destacam a V
Vila Olímpica Mário Covas
C
e o Centro de Progressã
ão
Penitenciárria Feminio Dra. Maria M. C. de Oliveira,
O
no extremo
e
oesste da AID.



Á
Áreas Verd
des e Vegettação: os prrincipais núcleos de us
so não urbaanos são representado
os
pelo Parque
e do Tizo; Parque
P
Juliiana Torres
s de Carvalh
ho; Parque Raposo Ta
avares; além
m
d
dos blocos de ZEIS 2 e ZEIS 5.
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 Te
endências de Expans
são
A identificcação das tendências
t
ão urbana no
n perímetro da AID fooi realizada a partir da
de expansã
conjugaçã
ão de inform
mações pre
esentes no p
plano direto
or e na lei de uso e ocuupação do solo.
s
Entre
as inform
mações asso
ociadas esttão, a hiera
arquia viária
a, o zoneam
mento urbanno definidos
s no plano
diretor e as áreas de
d incentivo
o regulamen
ntadas na Lei de Uso
o, Ocupaçãoo e Parcela
amento do
Solo. Alé
ém disso, a observaçã
ão da dinâ mica do mercado
m
imo
obiliário e ddo uso do solo atual
também fforam incluídas na aná
álise para a compreen
nsão do pro
ocesso dos eixos de crrescimento
no município de São
o Paulo.
Em prime
eiro lugar co
onsiderou-s
se como ve
etores de ex
xpansão os eixos estruuturais na AID,
A
sendo
a Rodoviia Raposo Tavares (N
N1) e a Avvenida Eng
g. Antônio Eiras Garccia (N3). Estes eixos
permitem o acesso com
c
facilida
ade à AII e aos municíípios localiz
zados a oesste da AID em função
das caraccterísticas físicas deste
es eixos. Esstes dois eix
xos juntos abrangem
a
aaproximada
amente dez
quilômetrros da AID
D. A Figurra 38 apre
esenta as vias
v
estrutu
urais no pperímetro da
d AID do
empreend
dimento.

a de Uso Sisstema Viáriio Estrutura
al no Perímeetro da AID.
Figura 38 – Tipologia
ência foi con
nsiderado o zoneamen
nto na AID para a iden
ntificação doos possíveis locais de
Na sequê
indução d
da urbaniza
ação. Esta análise fo
oi auxiliada pela identificação doo uso atual. A seguir
apresenta
am-se as ca
aracterística
as e a justifficativa para
a a inclusão
o de áreas ccomo possííveis áreas
de expansão urbana
a:
Zona Pre
redominante
emente Ind
dustrial - Z
ZPI-1: Atu
ualmente estas
e
áreass são des
stinadas à
implantaçção e manu
utenção de
e usos indu
ustriais. Ap
pesar da AID estar tootalmente in
nserida na

149

Macrozon
na de Recuperação e Preserrvação Am
mbiental ide
entificam-see lotes de
e grandes
extensõess. A inclusã
ão das ZPI-1 se justifiicam pelos lotes exten
nsos, os quuais são pa
assíveis de
loteamento. Nesse sentido,
s
a conversão d
de áreas ind
dustriais ou de galpõess em áreas dedicadas
aos Usoss Residencia
ais Verticais podem vi r a intensificar o adens
samento noo perímetro da AID. A
Figura 39
9 apresenta
a os lotes de
e ZPI-1 loca
alizadas na AID do empreendimennto.

Figura 39 – Lotess de ZPI-1 no
n perímetro
o da AID
Conforme
e é possíve
el observarr os lotes i ndustriais estão
e
localizados às margens da Rodovia
Raposo T
Tavares, de
e modo a facilitar a atividade logística da
as empresaas. Entretan
nto com o
deslocam
mento da função
f
indu
ustrial para
a áreas fo
ora da região metroppolitana, os
s terrenos
desocupa
ados ficam sujeitos à especulaçção imobiliiária, especialmente ppara a pro
odução de
empreend
dimentos ve
erticais.
Zona Esp
pecial de In
nteresse So
ocial 2 e 5 - ZEIS-2 e 5: Estas áreas são porções do território
destinada
as à moradiia digna para a popula
ação de baixa renda. As
A ZEIS 2 ssão caracte
erizadas no
PDE com
mo glebas ou
o lotes sem
m edificaçõ
ões ou subu
utilizados, definidos
d
coomo áreas prioritárias
para a im
mplantação de
d Habitaçõ
ões De Inte
eresse Social – HIS. As
A ZEIS 5, ppor sua vez
z, são lotes
também subutilizad
dos, mas localizados em áreas
s dotadas de serviço
ços, equipa
amentos e
infraestruturas urban
nas e as quais
q
podem
m ser dedicadas à empreendim
mentos de HIS
H ou de
Habitação
o de Mercad
do Popular – HMP.
e concentra
Enquanto
o as ZPI-1 estão majo
oritariamente
adas nas adjacências
a
da Raposo
o Tavares,
estão distribuídas em diferentes quadras da
as ZEIS e
a AID, dista
antes de viias de estru
uturais. Ao
todo sete
e áreas são
o identificad
das no perrímetro sen
ndo seis ZE
EIS-2 e um
ma ZEIS-5, das quais
apenas e
esta última possui fac
ce voltada p
para um da
as vias esttruturais daa AID. A prroposta de
implantaçção de habiitação de in
nteresse so
ocial e de mercado
m
pop
pular faz deestes locais
s possíveis
focos de intensificaçção do ade
ensamento e, portanto
o, sujeitos à intensifica
cação da urrbanização
(Figura 4
40).
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Figura 40 – Z
ZEIS no perrímetro da AID
A
Zona de Centralida
ade ambien
ntal - ZCa: Conforme o nomenc
clatura indiica, estas são áreas
estipulada
as no PDE como centralidade
c
es e sub-c
centros, na
as quais iddentificam-s
se intensa
atividade comercial e densidad
des constru
utiva e dem
mográfica média.
m
Estass centralida
ades estão
definidas ao longo de
d vias de maior
m
circula
ação, no ca
aso da AID,, a Rodoviaa Raposo Tavares e a
Av. Eng. A
Antônio Eirras Garcia. Pertinente ressaltar qu
ue é nesta área
á
que esstá inserida
a a ADA do
empreend
dimento
Tratam-se
e de lotes já
á consolida
ados e pelo fato de estarem localiz
zadas de m
maneira adja
acente aos
eixos estrruturais da AID, natura
almente se cconfiguram em polos de
d adensam
mento. Som
mado a isso
oneamento
o estímu
ulo proporccionado pelo atual zo
o faz com que estass áreas ta
ambém se
configurem como po
ossíveis loc
cais de ten
ndência de expansão ocupação urbana. A Figura 41
apresenta
a as áreas da
d AID clas
ssificadas co
omo ZCa no
o atual zone
eamento.
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Figura 41
4 – Zonas Centralidad
de Ambienttais na AID do empree ndimento
Tal como
o se obserrva na Figu
ura 41 os blocos de ZCa reflettem a hiera
rarquização das vias:
enquanto
o os blocos maiores estão
e
localizzados nas proximidades do eixoo da Rodov
via Raposo
Tavares (N1), o eiixo da Av. Eng. Anttônio Eiras Garcia (N
N3) possui lotes com
m menores
extensõess.
Além do zoneamentto proposto
o pelo PDE
E, também foram utiliz
zados outroos usos inc
centivados,
que pode
em induzir a ocupação
o no seu en
ntorno, tal como a implantação dde edifícios
s garagem.
Segundo o capítulo dedicado ao
a parcelam
mento, uso e ocupação
o do solo e paisagem urbana do
PDE, uma
a de suas diretrizes
d
é,
de edifícios-garagem
XLVI - criar condiçõ
ões especia
ais para a construção
c
em áreas
s estratégiccas como as
a extremid
dades dos eixos de mobilidade
m
urbana, ju
unto às esta
ações de metrô, monottrilho e term
minais de integração e
de transfe
erência entrre modais;
m previstoss para co
ontribuir dirretamente para a melhora
m
da
Embora estes ediffícios sejam
de urbana, indiretamente podem
m contribuir para a ind
dução da oocupação em
e pontos
mobilidad
mediatos da AID. As
A áreas de
d edifícioss-garagem foram estip
puladas naa regulame
entação do
zoneamento, atravéss da Lei nº 16.402/16. Na área da AID foi id
dentificado uum conjunto de lotes,
no limite do Distrito do Rio Pe
equeno, no qual a imp
plantação deste
d
tipo dde empreen
ndimento é
incentivad
da. Este esstá localiza
ado no entrroncamento
o da Av. Escola Politéécnica e da Rodovia
Raposo T
Tavares. A Figura 42 apresenta
a
a localizaçã
ão da área de
d incentivoo a edifícios-garagem
no períme
etro da AID.
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Figura 42
2 – Localiza
ação da Áre
ea de Incenttivo à Edifíc
cios-Garageem na AID.
A Figura 43 apresen
nta a espac
cialização to
otal das áre
eas identificadas com ttendência à expansão
urbana no
o perímetro
o da AID. É possível ob
bservar que
e as adjacên
ncias Rodovvia Raposo Tavares é
um potencial local pa
ara a expan
nsão urbana
a e adensam
mento.

F
Figura
43 – Locais com
m Tendênciia de Expan
nsão Urban a.
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obiliário
 Mercado Imo
Paralelam
mente à an
nálise das áreas do zoneamen
nto passíve
eis de exppansão urb
bana, será
realizado o diagnósstico do me
ercado imob
biliário na AID
A do empreendimennto, com o intuito de
identificarr o atual comportame
c
ento da occupação. Para
P
isso foram
f
utilizzados os dados
d
dos
empreend
dimentos im
mobiliários lançados n
no município de São Paulo
P
entree os anos de
d 2000 e
2016 na Á
Área de Influência Dire
eta (AID).
elecionadas
s estão desscritas o número de lan
nçamentos de empree
endimentos
Entre as vvariáveis se
imobiliário
os verticaiss, a quantidade de uniidades habitacionais verticais
v
lannçadas, o Valor
V
Geral
de Venda
as e a área
a consumid
da pelos lan
nçamentos imobiliários
s (m²). Os dados fora
am obtidos
de Informa
Departam
mento de Produção
P
e Análise d
ação/DEINF
FO da Seccretaria Mu
unicipal de
Desenvolvimento Urbano (SMDU), em ju
ulho de 20
016, versão
o mais receente da pe
esquisa. O
emporal posssibilita com
mpreender a dinâmica do
d mercado
o imobiliárioo na região diante das
recorte te
oscilaçõe
es econômiccas a partir do século X
XX.
D
– AID
Área de IInfluência Direta
A caracte
erização da dinâmica do
d mercado
o imobiliário para esta área
á
é feita com base na síntese
dos dado
os sobre oss lançamentos imobiliá
ários vertica
ais entre 20
000 e 20166. A Tabela
a 18 Erro!
Fonte de
e referência
a não enco
ontrada.aprresenta os dados da dinâmica
d
doo mercado imobiliário
na AID do
o empreend
dimento.
Tabela
a 18 – Dinâm
mica imobiliiária na AID
D do Terminal Reserva Raposo
An
no
200
00

Lançamentos
Res. Verticais
1

UHs
Verticais
290

200
01

1

200
02

Área (m²)
24.314

VGV (R
R$)
15.981.9900

52

4.803

3.426.8800

1

88

7.436

4.840.0000

200
03

1

69

6.355

4.347.0000

200
04

1

28

3.254

2.240.0000

200
05

-

-

-

-

200
06

-

-

-

-

200
07

-

-

-

-

200
08

1

110

11.859

14.980.5580

200
09

3

1048

211.125

332.752..772

201
10

1

324

55.328

104.203..800

201
11

3

347

111.606

362.584..095

201
12

1

356

65.825

145.357..520

201
13

-

-

-

-

201
14

-

-

-

-

201
15

1

85

8.875

23.216.8850

201
16

1

220

16.150

43.978.0000

Tottal

16

3017

526.930

1.057.909.3317,00

Fonte: Emb
braesp. Elaborração SMDU/D
Dipro. Divulga
ação Infocidade. Adaptado: W
WALM, 2017

No perío
odo em análise
a
ide
entificam-se
e 16 emp
preendimentos resideenciais verrticais em
lançamen
nto, que tota
alizaram 30
017 unidade
es habitacio
onais. O pic
co da atividaade imobiliá
ária se deu
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em 2009 quando fo
oram lança
adas 1.048 unidades habitaciona
ais. Paulatinnamente ocorreu um
declínio d
da produção
o a partir de 2010, se m registro de unidade
es lançadass nos anos de 2013 e
eceu ao me
2014. O e
estoque de área consu
umida obede
esmo comportamento, registrando
o o pico de
área lanççada em 200
09, seguido
o de uma re dução até o ano de 20
015.
A partir d
do ano de 2015
2
registrra-se a reto
omada da produção da
a indústria dda construç
ção civil no
distrito de
e Raposo Tavares
T
com
m dois emp
preendimen
ntos lançado
os, os quai s totalizara
am 85 UHs
em 2015 e 220 UHs em 2016. Em
E termos de área isto representtou 8.875 m
m² em 2015 e quase o
dobro em
m 2016. O VGV
V
também
m registrou uma ligeira
a recuperaç
ção e supero
rou a casa de
d 1 bilhão
de reais n
no acumula
ado do perííodo, enqua
anto a área total lança
ada foi de aaproximadamente 527
mil m² entre os anoss de 2000 e 2016.
Ao se an
nálise da dinâmica do
o mercado imobiliário entre os anos de 19992 e 2015 possibilita
concluir q
que há maio
or atividade
e da ativida
ade imobiliá
ária a oeste e sudoestee do eixo da
d Avenida
Paulista, via que rep
presentou a alteração d
da localizaç
ção do centtro econôm
mico da cida
ade de São
Paulo. Ne
esse sentido a função da moradia
a acompanh
hou a forma
ação das noovas centra
alidades da
capital. A Figura 44
4 apresentta os locaiss onde oco
orreu a ma
aior quantiddade de lan
nçamentos
residencia
ais verticaiss.

Fonte:
F
SMDU//Dipro. Divulga
ação Infocidad
de

Figura 44
4 – Número
o de Lançam
mentos Res
sidenciais Verticais
V
19992 – 2015.
e é possívvel observ
var na Fig
gura 44 os
o lançame
entos residdenciais ve
erticais se
Conforme
consolida
aram no eixo que se
e estende desde a Vila
V
Leopoldina na exxtremidade noroeste,
incluindo a Avenida Brigadeiro Faria Lima , até a Av. Eng. Luiz Carlos
C
Berriini. Por outrro lado, no
distrito de
e Raposo Tavares,
T
AID
D do empre
eendimento não foi reg
gistrada a m
mesma inten
nsidade da
atividade do mercado imobiliário
o.
Porém ao
o considera
ar apenas o ano de 2
2015, quan
ndo foi registrada a reetomada da
a atividade
imobiliária
a, nota-se que o distrrito de Rapo
oso Tavare
es, ocorreu um increm
mento no mercado
m
de
imóveis n
na extremidade oeste. Embora o e
eixo sudoes
ste da capittal mantenhha maiores índices na
atividade imobiliária quando co
omparada à AID, desttaca-se seu
u poder de atração prromoveu a
dinamizaçção dos em
mpreendimentos imobiliiários do en
ntorno, indic
cando o pottencial para
a tendência
à expanssão urbana. A Figura 45 aprese
enta o núm
mero de lançamentos rresidenciais
s verticais,
considera
ando apena
as o ano de 2015.
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Fonte: SMDU
U/Dipro. Divulga
ação Infocidade

Figura
a 45 – Número de Lanççamentos Residenciai
R
s Verticais – 2015.

16.3.2
2.6 Trâns
sito
A análise
e da AID se
eguirá a me
esma metod
dologia proposta no diagnóstico ddo trânsito da AII, no
qual foram
m utilizadoss como referência os três períod
dos de pico
o identificaddos pela Pe
esquisa de
Mobilidad
de da RMS
SP do Metrô
ô realizada
a no ano de 2012. Co
onvém lem brar que o aplicativo
Google M
Maps ® foi configurado
c
para apressentar o trânsito típico da AID, em
m uma quarta feira, de
modo a m
minimizar a influência do fluxo d e entrada ou
o saída de veículos no retorno do fim de
semana.
Manhã (08h00)
Pico da M
Conforme
e já apontad
do na anális
se da AII do
o empreend
dimento, o fluxo
f
de auttomóveis é polarizado
pela centtralidade no
o entorno do
o eixo da A
Avenida Farria Lima. Ne
este contexxto a Rodov
via Raposo
Tavares se configurou como a única viia estrutura
al na AID e que posssibilita o acesso
a
da
extremida
ade oeste da
d RMSP ao
o centro exp
pandido da cidade de São
S Paulo.
Por este m
motivo no período
p
da manhã
m
são registrados
s dois trech
hos de lentiddão no senttido capital
da Rodovvia Raposo
o Tavares, no
n perímet ro da AID. O primeiro
o se estendde desde o Rodoanel
Governad
dor Mário Covas
C
até o Km 16. N
Na sequênc
cia, o segundo trecho de lentidão se inicia
após a saída para a Avenida Escola Pollitécnica, ultrapassand
do os limitees da AID. Embora a
Avenida E
Eng. Antôniio Eiras Garcia seja cla
assificada como
c
um eixo estruturaal (N3), iden
ntificam-se
pontos de lentidão nos entron
ncamento d
de vias loc
cais de ma
aiores dimeensões. A Figura 46
apresenta
a o trânsito típico da AID em uma quarta-feira
a pela manhã.
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Fonte
e: Google Mapss

Fig
gura 46 – Número
N
Trâ nsito típico no período
o diurno (8h000).
Além dissso, é precisso considerrar que a R
Rodovia Rap
poso Tavare
es não estáá incluída na
n Área de
Rodízio M
Municipal (M
Minianel Viá
ário) e tamb
bém não esttá inclusa entre
e
as viass da Zona Máxima
M
de
Restrição
o à Circulaçção de cam
minhões – Z
ZMRC (Porrtaria nº 31//16-SMT.GA
AB). Estes dois fatos
contribuem para o in
ntenso fluxo
o de autom
móveis na AID.
A
A Figura 47 apressenta em destaque
d
a
área de ro
odízio de ve
eículos e as
s vias com rrestrição à circulação de
d caminhõões.

Fonte
e: http://www.ce
etsp.com.br/con
nsultas/caminho
oes/mapa.aspx

Figura 47 – Área de Rodízio de Veículos e ZMRC nas
s proximidaddes da AID.
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Pico às 12h00
Embora o tráfego diurno seja
a intenso, refletindo a situação identificadda pela Pe
esquisa de
Mobilidad
de do Metrô, o mesm
mo não oco
orre no perríodo das 12h00.
1
Seggundo apon
ntado pela
pesquisa este deve
eria ser o período
p
ma
ais crítico em
e relação à circulaçãão, mas, conforme
c
é
possível observar na
n Figura 48, há um
ma significattiva melhorra da fluideez nas via
as da AID,
especialm
mente na Ro
odovia Raposo Tavare
es.
O principa
al motivo a ser conside
erado para o aumento
o da fluidez na AID nesste horário é o fato da
região se
er caracteriizada pelo movimento
o pendular da RMSP
P. Isto indicca que o tráfego
t
da
Rodovia Raposo Tavares é caracterizad
c
do por um
m fluxo de passagem
m, o que diverge
d
da
caracterísstica metrop
politana. A Figura
F
48 a
apresenta o transito típ
pico da AID às 12h00.

Fonte
e: Google Mapss

Figu
ura 48 – Áre
ea Trânsito Típico às 12h00.
Noite (18h00
0)
Pico da N
Por fim, n
na análise da
d circulaçã
ão do períod
do noturno, tal como aponta a Pessquisa de Mobilidade,
M
é notada a redução da
d velocida
ade das viass da AID, e tal como pe
eríodo diurnno, principa
almente em
todo o eiixo da Rod
dovia Rapos
so Tavaress. Entretantto, este con
ngestionam
mento é reg
gistrado no
sentido in
nterior, cara
acterizando
o o fluxo d e retorno dos
d
trabalhadores. Aléém disso, é possível
notar que
e esta lentid
dão na rodo
ovia provoca
a lentidão de
d circulaçã
ão em vias adjacentes
s. A Figura
49 aprese
enta o trânssito típico pa
ara o períod
do noturno da AID.
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Fonte
e: Google Mapss

Figura 49 – Trânsito T
Típico no período notu
urno (18h000)
Sistema V
Viário
Tal como
o foi realizad
do para a AII,
A a caractterização da
a AID será realizada teerá como re
eferência a
hierarquizzação de vias
v
definida
a pelo Plan
no Diretor Estratégico
E
do municíípio de São
o Paulo. O
sistema vviário da AID é compo
osto por ap
penas duas vias estrutturais, senddo a Rodov
via Raposo
Tavares (N1) e a Avenida
A
Engenheiro H
Heitor Antôn
nio Eiras Garcia
G
(N3)). A Rodovia Raposo
Tavares sse estende por aproximadamente
e cinco quillômetros da
a AID, enquuanto a Ave
enida Eng.
Heitor E. Garcia abrange pouco
o menos de
e sete quilômetros. Am
mbas as viass estão orie
entadas no
este-Oeste.
sentido Le
A Rodovia Raposo Tavares
T
po
ossui duas pistas, separadas fisic
camente poor muros e cada pista
possui trê
ês faixas. A Avenida Eng. Heito
or Antônio Eiras
E
Garcia é compoosta apenas
s por uma
pista. As demais via
as são class
sificadas co
omo vias co
oletoras, loc
cais, cicloviaas e de circ
culação de
veículos. A Tabela 18
1 apresenta a extensã
ão das vias no perímettro da AID.
Tabela 19 – E
Extensão da
as Vias na AID.
A
Tiipo de via (m)
(
Viias Estruturrais do tipo 01
Viias Estruturrais do tipo 02
Viias Estruturrais do tipo 03

5.4
461
-

Vias Estrutu
urais – TOT
TAL
Viias locais e coletoras

12.1
189
154.9
934

Malha
M
Viária
a – TOTAL

167.1
123

6.7
728

Fon
nte: Open Stree
et Map (2014).

O mapa M
MSE-05 aprresenta a hierarquizaçã
ão das vias
s no perímetro da AID ddo empreen
ndimento.
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Pinheiros

Rede de Transporrte Coletivo
o e sua Artticulação com
c
o Proje
eto em Pro
oposição
A rede de transpo
orte coletivo
o no perím etro da AID
D é realizada exclusivvamente po
or transportte
público sobre pneus. A administração d
do sistema é realizada
a pela Emppresa Metro
opolitana de
d
Transpo
ortes Urban
nos – EMT
TU, e pela
a SPTrans. A primeira
a é responnsável pela
a gestão do
transporte intermunicipal na RMSP, enq
quanto a se
egunda pos
ssui abranggência no município
m
de
São Paulo.
Transpo
orte Intermu
unicipal
Foram identificada
as dez linha
as intermun
nicipais que
e circulam pela AID e cujo eixo principal de
circulaçção é a Rod
dovia Rapo
oso Tavaress. Ao todo cinco muniicípios são atendidos pelas linha
as
intermunicipais, do
os quais seis permitem
m a transferê
ência tarifad
da para os ssistemas de
e trilhos com
m
maior ccapacidade na estação
o Butantã d
da Linha 4 – Amarela
a e estaçãoo Barueri da
d Linha 8 –
Diaman
nte. O Quad
dro 27 apresenta as lin
nhas intermunicipais cu
ujo itinerárioo contempla
am a AID.
Qu
Linhas Intermunicipais
uadro 27 – L
s na AID
Linha
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492

CARAPICUÍÍBA (PARQU
UE JANDAIA )/ SÃO PAULO (METRÔ
Ô BUTANTÃ))

506

COTIA (JAR
RDIM SANDR
RA)/ SÃO PA
AULO (CARR
REFOUR)

543

COTIA (JAR
RDIM SANTA
A ISABEL)/ S
SÃO PAULO (METRÔ BU
UTANTA)

801

COTIA (MIR
RANTE DA MATA)/
M
SÃO PAULO (ITA
AIM BIBI)

Fonte: EMTU.

Transpo
orte Municip
pal
Em rela
ação às linh
has municip
pais foram identificado
os 27 trajeto
os que atenndem todo o distrito de
Raposo
o Tavares. Foram
F
identtificados itin
nerários que
e operam em caráter eestrutural, conectando a
região a
aos terminais urbanos na área central e oeste
o
do município,
m
aassim como
o ônibus de
menore
es dimensões que po
ossibilitam ccirculação no interior dos bairroos. Na settorização do
transporte coletivo
o municipal a área da
a AID está inserida na
a área núm
mero 15 – Raposo/Vila
Sônia/B
Butantã.
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É pertin
nente desta
acar que a maior parte
e das linha
as estão artticuladas àss estações de metrô e
trem, ass quais estã
ão indicadas pelo dígitto “10” na numeração. O Quadro 28 apresen
nta as linha
as
municip
pais da AID..
Quadro
Q
28 – Linhas Municipais
M
na
a AID
Linh
ha

Itin
nerário

477P--10 IPIRAN
NGA / RIO P
PEQUENO
6250--10 JD. JAQUELINE / TERM. BA
ANDEIRA
sa Maria - Ho
osp. Das Clin
nicas
7002--10 Jd. Ros
714C--10 COHAB
B Educandá
ário - Shopp
ping. Rapos
so
7458--10 Jd. Boa
a Vista - Km
m 17
748A--10 Jd. D Abril
A
- Jd. M
Maria Luiza
748A--41 Jd. Perri Peri - Bon
nfiglioli
748R--10 Jd. Joa
ao XXIII - La
apa
7545--10 Jd. Joa
ao XXIII - Pçça. Ramos de Azevedo
o
7545--21 CDHU BUTANTÃ / PÇA. RAM
MOS DE AZ
ZEVEDO
756A--10 Jardim Paulo VI - Shopping Morumbi
M
771P--10 Jd. Joã
ão XXIII - Km
m 17
775P--10 Jd. Gua
arau - Pinhe
eiros
778J--10 JD. AR
RPOADOR / METRÔ BARRA
B
FUN
NDA
778J--41 COHAB
B Raposo T
Tavares - Pinheiros
778R--10 COHAB
B Raposo T
Tavares – Term.
T
Prince
esa Isabel
778R--21 COHAB
B RAPOSO
O TAVARES
S / TERM. PRINC.
P
ISA
ABEL
7903--10 Jd. Joã
ão XXIII - Km
m 17
8023--10 CDHU Munck - Km
m 17
8025--10 Jd. Ros
sa Maria - B
Butantã
8073--10 Jardim Guara· - S
Shopping Ra
aposo
8077--10 JD. JO
OÃO XXIII / M
METRÔ BU
UTANTÃ
809A--10 JD. D'A
ABRIL / TER
RM. PINHE
EIROS
809D--10 COHAB
B EDUCAN
NDÁRIO / TERM. PINH
HEIROS
809H--10 JD. BO
OA VISTA / LAPA
809T--10 COHAB
B RAPOSO
O TAVARES
S / LAPA
8610--10 JD. PA
AULO VI / T ERM. BAND
DEIRA
Fonte: SPTrans.
S

Articula
ação com o Projeto em
e Proposiição
Atualme
ente o distriito de Rapo
oso Tavaress não possu
ui infraestruturas de suuporte para o transportte
público.. O equipam
mento urban
no deste tip
po mais pró
óximo é o Terminal
T
Buutantã, anex
xo à estaçã
ão
da Linha 4 – Amarrela. Somad
do a isso, m
mesmo cons
siderando a conclusãoo da estaçã
ão Vila Sônia
dessa linha e os projetos fu
uturos de lo
ongo prazo
o previstos no PDE (22025), a AID não serrá
contemplada com elementos para a ree
estruturação
o da distribu
uição dos ittinerários no interior do
distrito.
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Estes ffatos podem ser obs
servados ittem Plano
os e Proje
etos coloccalizados, onde estã
ão
indicada
as a implan
ntação de um
u terminall ônibus ad
djacente à AID
A e um m
modal a serr definido na
n
face lesste da AID,, ambos pa
ara o ano d
de 2025. Nesse
N
sentid
do a impla ntação de um termina
al
localizado em um distrito no qual se co
onstata o flu
uxo de passagem, em
m função do
o movimentto
pendula
ar, poderá contribuir para
p
a mig
gração dos usuários de
d automóvveis para o transportte
público..
Outro a
aspecto a ser
s citado é em relaçã
ão ao incen
ntivo à form
mação de ccentralidade
es proposta
as
com as ZCa, confo
orme indica
ado no item
m de Uso do Solo. A consolidaçã
c
ão destas áreas
á
de usso
que preveem a criação
o de postoss de trabalh
ho próximos aos locaiis de morad
dia, também
m
misto, q
dependerá da impllantação de
e infraestrut uras de tran
nsporte.
Por fim, somam-se
e outros fatores tais ccomo a ree
estruturação
o do transpporte no inte
erior da AID
D
atenden
ndo os mora
adores dos conjuntos h
habitaciona
ais já existen
ntes e a poppulação dos município
os
a oeste da cidade de São Pau
ulo.

16.3

D
Diagnóstico ambien
ntal da áre
ea diretam
mente afeta
ada (ADA))

16.3.1 Meio Físic
co
Conform
me apresen
ntado no item
m 15.2.1 pa
ara a analise da qualidade do Ar nna área de influência
i
d
do
empree
endimento utilizou-se
u
os
o dados de
e seis estaç
ções da red
de de moniitoramento da CETESB
(Taboão
o da Serra,, Pinheiros,, Cidade U niversitária, Carapicuíba e Osascco) para a análise do
os
poluente
es aplicado
os como in
ndicadores mais abra
angentes da
a qualidadee do ar: monóxido
m
de
carbono
o (CO), dió
óxido de en
nxofre (SO2
2), material particulado
o (MP), ozôônio (O3) e dióxido de
nitrogên
nio (NO2).
Com de
estaque pa
ara a estação de Ta
aboão da Serra,
S
pois é a maiss próxima da ADA do
empree
endimento, o poluente que aprese
entou maiores valores foi o monóóxido de ca
arbono (CO),
em razã
ão das cara
acterísticas do entorno da estação
o, com alto fluxo
f
de veíículos autom
motores.
Para dia
agnosticar a qualidade
e do ar no co
ontexto da Área Direta
amente Afettada (ADA) do Termina
al
de Ônib
bus é importante ressa
altar que n ão há esta
ação de monitoramentoo na proxim
midade, com
m
isso, prresume-se a similarida
ade das ca
aracterística
as do local de inserçãão do empreendimentto
com o e
entorno da estação
e
Tab
boão.
O entorrno da ADA
A é densam
mente urban
nizado, com
m predomin
nância de oocupação re
esidencial e,
e
em desstaque, tem-se a prese
ença da Ro
odovia Raposo Tavare
es, lindeira ao empree
endimento, a
qual se
e configura como o principal amb
biente emis
ssor de fonttes móveis de poluiçã
ão provinda
as
dos veícculos.
A Tabela 20 confirrma que as
s fontes mó
óveis são as
s principais responsávveis pela po
oluição do ar
a
na RMS
SP, com de
estaque para os veícu
ulos leves que
q
são as
s principais fontes de emissão de
monóxid
do de carbono e hidro
ocarbonetoss, segundo
o a CETESB (2017). JJá os polue
entes NOx e
SOx, be
em como , o MP10, são representtativos nos veículos pe
esados.
ativa das fo
Tabela
a 20 – Contribuição rela
ontes de poluição do arr na RMSP.
P
Poluentes (%)

MÓVEIS

Catego
oria

A
Automóveis

Co
ombustível
CO

HC

NOx

MP10

SOx

Gasolina
aC

34,40

25,30

7,26

1,00

1,02

Etanol H
Hidratado

11,19

7,14

1,47

nd

nd

Flex-Ga
asolina C

5,68

8,24

0,93

0,40

0,66
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P
Poluentes (%)
Catego
oria

Co
ombustível
CO

HC

NOx

MP10

SOx

Flex-Eta
anol Hidratado

11,32

11,60

1,51

nd

nd

Gasolina
aC

6,04

6,19

0,98

0,13

0,28

Etanol H
Hidratado

0,69

0,56

0,11

nd

nd

Flex-Ga
asolina C

0,80

1,40

0,17

0,06

0,14

Flex-Eta
anol Hidratado

2,12

1,90

0,28

nd

nd

0,71

0,63

4,96

4,63

2,95

0,16

0,16

1,33

1,30

0,41

0,67

0,68

6,11

5,19

1,93

0,45

0,49

4,15

4,19

1,19

Semipesados
s

0,98

0,73

9,13

5,51

3,42

Pesados

0,93

0,82

9,34

5,14

3,35

Urbanos

1,78

1,29

14,59

8,65

0,17

0,13

0,09

1,04

0,57

0,01

0,31

0,31

3,13

2,05

1,12

Gasolina
aC

17,82

7,90

0,99

1,43

0,10

Flex-Ga
asolina C

0,38

0,21

0,04

0,06

0,01

Flex Eta
anol Hidratado

0,25

0,15

0,03

nd

nd

% Emissão
o Veicular (2015)

96,82

75,78

67,56

40,00

16,77

OPERAÇÃO
O DE PROCES
SSO INDUSTRIA
AL (2008)

3,18

14,62

32,44

10,00

83,23

BASE DE COMBUSTÍVEL
C
L LÍQUIDO (200
08)

-

9,61

-

-

-

RESSUSPE
ENSÃO DE PAR
RTÍCULAS

-

-

-

25,00

-

AEROSSÓIS SECUNDÁR
RIOS

-

-

-

25,00

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Comerciaiss Leves

Diesel
Semileves
Leves
Caminhõess

Ônibus

Médios

Diesel

Micro-ônibus

Diesel

Rodoviários

OUTRAS

FIXAS

M
Motocicletas

TOTAL
Fonte: Relatório de Qualid
dade do Ar (CETESB, 2017)

O Quad
dro 29 sinttetiza os da
ados para ccompreende
er a repres
sentatividadde das fonte
es moveis e
fixas pa
ara os poluentes em análise.
a
De
estacou-se em vermelh
ho as duass principais fontes parra
cada po
oluente, on
nde é possíível confirm
mar a repre
esentatividade dos auttomóveis, motocicletas
m
s,
caminhõ
ões e fonte
es fixas sobre as emiissões de poluentes na
n RMSP. Este dado é de sum
ma
importante para a futura análiise de impa
acto, visto que
q reforça o ônibus coomo uma alternativa de
transporte ambientalmente in
nteressante , porque em
mbora emitta poluentees, tem menos impactto
nas emissões e é um
u transporte que aten
nde um grande volume
e de passaggeiros.
Quadro
o 29 – Reprresentativida
ade (%) dass fontes em
missões para
a os poluenntes em aná
álise
Fon
ntes
CO
HC
NOx
MP100
SO
Ox
A
Automóveiss
Caminhõess
Ônibus

72,95
3,19
2,22

62,96
2,88
1,69

17,67
30,06
18,76

6,222
21,333
11,277

5,0
05
10,3
1,3
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Fon
ntes

CO

HC

NOx

MP100

SO
Ox

Motocicleta
a
Outros e Fo
ontes fixas

18,45
3,19

8,26
24,21

1,06
32,45

1,499
59,699

0,1
11
83,24

O
Obs.: Ano de
e referência do inventário
o de fontes móveis:
m
2015
5
F
Fonte: Relató
ório de Qualidade do Ar (CETESB, 2017)
2

Diante do exposto
o, reitera-se
e a presençça da Rodo
ovia Raposo
o Tavares que possui um tráfeg
go
intenso de automó
óveis e cam
minhões, po
ortanto, presume-se a atuação doos seguinte
es poluente
es
na ADA
A do empree
endimento:
 Partículas Inaláveis
I
Finas (MP2,5
5) provenien
ntes do pro
ocesso de ccombustão dos
d veículo
os
a
automotore
es;
 Partículas Inaláveis (MP10) e F
Fumaça pro
ovenientes do processso de com
mbustão do
os
vveículos au
utomotores ou
o poeira re
essuspensa
a;
 Partículas Totais
T
em Suspensão
S
(PTS) oriun
ndas dos ve
eículos mottorizados (e
exaustão) ou
o
poeira de ru
ua ressuspe
ensa;
 Dióxido de Enxofre (SO
O2) proven ientes dos veículos a diesel;
d
 Dióxido de
e Nitrogênio (NO2) pelo proc
cesso de combustão envolvend
do veículo
os
a
automotore
es;
 Monóxido de
d Carbono (CO) devid
do à combustão incompleta em veeículos auto
omotores;

15.3
3.1.2. Dinâ
âmica do terreno
t
A Dinâmica do Terreno
T
está
á atrelada a suscetib
bilidade do local aos processos
s erosivos e
movime
entos de ma
assa. Cons
siderando q
que a Área Diretamente Afetada (ADA) do Terminal de
Ônibus está sobre a planície aluvial
a
do C
Córrego Itaim
m, inserida no compart
rtimento geo
omorfológicco
de Pata
amares e Rampas
R
Su
uaves Esca
alonadas, onde
o
a varriação da aaltitude do terreno nã
ão
ultrapasssa 12 me
etros, porta
anto, não apresenta declividad
des abrupttas que propiciam os
o
processsos erosivoss e transporrte (movime
entos de ma
assa) devido à força grravitacional.
quena escalla espera-se a ação errosiva das chuvas
c
sobre as encosstas, atravé
és de erosã
ão
Em peq
laminar, provocan
ndo carream
mento de partículas. Adicionalm
mente, devvido à loc
calização do
empree
endimento, sobre
s
planíície fluvial, ocorrem os
s domínios hidrodinâm
micos conce
entradores e
hiperconcentradore
es. Neste sentido, a área se aprese
enta susceetível às inundaçõess,
principa
almente, qu
uando se observa a montante
e do empreendimentto, onde se
s identificca
massiva
amente a im
mpermeabilização doss solos, com
m o aproveitamento mááximo das planícies de
inundaçção como sítios
s
de oc
cupação atté o limite máximo da
as calhas ffluviais, a extinção
e
da
as
matas cciliares e a retificação
r
de
d canais.
nto, vale re
essaltar, que se trata de uma áre
ea densamente urbannizada, o qu
ue impede a
Entretan
deflagra
ação e iden
ntificação de processo
os erosivos assemelha
ados em naatureza e extensão ao
os
bado, porta
que oco
orrem em ambiente
a
po
ouco perturb
anto, neste cenário em
m análise, os
o processo
os
de dinâ
âmica supe
erficial se dão,
d
preferrencialmentte, em dec
corrência d ireta das intervençõe
i
es
proporccionadas pe
elas atividad
des antrópiccas.
A Figurra 50 apressenta dois perfis
p
do te rreno, onde
e é possível confirmar a baixa de
eclividade do
terreno,, atrelada ao
a curso d’á
água local ((córrego Ita
aim) ao norte do terrenno e, ao su
ul, onde esttá
implanta
ado o eixo da
d Rodovia
a Raposo Ta
avares.
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Fonte: G
Google Earth (ad
daptado Walm)

Figura 50 – Perfis
s de Terreno
o
Para ilustrar a Foto
o 18 mostra
a o córrego Itaim nas im
mediações da ADA, onnde é possíível observa
ar
que seu canal en
ncontra-se natural, co
om presenç
ça de mata
a ciliar, ainnda que em
m condiçõe
es
visualm
mente degra
adadas, com
m indícios d
de assorea
amento, pre
esença de rresíduos, água
á
turva e
odor. Já
á a Foto 19
9 apresenta
a a situação
o do córrego
o Itaim a montante do empreendiimento. Estte
ponto e
está inserido
o na AID, no
n entanto, demonstra a situação
o retificada do canal e a ocupaçã
ão
do entorno.
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Foto 18
8 – Córreg
go Itaim na
a proximida
ade da Fo
oto 19 – Córrego Itaim na
a AID do
o
ADA, le
eito natural e a céu abe
erto.
em
mpreendime
ento, retificaado e canalizado a céu
u
ab
berto.

16.3.2 Meio Biótico
Fauna ssinantrópica
a é definida
a pela Preffeitura de São
S
Paulo como
c
“anim
mais que se
e adaptam a
viver ju
unto ao hom
mem a des
speito de ssua vontad
de”. Formad
da majoritaariamente por
p espécie
es
exóticass, apresenta
a exemplarres dos dive
ersos grupo
os da fauna de vertebraados e inve
ertebrados, e
são frequentemen
nte nocivos
s ao ser h umano porr poderem transmitir ou provocar doençass,
inutilizar ou destru
uir alimento
os, ou aind a por serem venenos
sos. Ressallta-se, no entanto,
e
que
existem
m animais da
a fauna sin
nantrópica q
que não são
o nocivos ao
a homem, podendo ainda
a
auxilia
ar
no controle a outro
os animais sinantrópico
s
os, p.ex., a lagartixa-de
e-parede (H
H. mabouia)).
Cabe re
essaltar que
e a ocupaç
ção e mane
ejo desorde
enado dos ambientes tem sido responsáveiis
pela im
mposição e aumento de
d animais como ratos
s, baratas, pombos, m
morcegos, mosquitos e
moscass de diversa
as espécies
s. O crescim
mento de doenças
d
co
omo leishmaanioses, leptospirose e
raiva, a
além do au
umento do número de
e acidentes
s com anim
mais peçonnhentos tam
mbém estã
ão
associa
ados a este desequilibrro (CNSPV, 2009).
O Quad
dro 30 apre
esenta a listtagem dos principais animais
a
sina
antrópicos qque ocorrem
m na Regiã
ão
Metropo
olitana de São
S Paulo, compilada
c
a partir das
s informaçõe
es disponibbilizadas pelo Centro de
Controle
e de Zoono
oses de Sã
ão Paulo, a
além de in
nformações complemeentares disp
ponibilizada
as
pelo Insstituto Bioló
ógico do Estado de Sã
ão Paulo e de
d outros trrabalhos téécnicos ou científicos.
c
A
delimita
ação para ocorrência na área de influên
ncia não é possível, porém sã
ão espécie
es
amplam
mente distrib
buídas e de provável o
ocorrência na
n área de estudo.
e
Qua
adro 30 – Principais
P
an
nimais sinan
ntrópicos co
om ocorrência prováveel na área de estudo
Família/O
Ordem
Mammaliia
Rodentia// Muridae
Rodentia// Muridae
Rodentia// Muridae
Chiropte
era
Aves
Columbifo
ormes/Columb
bidae
Reptilia
Squamata
a/Gekkonidae
e
Gastropo
oda

Espéc
cie

Nome Po
opular

Rattuss norvegicus
Rattuss rattus
Mus m
musculus
Diverssos gêneros

ratazana;; rato-de-esgo
oto
rato-de-teelhado
camundoongo
morcegoss

Colum
mba livia

pombo-dooméstico

Hemid
dactylus mabo
ouia

lagartixa--de-parede
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Família/O
Ordem
Stylomma
atophora/Acha
atinidae
Arachnid
da
Scorpione
es/Buthidae
Scorpione
es/Buthidae
Aranae/S
Scytodiidae
Aranae/Lycosidae
Aranae/C
Ctenidae
Acari/Ixod
didae
Acari/Ixod
didae
Acari/Ixod
didae
Chilopod
da
Scolopen
ndromorpha/Sccolopendridae
e
Insecta
Lepidopte
era/Saturniidae
Lepidopte
era/Megalopyg
ge
Hymenop
ptera/Formicid
dae
Hymenop
ptera/Formicid
dae
Hymenop
ptera/Formicid
dae
Hymenop
ptera/Formicid
dae
Hymenop
ptera/Formicid
dae
Hymenop
ptera/Apidae
Hymenop
ptera/Apidae
Hymenop
ptera/Apidae
Hymenop
ptera/Vespidae
e
Blattodea
a/Blattidae
Blattodea
a/Blattidae
Diptera/M
Muscidae
Diptera/C
Culicidae
Diptera/C
Culicidae
Hemipterra/Cimicidae
Siphonap
ptera/Pulicidae
e
Siphonap
ptera/Pulicidae
e
Siphonap
ptera/Pulicidae
e
Siphonap
ptera/Tungidae
e

Espéc
cie
Achatiina fulica

Nome Po
opular
caramujoo africano

Tityus serrulatus
Tityus bahiensis
Loxoscceles sp.
Lycosa
a sp.
Phone
eutria sp.
Rhipiccephalus sang
guineus
Amblyyomma aureolatum
Amblyyomma cajenn
nense

escorpiãoo-amarelo
escorpiãoo-marrom
aranha-m
marrom
aranha-dee-jardim
aranha-arrmadeira
carrapatoo-vermelho-do
o-cão
carrapatoo-amarelo-do-c
cão
carrapatoo-estrela

Scolop
pendra spp.

lacraia

Lonom
mia spp.
Megallopyge spp.
Paratrrechina longico
ornis
Pheido
ole spp.
Campo
onotus spp.
Soleno
opsis sp.
Tapino
oma melanoce
ephalum
Apis m
mellifera
Diverssos gêneros
Xyloco
opa violacea
Eusco
orpius flaviaud
dus
Blatellla germanica
Peripla
aneta america
ana
Musca
a domestica
Aedess aegypti
Culex sp.
Cimexx lectularius
Pulex irritans
Xenop
psylla cheopis
Ctenoccephalides sp
p
Tunga
a penetrans

taturana; lagarta-de-fog
go
taturana
formiga-loouca
formiga-ccabeçuda
formiga-ccarpinteira
formiga-laava-pés
formiga-faantasma
abelha-euuropa (ou afric
canizada)
abelhas inndígenas (sem
m ferrão)
mamangaaba
marimbonndo
barata-aleemã; francesin
nha
barata-dee-esgoto
mosca-dooméstica
mosquito da dengue
pernilonggo
percevejoo-de-cama
pulga
pulga-de--ratos
pulga de cães e gatos
bicho-de--pé
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16.3.3 Meio Sociioeconôm
mico
16.3
3.3.1 Des
sapropriaç
ção
Para a implantação
o do Termin
nal Reserva
a Raposo fo
oi necessária à desaprropriação de
e um prédio
o,
situado na Rodovia Raposo Tavares,
T
83
342, na altu
ura do km 18,5
1
(área cconstruída de 8.123,9
95
m2) e sseu respecttivo terreno
o
o, parte da gleba n°3, no 13° Su
ubdistrito - Butantã. Atualmente
A
nterior era um
imóvel e
encontra-se
e vazio, sen
ndo o uso an
u depósito
o da JBS – Friboi.
Conform
me dito ante
eriormente, cabe aqui destacar qu
ue para o te
erreno em ttela foi assinado o DUP
n° 57.169, de 29 de julho de
e 2016, o q
qual declarra de utilida
ade públicaa, para desapropriação
o,
imóveiss particulare
es situados no Distrito Raposo Ta
avares, Subprefeitura ddo Butantã, necessário
os
à implan
ntação do Terminal
T
Ra
aposo Tava res.
propriação, informa-se
e que o em
mpreendeddor em 11 de maio de
Quanto ao processso de desap

2017 re
ecebeu a carta
c
DA/S
SIN/GMA n
n°001/17, da
d São Pa
aulo Transpporte S/A – SPTranss,
a qual é apresenttada na inttegrada co
omo anexo do presen
nte EVA.
A referrida comun
nicação dispõe a resspeito do atendimen
nto ao liceenciamento
o ambienta
al
para o empreen
ndimento Reserva
R
R
Raposo, mais
m
especificamentte a impla
antação do
termina
al de ônibu
us.
o
será iimplantado
o o termina
al
Nesta ccomunicaçção a SPTrrans escla rece que o terreno onde
já foi decretado de
d utilidade
e, conform
me já comu
unicado no
o momentoo de apresentação do
Decreto
o n° 57.169, de 29
9 de julho
o de 2016
6. De form
ma que S
SPTrans solicitou
s
ao
empree
endedor nessa
n
com
municação “que sejjam elabo
orados os elemento
os técnico
os
expropriatórios que
q
irão su
ubsidiar o laudo de avaliação de modoo a se apu
urar a justta
er ofertada e que o ccusteio des
sta desaprropriação ddeve ficar a cargo do
d
indenizzação a se
empree
endedor”.
Para ccumprir o rito jurídico o empre
eendedor contratou um serviçço de pericia, porém
m
como o propriettário do te
erreno estta impedin
ndo a entrada no loocal, o prrocesso de
desaprropriação foi
f judicializado e o empreend
dedor dep
positou em
m juízo 80%
% do valo
or
referen
nte ao paga
amento do
o terreno.

Foto 20 – Entrada do terreno

Foto
F
21 - Vis
sta geral do te
terreno do terminal
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16.3
3.3.2 Patrrimônio Arqueológi
A
ico, Histórico e Cultural
O prese
ente EVA te
eve sua FC
CA manufatu
urada e nela foi sugerrido, que paara o Termiinal Reservva
Raposo
o, não se aplica
a
enqu
uadramento
o, bem com
mo, delimittadas as ááreas de in
nfluências e,
e
nestas, georrefere
enciados os
s bens cultturais de in
nteresse, lo
ocalizados nna AII. A FCA
F
e seu
us
dados sserão analiisados pela
a Superinte
endência do
o IPHAN São Paulo, podendo sofrer algun
ns
ajustes e alteraçõe
es, de acord
do com as solicitações
s do órgão. A referida FCA é apresentada no
anexo 3
3.
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17. Identifica
ação de Im
mpactos A
Ambientais
s do Emprreendimen
nto
De aco
ordo com a Resolução
o CONAMA
A n. 001/86
6 considera
a-se impact
cto ambienttal “qualque
er
alteraçã
ão das pro
opriedades físicas, qu
uímicas e biológicas
b
do meio aambiente, causada
c
po
or
qualque
er forma de
d matéria ou energia
a resultantte das ativ
vidades hum
manas que
e, direta ou
o
indiretam
mente, afettam”:
I - a saúde, a seguranç
ça e o bem--estar da po
opulação;
III - as ativid
dades sociais e econôm
micas;
IIII - a biota;;
IIV - as cond
dições estéticas e saniitárias do meio
m
ambien
nte;
V - a qualid
dade dos rec
cursos amb
bientais.”
Além da
a natureza negativa ou
o positiva, os impacto
os podem ser
s categorrizados de acordo com
m
outras vvariáveis, co
omo a mag
gnitude de ssua intensid
dade e a sua abrangênncia territoriial. Todos os
o
impacto
os têm em sua
s origem um fator ge
erador antró
ópico. Ainda
a que modifficações não-antrópica
as
dos pro
ocessos na
aturais pos
ssam estarr na orige
em de alte
erações noo meio am
mbiente, sã
ão
conside
eradas pertinentes para
a os estudo
os ambienta
ais apenas aquelas inniciadas de forma diretta
ou indiireta pelo empreendimento em
m licenciam
mento. Con
nstam, denntre os attributos que
caracterizam um im
mpacto iniciado por um
m fator gerad
dor antrópic
co, as elenccadas na se
equência.
Naturezza
- positiivo: impactto cujos effeitos se ttraduzem em
e benefíc
cios para m
melhoria da qualidade
ambienttal de um ou mais aspectos ambie
entais cons
siderados.
- negatiivo: impacto
o cujos efeitos se tradu
uzem em prejuízo à qu
ualidade am
mbiental de um ou maiis
aspecto
os ambienta
ais considerrados.
Probab
bilidade
- Certo: quando se
e tem certez
za que o imp
pacto vai oc
correr.
- Provávvel: quando
o não se tem
m certeza q ue o impac
cto vá ocorre
er.
Prazo
- Curto
o prazo: im
mpacto cujo
o efeito se
e faz sentir imediatam
mente apóss a geraçã
ão da açã
ão
causado
ora; fase de
e implantação – 3 anoss.
- Médio
o prazo: im
mpacto cujo
o efeito se
e faz sentirr gradativamente apóós a geração da açã
ão
impacta
ante; início da
d operação – 3 a 6 an
nos.
- Longo
o prazo: imp
pacto cujo efeito
e
se fazz sentir dec
corrido long
go tempo appós a geraç
ção da açã
ão
impacta
ante; na ope
eração – ma
ais de 6 ano
os.
Abrang
gência
- Localizzado: impacto cujos effeitos se fazzem sentir em local es
specífico coomo nas im
mediações ou
o
no próp
prio sítio ond
de se dá a ação.
a
- Disperrso: impacto
o cujos efeitos se faze m sentir em
m vários loca
ais.
Forma de Interferrência
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- Causa
ador: se o empreendim
e
mento irá ca usar impacto novo, que ainda nãoo havia sido
o constatado
na regiã
ão de estud
do.
- Intenssificador: se
e o empreendimento irá intensifficar proble
emas ambieentais já em
e curso na
região d
de estudo.
ão
Duraçã
- Temp
porário: imp
pacto cujos
s efeitos sse manifesttam em um
m intervaloo de tempo
o limitado e
conheciido, cessan
ndo uma vez
z eliminada
a a causa da
a ação impa
actante.
- Perma
anente: imp
pacto cujos
s efeitos se
e estendem além de um
u horizontte temporal conhecido
o,
mesmo cessando a causa gerradora da a
ação impacttante.
ude
Magnitu
A magn
nitude é o attributo que qualifica ca
ada um dos
s impactos identificadoss, procuran
ndo sintetiza
ar
sua ava
aliação:
- Alta: impacto qu
ue altera significativam
s
mente as características de um
m determina
ado aspectto
ambienttal, podendo comprom
meter a qual idade do am
mbiente.
- Média
a: impacto que alterra mediana
amente um
m determina
ado aspectto ambienttal podendo
comprometer parciialmente a qualidade
q
d
do ambiente
e.
- Baixa:: impacto qu
ue pouco altera
a
um de
eterminado aspecto am
mbiental, seendo seus efeitos
e
sobrre
a qualid
dade do ambiente cons
siderados d esprezíveis
s.
Grau de
e Resoluçã
ão
O grau de resoluçção está rellacionado à eficácia da
as medidas
s de controlle sugerida
as e a matriiz
institucional respon
nsável pela sua implem
mentação. Se
S a medida é consideerada eficaz
z e depend
de
somente
e do empre
eendedor, a chance de
e ser impla
antada com sucesso é muito alta, portanto, o
da é considderada pouco eficaz ou
grau de
e resolução da medida
a é alto. Se a medida recomenda
r
o
depende de outro
os atores (prefeituras,, órgãos públicos, ON
NG’s, parceerias, etc.), o grau de
resoluçã
ão é baixo. Assim, o grau de reso
olução de um
ma medida pode ser: aalto, médio ou baixo.
ncia
Relevân
É o atrributo final do impacto
o, ou seja,, se consid
derada os seus demaais atributos (natureza
a,
ocorrên
ncia, forma de interfe
erência e d
duração) associado
a
às
à medidass para sua
a mitigação
o,
prevençção, compe
ensação, co
ontrole e m
monitorame
ento (grau de resoluçção). Por exemplo,
e
um
m
impacto
o negativo de
d grande magnitude,, cujo grau de resoluç
ção da meddida de con
ntrole é alto
o,
poderá ser classifficado como
o de média
a relevância
a. Assim, um
u impactoo pode ser classificado
como de
e alta, média ou baixa relevância..
Conside
erando-se a caracteriz
zação do em
mpreendime
ento e a ide
entificação ddos possíve
eis impacto
os
no meio
o ambiente
e, são prop
postas med
didas mitiga
adoras / aç
ções de coontrole ambiental, cujja
adoção visa preve
enir, corrigir e/ou com
mpensar imp
pactos de natureza nnegativa e potencializa
p
ar
aqueless de naturezza positiva. Assim, deffine-se:
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- Medid
das Mitigado
oras: comp
preende as ações e attividades prropostas cuuja finalidad
de é atenua
ar
e/ou so
olucionar im
mpactos. Podem ser di vididas em medidas preventivas
p
e corretiva
as, conform
me
exposto
o a seguir:


Med
didas Preventivas: co
ompreende as ações
s e ativida
ades propoostas cujo fim é agir
ante
ecipadamen
nte evitando
o a ocorrênccia de impa
actos negativos.



Med
didas Corre
etivas: comp
preende as ações e atividades
a
propostas coom a finalid
dade de agir
de m
modo a corrrigir uma atividade evittando-se a geração
g
ou os efeitos dde impactos negativoss.



Med
didas Comp
pensatórias: compreen
nde as açõe
es e ativida
ades proposstas para compensar
c
a
ocorrrência de impactos ne
egativos que
e não pode
em ser evitados.



didas Poten
ncializadora
as: compree
ende as açõ
ões e ativid
dades propoostas para otimizar /o
ou
Med
amp
pliar os efeittos dos imp
pactos posittivos.

17.1
1

Alte
eração dos
s Níveis A
Ambientes
s de Ruído
os

 Com
mponente ambiental afetado: viizinhança da
d ADA, fauna
 Fasse do emprreendimento: Implantaação (Consstrução) e Operação
O
 Desscrição do impacto:
O emprreendimento
o provocará
á a alteraçã
ão dos níve
eis ambiente
es de ruídoo durante su
uas fases de
Implanta
ação em fu
unção do uso
u e movim
mentação de
d equipam
mentos, veícculos e ma
aquinário em
m
suas atiividades de
e construção
o.
Caminh
hões, escavvadeiras, gu
uindaste e fferramentas
s diversas comporão a rotina do
o canteiro de
obras p
para execuçção da limpeza do te
erreno, terra
aplenagem, fundação e demais obras civiss,
constitu
uindo, assim
m, um conjunto de emisssões notáv
veis de ruídos.
Durante
e a fase de
d operação, as emisssões sono
oras se darão especiialmente po
or conta da
d
movime
entação de ônibus e do eventu
ual acionam
mento de alto falantees para in
nformação e
comuniccação aos usuários
u
do
o Terminal d
de Ônibus.
Conform
me o item 16 – Diagn
nóstico Am
mbiental, medições
m
re
ealizadas noo grupo de
e residência
as
vizinhass ao emprreendimento aponta que a áre
ea já se caracterizaa como ac
custicamentte
comprometida, em
m função dos
d
ruídos gerados pela
p
movim
mentação d e veículos na rodovia
o Tavares. Entretanto, a introduçção de novas fontes sonoras
s
daa obra pode
erá acentua
ar
Raposo
este cen
nário, eleva
ando as pos
ssibilidades de incômodo sobre o entorno.
:
 Medidas Mitig
gadoras (Preventivas
s ou Corretivas) e Pro
ogramas Am
mbientais Correlatos
C
Deverá ser elabora
ado, em caráter preve
entivo, no âmbito do ge
erenciamennto ambienttal da obra e
da operração do Te
erminal Rod
doviário, um
m Programa
a de Gerenc
ciamento d
de Emissõe
es Sonoras
s,
contemplando açõ
ões que perrmitam mon
nitorar e con
ntrolar as emissões
e
soonoras prod
duzidas pelo
empree
endimento, em
e suas fas
ses de impl antação e operação.
o
Deverão
o ser atend
didas as diretrizes de medição e avaliação apresentaadas pela norma
n
ABNT
NBR 10
0.151:2000 e Lei Munic
cipal nº 16.0
042/2016.

 Claassificação
o
Tanto p
para a fase
e de implan
ntação qua nto para a fase de operação,
o
trrata-se de um impactto
negativo
o, de ocorrrência prová
ável, curto prazo de percepção
p
e abrangênccia localiza
ada sobre os
o
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receptores sensíve
eis localizad
dos na vizin
nhança, em especial o conjunto reesidencial adjacente
a
a
ao
empree
endimento. Dado
D
que a área já se
e encontra acusticame
a
nte degradaada, o emp
preendedor é
intensifiicador deste
e efeito, qu
ue terá dura
ação tempo
orária. Salie
enta-se, conntudo, que seus efeito
os
sobre a saúde da vizinhança,
v
como estre
esse e insôn
nia poderão
o não cessaar imediatam
mente com a
interrup
pção das em
missões son
noras. Dado
o o efeito negativo
n
sob
bre a saúdee humana, classifica-sse
como im
mpacto de alta magn
nitude e a lta relevância. No en
ntanto, apli cadas as medidas de
controle
e, seu grau de resoluçã
ão também é elevado.

17.2
2

Inte
erferência sobre Áre
eas Conta
aminadas

 Com
mponente ambiental afetado: S
Solo e águas
s subterrâneas, trabalhhadores das
s obras civis



do empreendim
mento
Fas
se do emprreendimento: Implanta
ação (Cons
strução)
Des
scrição do impacto:

As interrferências em
e solo e água
á
subte
errânea nec
cessárias à implantaçãão do empreendimentto
poderão
o intercepttar eventuais contam
minações presentes no meio. Associada
as a esta
as
interferê
ências e à exposição aos eventu
uais contam
minantes, de
ecorrem risccos potenciais à saúde
dos trab
balhadores envolvidos nas obras ccivis do Terrminal Rapo
oso Tavaress.
O leva
antamento apresentad
do no ite
em 16 – Diagnósttico Ambi ental apo
onta que o
empree
endimento se
s insere em
m uma regi ão com a presença
p
de
e áreas de Médio a Alto Potencia
al
de Con
ntaminação (em espec
cial pela occorrência de equipamentos indusstriais), e presença
p
de
áreas comprovad
damente contaminada
c
as. Destas
s, destaca
a-se a Reeserva Ra
aposo, com
m
contaminação em solo e água subterrân
nea, que merece
m
atenção pela prroximidade com a áre
ea
do futurro Terminal de Ônibus, e a possib
bilidade de aporte
a
de seus contam
minantes pa
ara a área do
d
empree
endimento.
Também
m, destaca--se a última
a ocupação do terreno da ADA como centro dde logística da empressa
JBS, ccaracterizan
ndo-se com
mo Área com Pote
encial de Contaminaação e, de
esta forma
a,
configurrando a pottencialidade
e de interferrência da ob
bra sobre contaminaçõões existenttes no meio
o.

 Medidas Mitig
gadoras (Preventivas
s ou Corretivas) e Pro
ogramas Am
mbientais Correlatos
C
:
Deverá ser elaborado, em ca
aráter preve
entivo, no âmbito
â
do gerenciame
g
ento ambien
ntal da obra
a,
um Programa de Gerenciam
G
mento de Árreas Conta
aminadas, apresentanndo procedimentos parra
a identtificação ou
u descarte de qualqu
uer indício de contam
minações qque possam
m afetar as
a
atividad
des de consstrução do empreendim
e
mento, ou vice-versa.
Deverão
o ser ate
endidas as
s diretrizess para o Gerenciam
mento de Áreas Co
ontaminada
as
apresen
ntadas na DD CETES
SB nº38/20 17/C, Lei Estadual
E
no 13.577/099, Decreto Estadual Nº
N
59.263//13.

 Claassificação
o
Trata-se
e de um impacto ne
egativo, de
e ocorrência provávell, com currto a médio prazo de
percepçção, e abra
angência lo
ocalizada ssobre os trabalhadore
es envolviddos nas attividades de
construçção do emp
preendimen
nto. O empre
reendedor será
s
o causa
ador deste impacto e uma
u
vez que
seu efe
eito na saúd
de dos trabalhadores p
possa se manifestar
m
na
n forma dee risco carc
cinogênico, é
conside
erado com de duraçã
ão permane
ente. Pelo efeito negativo sobree a saúde humana, é
classificcado como de alta ma
agnitude. N
No entanto, dada a eficácia e o alto grau de
d resoluçã
ão
decorre
ente da imp
plantação de um Prog rama Mitiga
ador, é clas
ssificado coomo impac
cto de médiia
relevânccia.
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17.3
3

Defflagração de
d proces
ssos erosivos e assoreamentto do curs
so d’água

 Com
mponente ambiental afetado: g eomorfolog
gia, pedolog
gia e recursoos hídricos superficiaiss.
 Fasse do emprreendimento: Implantaação (Consstrução).
 Desscrição do impacto:
A impla
antação do
o Terminal de Ônibuss implicará em varias
s intervençõões de obras civis no
n
terreno,, como dem
molição, escavação, te
erraplenage
em, compactação de solo e imp
plantação de
fundaçõ
ões, as quais gerarão
o muito ma
aterial inco
onsolado, que se nãoo manejado
os de form
ma
adequada podem
m ser carreados parra o curso
o d’água potencializaando o processo
p
de
assorea
amento.
Conform
me caracterrizado no item 15.3.1.2
2 Dinâmica
a do Terren
no, a área dde inserção
o do termina
al
de Ônib
bus está so
obre um relevo suave
e, caracterís
stico de pla
anície fluviaal, devido seu
s
contextto
lindeiro ao córrego
o Itaim. Entretanto, ai nda que o relevo não
o apresentee declividad
des abrupta
as
que pro
opiciam os movimentos
m
s de massa
a, em peque
ena escala espera-se erosão lam
minar, devido
à ação e
erosiva dass águas das
s chuvas.
Também
m é importante consid
derar a susscetibilidade
e à inundação da áreea de interesse, o que
reforça a implantaçção de açõe
es mitigado
oras para co
ontenção do
os sedimenttos.
Em sum
ma devido à caracterís
stica densam
mente urba
anizada da área não see espera a deflagraçã
ão
de proccessos ero
osivos significativos p
por uma suscetibilidade natural do terren
no, mas em
m
decorrê
ência direta das interve
enções pro porcionada
as pelas ativ
vidades anttrópicas durante a fasse
de obra
as.

 Medidas Mitig
gadoras (Preventivas
s ou Corretivas) e Pro
ogramas Am
mbientais Correlatos
C
:
É fund
damental a elaboraç
ção e ap
plicação do
o Program
ma de Coontrole de Processo
os
Morfodinâmicos, o qual apresentará diretrizes para
p
mitiga
ação dos processos erosivos e
assorea
amento, con
ntemplando
o ações de ccontenção de
d sedimentos na fasee de obra.

 Claassificação
o
Trata-se
e de um im
mpacto neg
gativo, provvável, curto
o prazo de
e percepçãoo, localizad
do, sendo o
empree
endedor cau
usador, con
nsiderando a estabiliza
ação do terrreno do em
mpreendime
ento, no qua
al
não fora
am observa
ados proces
ssos erosivo
os significattivos. Duraç
ção temporrária, atrelad
da ao temp
po
de execcução da obra.
o
A mag
gnitude é m
média e as
s medidas de
d mitigaçãão são de alto
a grau de
resoluçã
ão, sendo o grau de re
elevância ba
aixo.

17.4
4

Alte
eração da Qualidade
e do ar

 Com
mponente ambiental afetado: A
Atmosfera
 Fasse do emprreendimento: Implantaação (Consstrução) e Operação.
O
 Desscrição do impacto:
Fase de
e Implantaçção
A possiibilidade de
e alterações
s na qualid
dade do ar, no períod
do de implaantação do terminal de
Ônibus,, está assocciada:
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 A
Ao aumento
o da concentração de material pa
articulado em
m suspensãão, de natureza minera
al
e quimicam
mente inertte, própriass das ope
erações de
e movimenttação de entulhos da
cconstrução civil;
 A montagem de estru
uturas de ap
poio às obrras civis (construção ddo canteiro
o de obras e
e
estrutura de
e apoio);
 À ação doss ventos;
 A
Ao aumento
o dos polue
entes assocciados, principalmente,, à emissãoo de gases dos motore
es
d
dos veículo
os, máquinas e equip
pamentos que
q
serão utilizados
u
a céu abertto durante o
período de obras;
 A
Ao manuse
eio de insumos e matteriais pulverulentos, com
c
destaqque aos co
ompostos de
ccimento e concreto.
c
Diante d
do exposto, devido às
s atividadess descritas anteriormen
a
nte, no perííodo de obrras haverá a
geração
o de mate
erial particulado em suspensão
o, além disso,
d
a ccirculação de
d veículo
os
automotores e ma
aquinários de
d médio a grande porte, poderá desencadeear a ressu
uspensão de
material particulado a atmosfe
era, além da
as emissões de gases poluentes.
Tal efeitto poderá ser
s notado com
c
maior i ntensidade nas estaçõ
ões climática
cas mais sec
cas, ou seja
a,
num inte
ervalo que compreend
de essencia
almente os meses
m
de abril
a
a setem
mbro e regis
stra picos de
estiagem
m nos messes de maio
o a agosto. Em condiç
ções meteo
orológicas m
mais úmidas
s, todavia, o
material particulad
do em suspensão, em específico as partículas terrosass, tende a se deposita
ar
em sup
perfície com
m mais rapid
dez, dado o seu diâm
metro médio predominaantemente grande
g
e de
tempo d
de vida e alcance limita
ado, estima
ado em minu
utos ou horas (RESEN
NDE, 2008)..
Em se ttratando de
e partículas finas a ultrrafinas e ga
ases poluen
ntes (CO, N
NOx, SOx, ettc.), emitido
os
pela combustão de
e veículos automotore
es e maquin
nários, afirm
ma-se que, apesar de
e possuir um
m
tempo d
de deposiçção menor ou autode
epuração attmosférica, seus efeitoos são red
duzidos pelo
caráter temporário
o da obra e menor pro
oporção de geração. Atenção
A
esppecial, entre
etanto, devve
ser dada a todos os
o equipamentos que, porventura
a, venham a ser instalaados para a produção e
manejo de cimentto, concreto e outross materiais pulverulen
ntos e suass atividade
es correlata
as
(carpinttaria, britage
em, pavime
entação, revvestimentos
s internos e externos, eetc.).
Fase de
e Operação
o
No con
ntexto da fase de operação d o terminal de Ônibu
us, é impoortante lem
mbrar que o
empree
endimento visa suprir as dem andas que
e serão geradas coom a implantação do
Reserva R
empree
endimento imobiliário
i
Raposo, o qual
q
se es
stima mais 60.000 mo
oradores no
n
complexxo residenccial, onde fo
oi previsto u
um inevitáv
vel aumento
o da frota dee veículos automotore
es
privadoss em circula
ação para acesso
a
ao e
empreendim
mento.
Neste ccontexto avalia-se a operação do Termin
nal de Ôniibus como um impac
cto positivo
o,
compreendendo que este po
ode minimizzar a frota de
d veículos
s leves, poiis um estud
do realizado
pelo em
mpreendedo
or estimou-se que apó
ós ser conc
cluída a im
mplantação do empree
endimento, o
número
o de usuário
os do termin
nal poderá ser da orde
em de 48 mil
m a 50 mil por dia, co
om demanda
provenie
ente de bairros vizinho
os e do cond
domínio res
sidencial lindeiro.
Vale re
essalva a estimativa
e
de
d 126 ôni bus por ho
ora pico na
a operaçãoo do termin
nal, o que é
significa
ativo para o trânsito local. Contu
udo, em te
ermos de análise
a
de eemissões é importantte
reiterar os dadoss apresenta
ados no d iagnóstico, que confiirmam quee os ônibus tem uma
contribu
uição meno
or na poluiç
ção do ar. Além disso
o, subenten
nde que oss veículos utilitários,
u
o
os
quais te
em grande participação
p
o nas emisssões de mo
onóxido de carbono
c
e hhidrocarbonetos, seriam
m
em parrte substituídos pelo uso do ôn
nibus, reiterrando o as
specto posiitivo deste impacto na
n
operaçã
ão do termin
nal.
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 Medidas Mitig
gadoras (Preventivas
s ou Corretivas) e Pro
ogramas Am
mbientais Correlatos
C
:
Deverá ser executtado o Prog
grama de M
Monitorame
ento da Qua
alidade do A
Ar, o qual contemplarrá
ações e
especificas para mitiga
ar a alteraçção da qualidade do ar no períoddo das obra
as. De form
ma
geral, os programa
as compreendem as se
eguintes diretrizes:
 C
Controle da
as emissõe
es de mate
erial particu
ulado em suspensão
s
por movim
mentação de
e
inertes se dê
d pela observação co nstante das
s práticas e procedimeentos mais adequados
a
protetivos de
d remoção
o, carga e descarga e transporte dos voluumes de ma
aterial pelo
os
vveículos au
utomotores.
 Remoção de
d materiais
s seja feita
a em condiç
ções meteo
orológicas aadequadas, evitando-sse
períodos muito
m
secos ou de venttos fortes e,
e preferenc
cialmente, qque a área em questã
ão
sseja protegida por barrreiras de co
ontenção na
as frentes de
d trabalho, de modo a minimizar a
d
dispersão de
d partículas para a áre
ea externa ao empreen
ndimento.
e
 O
Os caminhõ
ões devem circular co
obertos por lonas fecha
adas, e as áreas de demolições
d
vvias de cirrculação que possam
m conter so
olo exposto
o devem ppassar porr umectaçã
ão
periódica, visando re
ebaixar as partículas
s dispersas
s no ar e conter as partícula
as
d
depositadass em superrfície.
ao manejo
 A
As áreas destinadas
d
o de cimento e outros
s compostoos silicosos
s devem se
er
ffechadas, de
d modo a evitar a disspersão de Material Pa
articulado ppela ação das chuvas e
d
dos ventos..
 Em se trattando das emissões d
de poluente
es por com
mbustão em
m motores de veículo
os
a
automotore
es, recomen
nda-se a insspeção e manutenção
m
regular doos mecanism
mos interno
os
d
dos veículo
os utilizados
s na constru
ução das ed
dificações do empreenddimento em
m questão.

 Claassificação
o
e Implantaçção
Fase de
Trata-se
e de um impacto ne
egativo, ce
erto, curto prazo de percepçãoo, localizad
do, sendo o
empree
endedor inte
ensificador de
d efeito qu
ue já se enc
contra atuan
nte.
Duração
o temporáriia, posto qu
ue está relaccionado às obras da construção ddo empreen
ndimento em
m
questão
o. A magnitude é média, tendo em vista a presença de área uurbana e adensada
a
no
entorno
o, entretanto
o, as medid
das de mitig
gação são de alto gra
au de resoluução, send
do o grau de
relevânccia baixo.
Fase de
e Operação
o
Trata-se
e de um imp
pacto positiivo, prováve
el, médio a longo prazo
o de perceppção, disperso, sendo o
ntação do Terminal ainda
empree
endedor cau
usador, dad
da a implan
a
não eexistente e de duraçã
ão
permanente.
A magn
nitude é mé
édia e pode
em ser apl icadas med
didas poten
ncializadoraas como a manutençã
ão
preventtiva da frota
a ônibus e ações de iincentivo para aumentar o númeero de usuá
ários, assim
m,
conside
era-se o gra
au de relevâ
ância alto.

17.5

R
Reorganizzação do sistema
s
de
e transporte público da regiãão

 Com
mponente ambiental
a
afe
etado: Popu
ulação AII
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 Fasse do empreeendimento:: Operação
 Desscrição do im
mpacto:
Além d
de atenderr aos pas
ssageiros a
adicionados
s ao sistema de traansporte público
p
pelo
empree
endimento a que o terminal está
á associado
o como me
edida mitigaadora, proc
curando nã
ão
sobreca
arregar as linhas de ônibus
ô
que
e atendem a área atualmente, eeste também
m propiciarrá
condiçõ
ões para a reorganizaç
r
ção do siste
ema de tran
nsporte púb
blico, uma vvez que serrá a primeirra
infraestrutura de trransporte público
p
da rregião, de modo
m
que beneficiará
b
a populaçã
ão como um
m
todo. Segundo as estimativas elaborada
as por SPT
Trans, após
s ser conclluída a imp
plantação do
empree
endimento, com o terrminal em sua config
guração fin
nal e com a infraestrrutura viária
propostta totalmentte implantada, o núme
ero de usuá
ários do terminal podeerá ser da ordem
o
de 48
4
mil a 50
0 mil por dia
a.
Sua operação serrá baseada, conforme citado na caracteriza
ação do em
mpreendime
ento, em um
m
modelo de linhas locais de ônibus parra atender à distribuiç
ção interna dos passa
ageiros com
m
origem ou destino no empree
endimento Reserva Raposo, bem
m como de um conjun
nto de linha
as
estruturrais para acesso aos principais polos de in
nteresse ex
xternos ao empreendimento e as
a
estaçõe
es de acessso aos siste
emas de tra nsporte de alta capaciidade, a exe
xemplo das estações de
Metrô B
Butantã e Viila Sônia (em implantaçção), da Lin
nha 4 – Amarela.
Ainda cconforme já
j apontado, o Term
minal Reserrva Raposo está insserido no contexto do
planejam
mento do trransporte coletivo
c
dass regiões oe
este, sudoe
este e centrro do munic
cípio de Sã
ão
Paulo. C
Contará com linhas qu
ue tem com
mo destino os
o terminais
s Princesa Isabel (cen
ntro); Lapa e
Pinheiro
os (ambos na região oeste). Tam
mbém esta
ará localizad
do próximoo ao futuro corredor de
d
ônibus da avenida Escola Politécnica,
P
, previsto no planejamento do transporte coletivo do
municíp
or Estratégico - PDE de
pio de São Paulo
P
pelo Plano
P
Direto
d 2014.
Além d
disso, tamb
bém propiciará a m
melhor artic
culação do
o transportte público da RMSP
P,
promovendo integrações com
m as linhass provenien
ntes dos municípios q ue tem como principa
al
R
Tav
vares, a sab
ber, Barueri, Osasco, Carapicuíba
C
a e Cotia.
acesso a rodovia Raposo
Cabe a
ainda mencionar que o Plano Dirretor Estrattégico - PD
DE de 20144 do munic
cípio de Sã
ão
Paulo e
estabelece, ao longo da rodovia
a Raposo Tavares,
T
um
ma área dee Incentivo a EdifíciossGaragem na AID, conforme apontado n
no item de Uso e Ocu
upação do Solo e Tendências de
Expansão. Caso ali
a se instale
em de fato edifícios-ga
aragem, a operação
o
d o terminal propiciaria a
ligação intermodal, com pottencial para
a diminuir a quantida
ade de veíículos particulares que
entram por esta rodovia
de São Pa
r
no município d
aulo, contrib
buindo conssequentemente para a
diminuiçção dos con
ngestionamentos neste
e eixo.
Por fim
m, a operaçção do term
minal també
ém contribuiria para a efetivaçãão do empreendimentto
Reserva
a Raposo como
c
uma centralidad
de na regiã
ão, que por contemplaar também o uso mistto
(além d
do residenciial), possui potencial p
para absorv
ver parte da
as viagens geradas atualmente na
região - motivadass por estudo, saúde ou
u trabalho - em direçã
ão ao centrro do munic
cípio de Sã
ão
Paulo. E dado que
e a maior pa
arte dos desslocamentos na área é realizada ccom base no
n transportte
público,, a operação do termin
nal de ônibu
us permite que
q o empre
eendimentoo tenha funç
ção concretta
nesse ssentido.

 Meddidas Mitigaadoras (Prevventivas ou Corretivas)) e Programas Ambienta
tais Correlattos:
A impla
antação do
o Terminal de Ônibuss Raposo Tavares ga
arantirá quue os efeitos positivo
os
porte público, utiliza
(reorgan
nização do
o sistema de transp
ação do eempreendim
mento como
centralid
dade para a região) se concre
etizem, e prevenirá
p
a ocorrênciaa de efeito
os negativo
os
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(sobreccarga das linhas de
e ônibus que atend
dem a áre
ea atualmeente) deco
orrentes do
empree
endimento Reserva
R
Raposo, a que
e está associado como
o medida m itigadora.

 Claassificação
Trata-se
e de um impacto po
ositivo, de ocorrência
a certa, de
e médio prrazo de pe
ercepção, e
abrangê
ência dispersa sobre a população
o, principalm
mente aque
ela que utilizza o transporte público
o.
O emprreendedor será
s
o caus
sador deste impacto, que tem duração permaanente. Tra
ata-se de um
m
desde que o terminal seja
impacto
o de alta ma
agnitude e relevância,
r
d
s
implanttado.

17.6

IInterferências na in
nfraestrutu
ura da AID
D

 Com
mponente ambiental
a
afe
etado: Popu
ulação AID
 Fasse do empreeendimento:: Implantaçãoo
 Desscrição do im
mpacto:
é
Toda ob
bra para im
mplantação de estrutu ras que ex
xigem movim
mentação dde terra e fundações
f
passíve
el de promo
over interferências na infraestrutu
ura de serv
viços de ággua, esgoto
o, luz e gáss.
Para a implantaçção do Te
erminal de Ônibus Raposo
R
Ta
avares nãoo estão prrevistas taiis
interferê
ências, porrém ainda assim é p
possível que se consttate futuram
mente que elas sejam
m
necessá
árias, afetan
ndo a população da AIID que é se
ervida por es
stas.
Além disso, també
ém há a pos
ssibilidade d
de que oco
orra interferê
ência no sisstema viário
o do entorno
das obras durante
e a implan
ntação, devvido à maiior movime
entação dee máquinas
s e veículo
os
pesadoss. Como muitas
m
vezes
s precisam manobrar para conse
eguir acessaar o canteiro de obrass,
podem acabar inte
errompendo
o por brevess instantes o tráfego. Também
T
háá a possibilid
dade de que
interdiçõ
ões mais extensas
e
sejam
s
realizzadas em determinad
das vias, ppara movim
mentação de
máquina
as e estrutu
uras, afetan
ndo a popula
ação que se
e utiliza des
stas.

 Meddidas Mitigaadoras (Prevventivas ou Corretivas)) e Programas Ambienta
tais Correlattos:
Como m
medida mitiigadora pro
opõe-se que
e as interfe
erências ne
ecessárias aao desenvo
olvimento da
obra, a
assim que identificada
as, sejam comunicad
das à popu
ulação a sser afetada
a. Ações de
comuniccação pontu
uais devem
m ser desenvvolvidas nesse contextto.
Além disso, para eventuais interrupçõess de tráfeg
go, em específico, devvem ser prriorizados os
o
período
os de menorr movimenta
ação na via
a, como os noturnos, por exemploo. Estas tam
mbém devem
m
ser devidamente comunicadas, com ante
ecedência, e sinalizada
as durante a ocorrênciia, indicand
do
vias alte
ernativas qu
ue podem ser
s adotada s para a cirrculação loc
cal.

 Claassificação
Trata-se
e de um im
mpacto neg
gativo, de o
ocorrência provável, de
d curto praazo, e de abrangênciia
localizada. A impla
antação do terminal é um fator in
ntensificador deste imppacto, que tem
t
duraçã
ão
temporá
ária. Possu
ui média ma
agnitude, a
ações de baixo grau de
d resoluçãão, consistiindo em um
m
impacto
o de média relevância.

17.7

D
Desapropriação de imóvel pa
ara instala
ação do Te
erminal Reeserva Ra
aposo

 Com
mponente ambiental
a
afe
etado: Prop rietário do im
móvel
 Fasse do empreeendimento:: Implantaçãoo
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 Desscrição do im
mpacto:
Para a iimplantação
o do Termin
nal Reserva
a Raposo, conforme
c
ap
presentado no diagnós
stico do meiio
socioecconômico, será
s
necess
sária a desa
apropriação
o de imóvel com caractterísticas lo
ogísticas que
encontrra-se atualm
mente desoc
cupado.
A destin
nação de um
u imóvel desocupado
d
o vem aten
nder aos princípios daa função social da terrra
urbana, e neste ca
aso favorec
cendo o cole
etivo, os us
suários do transporte
t
ccoletivo em
m uma regiã
ão
que há anos reivind
dica-se a im
mplantação de um term
minal de ônibus.

 Meddidas Mitigaadoras (Prevventivas ou Corretivas)) e Programas Ambienta
tais Correlattos:
Como m
medida mittigadora o proprietário
o receberá o valor qu
ue for definnido pelo processo
p
de
desapro
opriação.

 Claassificação
Trata-se
e de um impacto positiivo para a ccidade e para a popula
ação usuáriaa de transp
porte público
o,
de ocorrrência certta, de curto
o prazo, e d
de abrangência localiz
zada. A impplantação do terminal é
m duração permanente. Possui m
um fator causador deste impa
acto, que tem
média magn
nitude, açõe
es
de baixo
o grau de re
esolução, consistindo e
em um impacto de média relevânncia.
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18. Monitoram
mento e Programas
s Ambienta
ais
19.1
1. Progra
ama de Ge
erenciame
ento de Em
missões Sonoras
 Jusstificativa
As obra
as e as ativvidades div
versas a se
erem desen
nvolvidas durante a faase de imp
plantação do
empree
endimento, bem
b
como a posterior operação rotineira
r
do terminal dee ônibus, po
oderão emittir
ruídos e
em diferenttes graus de
d intensida
ade, passív
veis de cau
usarem inteerferências em agente
es
receptores localiza
ados, em es
special, em seu entorno
o imediato.
Assim, na fase de
e implantaç
ção do em
mpreendimento, sugere
e-se a exeecução de medidas de
controle
e preventiva
as sobre as fontes son
noras bem como
c
o mon
nitoramentoo dos níveis
s de ruídos e
a conse
equente ve
erificação de
d sua rele
evância, fre
ente às atu
uais emissõões verifica
adas nessa
as
áreas.
Por sua
a vez, no in
nício da fase de opera
ação (movim
mentação dos ônibus e rotina operacional do
terminal), sugere-sse a realização de med
dições dos níveis de ru
uídos e a cconsequente
e verificaçã
ão
da rele
evância doss eventuais impactoss relaciona
ados em re
eceptores situados próximos
p
do
Termina
al Raposo Tavares.
T

 Objjetivos
Objetiva
a-se com a implantação desse P
Programa, além
a
do pleno atendim
mento à legislação em
m
vigor, a manutençção e a garantia
g
do
o conforto acústico para
p
os mooradores situados na
as
imediaçções do em
mpreendime
ento. Comp
plementarm
mente, objetiva-se a ppreservação
o da saúde
ocupaciional dos tra
abalhadores das obrass

 Púb
blico-alvo
em como público
p
alvo
o os funcio
onários da construçãão civil, a comunidade
Este prrograma te
residentte nas imed
diações da Área
Á
Direta
amente Afettada e o em
mpreendedoor.

 Dettalhamento
o das ações previstas
s
Controle das Emissões:
As segu
uintes medid
das de prev
venção pod
derão ser im
mplantadas, sem a elass se limitar:
 Definição de cronograma para ma
anutenção periódica
p
de
e veículos, equipamen
ntos e
maquinário utilizados na
n construçção e operação do Term
minal Rapooso Tavares
s;
para utiliza
e
ação de veículos, equippamentos e maquinário
 Definição de horários específicos
ruidosos na
a construção do Termin
nal Raposo Tavares, evitando-se
e
o período noturno;
n
Aquisição e utilização, na medida
a do possíve
el, de equip
pamentos e maquinário
o modernoss,
 A
ccom baixoss índices de
e emissão d e ruídos;
os;
 Enclausura
amento de equipamento
e
ama de Com
municação Social, de ccanal inform
mativo sobre
e
 Manutenção, no âmbitto do Progra
a
as atividade
es ruidosas
s do empree
endimento, e registro de
d reclamaçções de ruíd
dos da
vvizinhança.
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Monitoramento da
as Emissõe
es
O métod
do de avalia
ação envolv
ve as mediçções do nív
vel de press
são sonora equivalente
e (LAeq), em
m
decibel ponderado em “A”, comumente cchamado dB
B(A).
As medições devem seguir as
s diretrizes cconstantes na norma ABNT
A
NBR 10.151:200
00,
obedece
endo-se às seguintes condições g
gerais:
 O Medidor de Nível de Pressão Sonora dev
verá ser po
osicionado a 1,2 m do
o piso e pelo
menos a 2 m de quaisquer outrass superfícies
s refletoras, como murros e parede
es.
 A
As medições devem ser realiza
adas em ambiente
a
ex
xterno às edificações
s, salvas as
a
a
avaliações de reclama
ações da vizzinhança;
 A
As mediçõe
es não deve
em ser realiizadas em condições
c
climáticas
c
ddesfavoráve
eis tais como
cchuva ou ra
ajadas de ve
ento;
 O medidor de Nível de
e Pressão S
Sonora deve
e estar prov
vido de proteetor contra o vento;
 O microfone
e do medidor deve esttar direciona
ado para o Sistema obbjeto de ava
aliação;
 A
As avaliações de nív
veis de ru ído devem
m ser realiz
zadas nos períodos em que as
a
a
atividades de
d obra rep
presentem a condição normal
n
do sistema;
s
 A
As interferê
ências trans
sitórias que ocorrem du
urante as medições
m
deeverão ser desprezada
d
as
e não deverão comporr os níveis d
de ruído me
edidos;
 A duração da medição
o deverá se
er suficiente
e para se caracterizar o ruído ava
aliado. Devve
sser adotado, para cada ponto d
de monitora
amento, o tempo de medição mínimo
m
de 5
minutos.
Na impo
ossibilidade
e de atendim
mento a alg
guma desta
as recomend
dações, a ssituação me
edida deverrá
ser apre
esentada e justificada em relatório
o.
A medição será realizada no ponto P1, avaliado no diagnóstico ddo presente
e estudo, e
apresen
ntado Quad
dro 31. A malha de medição poderá ser complem
mentada em
m função da
ocorrên
ncia de recla
amações da
a vizinhança
a.
Quadro 31
1 – Ponto de Medição de Ruídos
Identificação
P1

Coordenad
das (DATUM
M WGS84)
UTM S
UTM E
7390457
0317231

Jusstificativa
Existtência de áreea residencia
al a leste da
áreaa de estudo

Como n
nível de crittério de ava
aliação para
a o P1 dev
verá ser con
nsiderado o resultado de mediçã
ão
realizad
da no diagnóstico do presente estudo (61
1dBA, em período diiurno). Parra eventuaiis
mediçõe
es adiciona
ais, são con
nsiderados os limites de
d emissão
o estabeleciidos pela Lei
L Municipa
al
nº 16.04
42/2016 (ou
u versão ma
ais atualizad
da), aprese
entados no Quadro
Q
32..
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Quadro 32
2- Ponto de
e Medição de
d Ruídos

Tipo
o
de
Zona
ZEU
ZEM
ZCs

ZCOR

ZM

ZEIS

ZDE
ZPI
ZPR
ZER
ZPDS
ZEPAM
Verdes
Instituciona
ais
Clubes

Nív
vel de Critério de A
Avaliação para
am
mbientes externos
e

Zona

07h às 19h

19h às 22h

22h às 07
7h

50 dB(A
A)

45 dB(A)

40 dB((A)

60 dB(A
A)

55 dB(A)

50 dB((A)

50 dB(A
A)

45 dB(A)

40 dB((A)

60 dB(A
A)

55 dB(A)

50 dB((A)

50 dB(A
A)

45 dB(A)

40 dB((A)

55 dB(A
A)
50 dB(A
A)
60 dB(A
A)
50 dB(A
A)
60 dB(A
A)
50 dB(A
A)

50 dB(A)
45 dB(A)
55 dB(A)
45 dB(A)
55 dB(A)
45 dB(A)

45 dB((A)
40 dB((A)
50 dB((A)
40 dB((A)
50 dB((A)
40 dB((A)

50 dB(A
A)

45 dB(A)

40 dB((A)

55 dB(A
A)
50 dB(A
A)
55 dB(A
A)
60 dB(A
A)
65 dB(A
A)

50 dB(A)
45 dB(A)
50 dB(A)
55 dB(A)
60 dB(A)

45 dB((A)
40 dB((A)
45 dB((A)
50 dB((A)
55 dB((A)

65 dB(A
A)

60 dB(A)

55 dB((A)

50 dB(A
A)

45 dB(A)

40 dB((A)

50 dB(A
A)

45 dB(A)

40 dB((A)

50 dB(A
A)

45 dB(A)

40 dB((A)

50 dB(A
A)

45 dB(A)

40 dB((A)

50 dB(A
A)

45 dB(A)

40 dB((A)

60 dB(A
A)
50 dB(A
A)

55 dB(A)
45 dB(A)

50 dB((A)
40 dB((A)

50 dB(A
A)

45 dB(A)

40 dB((A)

ZEUa
Z
ZEUPa
ZEU
ZEUP
Z
ZEM
Z
ZEMP
Z
ZCa
ZC
ZC
C-ZEIS
ZC
COR-1
ZC
COR-2
ZC
COR-3
ZC
CORa
ZM
ZMa
ZMIS
Z
ZMISa
Z
ZEIS-1
Z
ZEIS-2
Z
ZEIS-3
Z
ZEIS-4
Z
ZEIS-5
Z
ZDE-1
Z
ZDE-2
Z
ZPI-1
Z
ZPI-2
Z
ZPR
ZER-1
Z
ZER-2
Z
ZERa
Z
ZPDS
Z
ZPDSr
Z
ZE
EPAM
AVP-1
A
AVP-2
A
AI
AIa
AC1
AC2

F
Fonte: Lei Municcipal nº 16.042/2
2016 de São Pa
aulo
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19.2
2. Progra
ama de Ge
erenciame
ento de Árreas Conta
aminadas
 Jusstificativa
O Term
minal Raposso Tavares de Ônibus se insere em
e uma áre
ea urbana consolidada
a, com uso
os
diversifiicados, sen
ndo que o diagnósticco de contaminação em solo e águas subterrânea
s
as
identificcou a ocorrê
ência de 34
4%, 22% e 44% de regiões dentrro da ADA/A
AID com allto, médio, e
baixo potencial de contam
minação, respectivam
mente, sendo que a própria
a área do
empree
endimento é caracteriz
zada como A
Alto Potenc
cial, em fun
nção do usoo anterior como
c
galpã
ão
de logísstica da emp
presa JBS.
Foram também id
dentificadas
s Áreas Co
ontaminadas
s neste en
ntorno, desstacando-se
e a Reservva
Raposo
o em terreno
o adjacente
e á área do e
empreendim
mento.
Neste ccontexto de
e uso e ocupação
o
d
do solo, prresença de
e áreas co ntaminadas
s, aliado às
à
atividad
des de obrass do empre
eendimento que exigem
m escavações de solo e eventual interferênciia
em sua
a zona saturada, torna-se necesssário um ap
profundamento na queestão do gerenciamentto
de área
as contamin
nadas e po
otencialmen
nte contam
minadas, de forma a iidentificar ou
o descarta
ar
qualque
er indício de
e contamina
ação que po
ossa afetar as obras do
o empreenddimento.

 Objjetivos
Objetiva
a-se identificar eventua
ais alteraçõ
ões na qualidade natural dos soloss e águas subterrânea
s
as
na área
a do empre
eendimento e propor a
ações pertinentes que
e possibiliteem o pleno controle do
risco à ssaúde huma
ana antes, durante e a
após a exec
cução da ob
bra.

 Púb
blico-alvo
Este prrograma te
em como público
p
alvo
o os funcio
onários da construçãão civil, a comunidade
residentte nas imed
diações da Área
Á
Direta
amente Afettada e o em
mpreendedoor.

 Dettalhamento
o das ações previstas
s
As açõ
ões necessárias à efe
etiva impla
antação e operacionalização desste programa deverã
ão
constitu
uir-se de eta
apas seque
enciais, con
nforme prec
conizado pe
ela CETESB
B, ilustrados
s através do
fluxogra
ama aprese
entado na Figura
F
51 o s procedimentos a serrem adotaddos devem obedecer às
à
diretrize
es estabeleccidas pela DD
D CETES B Nº 38/2017/C, ou ve
ersão mais aatualizada.

18
84

GERENCIAM
MENTO DE ÁREAS
CONTA
AMINADAS
(INÍCIO)

IDENTIFICAÇÃ
ÃO E PRIORIZAÇÃO
O
DE ÁREAS CO
OM POTENCIAL DE
E
CONTA
AMINAÇÃO

AVALIAÇÃ
ÃO AMBIENTAL
PRE
ELIMINAR

EXISTEM FONTES SUSPEITAS
DE CONT
TAMINAÇÃO ?

NÃO

SIM
INVESTIGAÇÃO
O CONFIRMATÓRIA
A

EXISTE CONTAMINAÇÃO ?

NÃO

SIM

INVESTIGAÇ
ÇÃO DETALHADA

AVALIAÇ
ÇÃO DE RISCO

EXISTE CEN
NÁRIO DE RISCO
POTENCIIAL OU REAL?

NÃO

SIM
PLANO DE INTERVENÇÃO

MEDIDAS DE INTERVENÇÃO

MONITORA
AMENTO PARA
ENCER
RRAMENTO

REABILITAÇ
ÇÃO PARA O USO
DEC
CLARADO

GERENCIAM
MENTO DE ÁREAS
CONTA
AMINADAS
(FIM)

Figura
a 51 – Fluxog
grama de Ge
erenciamento
o de Áreas Contaminada
C
as recomenddado pela CE
ETESB, 2017
7
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A prime
eira etapa constitui-se na elaboraçção de Ava
aliação Ambiental Preeliminar para a área do
empree
endimento que
q deverá considerar:
 Realização de inspeçã
ão de recon
nhecimento;
 Identificaçã
ão de fontes
s atuais e prretéritas de contaminação no locaal e em seu entorno;
 Levantamento de indíc
cios de conttaminação no local;
 V
Vasto levan
ntamento de
e informaçõ
ões em cada
astros oficia
ais e estudoos ambienta
ais pretérito
os
d
desenvolvid
dos para o local;
l
 C
Caracteriza
ação do Meio Físico e B
Bens a Proteger existe
entes;
 Elaboração
o de Mode
elo Conceittual Inicial, compiland
do as inforrmações le
evantadas a
respeito da
as eventuais
s fontes de contamina
ação, e sua interação, através do meio físico
o,
ccom os Ben
ns a Proteger identifica
ados;
 Plano para realização de Investig
gação Confirmatória.
O gere
enciamento da área será suce
edido pela Investigação Confiirmatória e eventuaiis
o
Investig
gação Deta
alhada, Av
valiação de
e Risco à Saúde Hu
umana, e P
Plano de Intervençã
I
(quando
o necessáriio), visando
o a identifica
ação de po
ossíveis resttrições à obbra e levanttamento da
as
respectivas soluções de proje
eto necessá rias.

19.3
3.

Progra
ama de Mo
onitorame
ento da Qu
ualidade do
d Ar

 Jusstificativa
No deco
orrer das ob
bras de instalação do Terminal de
e Ônibus sã
ão previstass emissões
s fugitivas de
material particulad
do em susp
pensão deccorrente de
e operações
s típicas dee obras civ
vis, além de
emissõe
es do tráfeg
go de veículos e maqu inários atrelado à combustão doss motores.
Neste ssentido, con
nforme adiantado no ca
apítulo de im
mpactos am
mbientais e medidas mitigadoras, a
fase de
e obra de im
mplantação
o do termina
al implicará
á na movim
mentação dee material inconsolado
i
o,
assim ccomo circula
ação de veículos e maq
quinários de médio à grande
g
porte
te.
Com o exposto, entendendo
e
-se que em
missões atm
mosféricas não controoladas pode
em causar a
deteriorração da qu
ualidade do ar, o Progrrama dará subsidio
s
ao monitoram
mento dessa
as potenciaiis
emissõe
es, durante a fase de implantação
o do termina
al.

 Objjetivos
O objetivo geral de
este programa é monittorar o impa
acto provoc
cado pelas emissões de
d poluente
es
atmosfé
éricos devid
do à instalaç
ção das obrras prevista
as no termin
nal de Ônibuus..

 Púb
blico-alvo
Este pro
m como público alvo a
a(s) constru
utora(s) con
ntratada(s), todos os terceirizado
t
os
ograma tem
que tra
abalharão nas
n
obras, a comunid
dade reside
ente nas imediações da Área Diretamentte
Afetada
a, o empreendedor e a empresa d e supervisã
ão ambienta
al.

 Dettalhamento
o das ações previstas
s
O monitoramento da qualidad
de do ar co
onsistirá em
m diversas ações emppreendidas ao longo da
Fase de
e Construçã
ão, a saber:
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 O
Observação
o constante
e das práti cas e proc
cedimentos mais adeqquados e protetivos
p
de
remoção, carga
c
e de
escarga e transporte
e dos volumes de m
material pellos veículo
os
a
automotore
es e maquin
nários adapttados ao co
orte e aterro
o do terrenoo;
 C
Cobertura com lona das caçam
mbas de ca
aminhões e outros veeículos que
e realizam o
ttransporte de terra e sedimenttos, de modo a evittar o espaalhamento de materia
al
particulado pelas vias;
 A altura de
e lançamentto dos volu mes de terrra em caça
ambas de ccaminhões basculantes
b
s,
bem como a descarga
a de materia
al inconsolid
dado, deve ser realizadda de mane
eira lenta, de
modo a evittar nuvens de poeira;
 Umectação
o periódica das
d áreas d
de escavação e vias de circulaçãoo que conte
em com solo
e
exposto, visando
v
reb
baixar as partículas dispersas no ar e conter as
s partícula
as
d
depositadass em superrfície;
ao manejo
 A
As áreas destinadas
d
o de cimento e outros
s compostoos silicosos
s devem se
er
ffechadas, de
d modo a evitar a disspersão de Material Pa
articulado ppela ação das chuvas e
d
dos ventos;;
 Remoção de
d terra em condições meteorológ
gicas adequ
uadas, evitaando-se períodos muitto
ssecos ou de
d ventos fo
ortes e, pre
eferencialmente, que a área em questão se
eja protegida
por barreira
as de conte
enção nas frrentes de trrabalho, de modo a miinimizar a dispersão
d
de
partículas para
p
a área externa ao empreendiimento;
 Manutenção e regulagem perriódica dos veículos
s automotoores e eq
quipamento
os
mecânicos à combusttão, manten
ndo, prefere
encialmente
e, as configgurações prrevistas pelo
ffabricante, de modo a reduzir as e
emissões de
d substâncias nocivass à saúde;
 Utilização de
d EPI apro
opriada para
a a contenç
ção de material particuulado inaláv
vel por partte
d
de todos oss trabalhado
ores na fren
nte de obras
s;
 Extensão das
d
medida
as adotadass a todas as empreite
eiras envollvidas na execução
e
de
o
obras;
 Medições periódicas
p
dos níveis de qualida
ade do ar em
e diversoos pontos da
d frente de
o
obras;
 O
Os veículoss, máquinas
s e equipam
mentos mov
vidos a óleo
o diesel envvolvidos na implantaçã
ão
d
do empree
endimento deverão seguir rig
gorosamentte seus pplanos ind
dividuais de
manutenção, conforme
e manual d
dos fabrican
ntes. Ainda para esta ccategoria automotiva, o
programa de monitorramento de
everá avaliiar e monitorar as eemissões gasosas
g
do
os
motores a diesel
d
de co
ombustão in
nterna utiliza
ando a esca
ala Ringelm
mann.

19.4
4. Progra
ama de Co
ontrole de Processo
os Morfodinâmicos
 Jusstificativa
O Programa de Controle
C
de Processos Morfodinâm
micos é um
ma ferramennta de iden
ntificação de
fenômenos respon
nsáveis pela alteraçã
ão da morffologia do terreno deecorrentes ou não da
as
atividad
des associadas às obra
as de impla ntação do empreendim
e
mento.
A impla
antação do terminal de
e Ônibus co
ontemplará intervençõe
es em supeerfície, como demoliçã
ão
e movim
mentação de material inerte, entre
e outras ativ
vidades que
e podem ace
centuar a o carreament
c
to
de sedim
mentos, con
ntribuindo com
c
o assorreamento do
d corpo híd
drico lindeiroo ao empre
eendimento..
O Prog
grama de Controle
C
de Processoss Morfodinâ
âmicos se traduz na im
mplementação de um
ma
série de
e medidas e dispositivo
os adequad
dos, associa
ado a um co
onjunto de ccondicionan
ntes a serem
m
observa
ados no pro
ocesso construtivo, qu
ue possibilitam reduzir as situaçõees específicas de riscco
de ocorrrência de processos
p
elencados, b
bem como fenômenos
f
ativos pré-eexistentes.
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 Objjetivos
O progrrama tem como
c
objetiv
vo apresen tar medidas
s preventiva
as e corretiivas para os
o processo
os
oriundos da implan
ntação do empreendim
mento.

 Púb
blico-Alvo
O públicco-alvo do programa serão
s
o emp
preendedorr e as empreiteiras conntratadas pa
ara as obra
as
de impllantação do
o projeto, bem
b
como os trabalh
hadores da obra e a população afetada no
n
entorno
o do empree
endimento.

 Dettalhamento
o das ações previstas
s
 Elabora
ação de um
m modelo g
geológico-ge
eotécnico prévio,
p
quee abranja o diagnósticco
definitivvo e a conce
epção do p
projeto básic
co, ou seja, uma comppilação diag
gnóstica que
contemp
ple levanta
amento de dados loc
cais, investigações soobre as ca
aracterística
as
a
geológiccas e geofís
sicas do terrreno, o gra
au de segurrança necesssário e a conveniênci
c
de obras de estabilização, em
m caso de in
nstabilidade detectada;
 Para a fase de implantaçã o, o crono
ograma da obra devverá ser ad
dequado as
a
caracterrísticas clim
máticas da região, prin
ncipalmente
e nas etapaas de impla
antação da
as
frentes de obra, evitando
e
su
ua realizaçã
ão durante períodos dde maior pluviosidade
p
e,
como fo
orma de se
e impedir o carreamen
nto de mate
erial para o curso d’ág
gua lindeiro
o,
bem com
mo o surgim
mento de po
ossíveis pontos de erosão;
 Instalaçção de dispositivos de contenção
o do materia
al inconsolaado e preve
er a retirada
periódicca desses materiais
m
pa
ara um loca
al ambientallmente adeequado a fim
m de impedir
o carrea
amento para
a o leito do rio.
 As dren
nagens dos canteiros e frentes de obra deverão ser di mensionadas de forma
que a natureza e a dispossição física
a dos elem
mentos quee a constituem (valass,
canaleta
as, áreas de infiltração
o, volumes de retenção) não com
mprometam a drenagem
m
superficcial existentte na regiã o inserida, por bloque
eios ou conntribuição excessiva
e
de
águas;
 Sugere--se que os
s pontos co
om maior susceptibilid
s
dade a defllagração de
e processo
os
erosivoss sejam rec
cobertos co
om lonas plásticas em períodos dde grande precipitação
p
o,
de forma temporária, até que se (re)estabeleça a co
onfiguração final destas
s áreas;
 Alguns dispositivos
s, se necesssário, pod
dem ser utilizados nesstas áreas criticas, taiis
s
e mantas (“b
bidim”) sob administra
ação e orieentação da supervisorra
como sacarias
ambienttal, como fo
orma de se evitar o surrgimento de
e processoss erosivos;
 Deverá ser realizada averigua
ação seman
nal, através
s do métodoo visual, se as medida
as
de conttrole de ero
osão e asssoreamento
o estão sen
ndo aplicaddas correta
amente e se
s
houver a constata
ação que e
estas medid
das não fo
oram tomaddas, o fato deverá se
er
registrado com foto do loca
al e o prob
blema relatado no rellatório men
nsal de nã
ão
conform
midade ambiental.
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19. C
Conclusões
Diante d
do exposto ao longo do presente Estudo de Viabilidade
e Ambiental – EVA, infe
ere-se que o
Termina
al Reserva Raposo se insere de forma posittiva na região. O mesm
mo irá conttribuir para a
mobilida
ade dos usu
uários de transporte pú
úblico, assim
m como, pa
ara o melhoor ordename
ento do fluxxo
de veícu
ulos na região de impla
antação do empreendiimento.
Além disso, contribuirá para a redução
o do impac
cto no viário decorrennte da imp
plantação do
empree
endimento Reserva
R
Ra
aposo. Se ttratando de
e uma med
dida mitigaddora solicita
ada para ta
al
empree
endimento pela
p
Secretaria Municcipal de Trransportes – SMT, teem-se a im
mplantação e
operaçã
ão do Term
minal Rese
erva Raposso como uma solução
o adequadda tecnicam
mente nessse
sentido..
Apesar dos impacctos negativ
vos de deco
orrentes da
a implantaçã
ão do term
minal, avalia-se que sua
inserção
o é positivva e que os
o impacto
os podem ser mitigad
dos pelos programas
s ambientaiis
proposttos.
Destaca
a-se que oss aspectos elencados a
nte irão con
ntribuir paraa a qualidad
de ambienta
al
anteriormen
da regiã
ão e para a qualidade
e de vida d
dos morado
ores da região que see deslocam diariamentte
para outras regiõess do municíípio de São Paulo.
Portanto
o, conclui-sse pela viab
bilidade am
mbiental do Terminal Reserva
R
Raaposo e da emissão da
Licença
a Ambientall de Instalação – LAI pela Secretaria Munic
cipal do Verrde e Meio Ambiente –
SVMA.
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20. Equipe e Responsa
R
abilidade T
Técnica
A elabo
oração destte Estudo de
d Viabilida de Ambiental (EVA) é responsabbilidade de uma equip
pe
multidissciplinar con
nforme apre
esentada na
a sequência
a.

Profis
ssional
Jacintto Costanzo
o Junior
Laura
a Rocha de Castro
Walte
er Sérgio de
e Faria

Forma
ação - Funçção
Geó
ólogo - Coo
ordenador Geral
G
Arq uiteta Urba
anista - Coo
ordenadora Técnica de
este trabalho
e do
os Estudos relacionado
os ao Meio Socioeconômico
Geó
ólogo – Coo
ordenador dos
d Estudoss relacionad
dos ao Meio
Físiico

Brend
da Correa

Biólloga – Coorrdenadora Técnica
T
doss Estudos relacionado
r
os
ao M
Meio Biótico
o

Ferna
anda Bardelli

Geó
ógrafa – Té
écnica atua
ante nos Esstudos relac
cionados ao
Mei o Físico

Fábio
o Yutaka

Geó
ólogo – Técnico atuan
nte nos Esstudos relac
cionados ao
Mei o Físico

Lucass Camba Garcia

Geó
ógrafo – Té
écnico atua
ante nos Esstudos relac
cionados ao
Mei o Socioeco
onômico

Ronei Pacheco de
d Oliveira

Geó
ógrafo – Té
écnico atua
ante nos Esstudos relac
cionados ao
Mei o Socioeco
onômico

Natália Takahashi

Eng
genheira Ambiental
A
– Técnica atuante nos Estudo
os
rela
acionados ao
a Meio Soc
cioeconômicco

Julierrme Zero Ba
arbosa

Geó
ógrafo – Co
oordenador de Geoproccessamento
o

Roger Ferreira

Geó
ógrafo – Técnico de Ge
eoprocessaamento
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Fernando Haddad - Prefeito
Ano 61

GABINETE DO PREFEITO
FERNANDO HADDAD

DECRETOS
DECRETO Nº 57.167, DE 29 DE JULHO DE 2016
Altera o artigo 1º do Decreto nº 53.019, de
9 de março de 2012.
FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:
Art. 1º O artigo 1º do Decreto n° 53.019, de 9 de março de
2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para
serem desapropriados judicialmente ou adquiridos
mediante acordo, os imóveis particulares situados
no Distrito de Jardim Ângela, Subprefeitura de M´Boi
Mirim, necessários à implantação de parque municipal,
contidos na área de 5.595.621,59m² (cinco milhões,
quinhentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e
um metros e cinquenta e nove decímetros quadrados),
delimitada pelo perímetro 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1213-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-2829-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-4445-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-6061-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-7677-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-9293-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-195194-193-192-168-191-190-189-188-187-186-146-147148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159160-161-190-191-162-163-164-165-166-167-168-192169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180181-182-183-184-185-1, indicado na planta P-31.599A1, do arquivo do Departamento de Desapropriações,
cuja cópia se encontra juntada à fl. 92 do processo
administrativo nº 2012-0.037.175-1.” (NR)
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 29 de
julho de 2016, 463º da fundação de São Paulo.
FERNANDO HADDAD, PREFEITO
ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS, Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
RODRIGO PIMENTEL PINTO RAVENA, Secretário Municipal
do Verde e do Meio Ambiente
FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo
Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 29 de
julho de 2016.

DECRETO Nº 57.168, DE 29 DE JULHO DE 2016
Declara de utilidade pública, para desapropriação, imóveis particulares situados no
Distrito de Jardim Ângela, Subprefeitura
de M´Boi Mirim, necessários à implantação
de equipamento de esportes, lazer e recreação.
FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e na
conformidade do disposto nos artigos 5º, alínea “i”, e 6º do
Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para serem
desapropriados judicialmente ou adquiridos mediante acordo,
os imóveis particulares situados no Distrito de Jardim Ângela,
Subprefeitura de M´Boi Mirim, necessários à implantação de
equipamento de esportes, lazer e recreação, contidos na área
de 290.456,28m² (duzentos e noventa mil, quatrocentos e
cinquenta e seis metros e vinte e oito decímetros quadrados),
delimitada pelo perímetro 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-1415-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-3233-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-5051-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-6970-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-8889-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-1,
indicado na planta P-33.119-A1, do arquivo do Departamento
de Desapropriações, cuja cópia se encontra juntada à fl. 372 do
processo administrativo nº 2016-0.145.381-3.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução deste decreto
correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento de cada exercício.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 29 de
julho de 2016, 463º da fundação de São Paulo.
FERNANDO HADDAD, PREFEITO
ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS, Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
JOSÉ DE LORENZO MESSINA, Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Recreação
FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo
Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 29 de
julho de 2016.

DECRETO Nº 57.169, DE 29 DE JULHO DE 2016
Declara de utilidade pública, para desapropriação, imóveis particulares situados
no Distrito Raposo Tavares, Subprefeitura
do Butantã, necessários à implantação do
Terminal Raposo Tavares.

São Paulo, sábado, 30 de julho de 2016
FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e na
conformidade do disposto nos artigos 5º, alínea “j”, e 6º do
Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para serem
desapropriados judicialmente ou adquiridos mediante acordo,
os imóveis particulares situados no Distrito Raposo Tavares,
Subprefeitura do Butantã, necessários à implantação do Terminal Raposo Tavares, contidos na área total de 18.659,80m²
(dezoito mil, seiscentos e cinquenta e nove metros e oitenta
decímetros quadrados), delimitada pelo perímetro 1-2-3-4-56-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-1, indicado na planta P-33.118A1, do arquivo do Departamento de Desapropriações, cuja
cópia se encontra juntada às fls. 15 do processo administrativo
nº 2016-0.135.813-6.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução deste decreto
correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento de cada exercício.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 29 de
julho de 2016, 463º da fundação de São Paulo.
FERNANDO HADDAD, PREFEITO
ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS, Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
JILMAR AUGUSTINHO TATTO, Secretário Municipal de
Transportes
FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo
Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 29 de
julho de 2016.

DECRETO Nº 57.170, DE 29 DE JULHO DE 2016
Declara de utilidade pública, para desapropriação, imóveis particulares situados
no Distrito de Guaianases, Subprefeitura
de Guaianases, necessários à implantação
do Corredor Perimetral Itaim Paulista – São
Mateus – Trecho III A.
FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e na conformidade do disposto nos artigos 5º, alínea “i” e “j”, e 6º do
Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para serem
desapropriados judicialmente ou adquiridos mediante acordo,
os imóveis particulares situados no Distrito de Guaianases,
Subprefeitura de Guaianases, necessários à implantação do
Corredor Perimetral Itaim Paulista – São Mateus – Trecho III A,
contidos na área total de 512,49m² (quinhentos e doze metros
e quarenta e nove decímetros quadrados), delimitada pelo perímetro 1-2-3-4-1, indicado na planta P-33.105-A2, do arquivo do
Departamento de Desapropriações, cuja cópia se encontra juntada às fls. 11 do processo administrativo nº 2016-0.117.382-9.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução deste decreto
correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento de cada exercício.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 29 de
julho de 2016, 463º da fundação de São Paulo.
FERNANDO HADDAD, PREFEITO
ROBINSON SAKIYAMA BARREIRINHAS, Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
OSVALDO MISSO, Secretário Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras - Substituto
FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo
Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 29 de
julho de 2016.

DECRETO Nº 57.171, DE 29 DE JULHO DE 2016
Desafeta área pública municipal, da classe
dos bens de uso comum do povo, pertencente à Zona Especial de Interesse Social –
ZEIS 1 – L354, demarcada no Plano Diretor
Estratégico do Município de São Paulo,
com a finalidade de promover Regularização Fundiária de Interesse Social.
FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º da Lei nº 14.665,
de 8 de janeiro de 2008, e no artigo 8º do Decreto nº 49.498, de
16 de maio de 2008,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam desincorporadas da classe dos bens de uso
comum do povo e transferidas para a classe dos bens dominiais:
I - a área pública municipal localizada na Rua Curuena,
constituída de parte da Área de Recreio do Loteamento Jardim
Yara, constante da Transcrição nº 11.716/9º RI, e de trecho da
antiga Rua Luciana, atual Rua Curuena, pertencente à ZEIS
1 – L354, definida no Mapa 4 do Plano Diretor Estratégico do
Município de São Paulo - Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014,
caracterizada no perímetro definido na planta PAP 24.6505.16 –
Assentamento Curuena, do arquivo da Coordenadoria de Regularização Fundiária, juntada à fl. 20 do processo administrativo
nº 2016-0.094.017-6, assim descrita: partindo-se do ponto 1,
alinhado com a Rua Aurora das Dores com coordenadas UTM no
Datum SAD-69 N = 7392080.59388698 E = 343524.951018879;
daí deflete com azimute de 191 graus, 58 minutos e 20 segundos, na extensão de 7,08m (sete metros e oito centímetros)
até o ponto 2 e segue confrontando com a Rua Curuena com
coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392073.66695779 E
= 343523.482144942; daí deflete com azimute de 206 graus, 55
minutos e 45 segundos, na extensão de 123,33m (cento e vinte

e três metros e trinta e três centímetros) até o ponto 3 e segue
confrontando com o lote do contribuinte nº 303.110.0069 com
coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391963.70491216 E
= 343467.624421977; daí deflete com azimute de 296 graus, 54
minutos e 29 segundos, na extensão de 24,13m (vinte e quatro
metros e treze centímetros) até o ponto 4 e segue confrontando
com o lote do contribuinte nº 303.110.0038-7 constante da
Matrícula nº 115.604/9º RI com coordenadas UTM no Datum
SAD-69 N = 7391974.62974088 E = 343446.098150927; daí
deflete com azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na
extensão de 5,66m (cinco metros e sessenta e seis centímetros)
até o ponto 5 e segue confrontando com o lote do contribuinte
nº 303.110.0037 constante da Transcrição nº 115.004/9º RI com
coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391979.63244832
E = 343448.75248104; daí deflete com azimute de 27 graus,
56 minutos e 58 segundos, na extensão de 8,00m (oito metros)
até o ponto 6 e segue confrontando com o lote do contribuinte
nº 303.110.0036-0 constante da Matrícula nº 45.173/9º RI com
coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391986.69953412 E
= 343452.50212638; daí deflete com azimute de 27 graus, 56
minutos e 58 segundos, na extensão de 8,19m (oito metros e
dezenove centímetros) até o ponto 7 e segue confrontando com
o lote do contribuinte nº 303.110.0035-2 constante da Matrícula
nº 26.605/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N =
7391993.93767377 E = 343456.342529258; daí deflete com
azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na extensão de
8,00m (oito metros) até o ponto 8 e segue confrontando com o
lote do contribuinte nº 303.110.0034 constante da Transcrição
nº 119.183/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N
= 7392001.00475957 E = 343460.092174599; daí deflete com
azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na extensão de
8,00m (oito metros) até o ponto 9 e segue confrontando com o
lote do contribuinte nº 303.110.0033 constante da Transcrição
nº 18.127/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N =
7392008.07184536 E = 343463.841819939; daí deflete com
azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na extensão de
8,00m (oito metros) até o ponto 10 e segue confrontando com
o lote do contribuinte nº 303.110.0032 constante da Matrícula
nº 205.981/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N
= 7392015.13893116 E = 343467.59146528; daí deflete com
azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na extensão de
8,00m (oito metros) até o ponto 11 e segue confrontando com
o lote do contribuinte nº 303.110.0031 constante da Transcrição
nº 18.467/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N
= 7392022.20601696 E = 343471.34111062; daí deflete com
azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na extensão de
8,00m (oito metros) até o ponto 12 e segue confrontando com
o lote do contribuinte nº 303.110.0030 constante da Matrícula
nº 15.953/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N =
7392029.27310275 E = 343475.090755961; daí deflete com
azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na extensão de
8,00m (oito metros) até o ponto 13 e segue confrontando com
o lote do contribuinte nº 303.110.0029 constante da Matrícula
nº 14.827/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N =
7392036.34018855 E = 343478.840401301; daí deflete com
azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na extensão de
8,00m (oito metros) até o ponto 14 e segue confrontando com
o lote do contribuinte nº 303.110.0028-1 constante da Matrícula
nº 219.334/9º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N
= 7392043.40727434 E = 343482.590046642; daí deflete com
azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos, na extensão
de 8,00m (oito metros) até o ponto 15 e segue confrontando
com o lote do contribuinte nº 303.110.0027 constante da
Transcrição nº 19.120/9º RI com coordenadas UTM no Datum
SAD-69 N = 7392050.47436014 E = 343486.339691982; daí
deflete com azimute de 27 graus, 56 minutos e 58 segundos,
na extensão de 8,28m (oito metros e vinte e oito centímetros)
até o ponto 16 e segue confrontando com o lote do contribuinte
nº 303.110.0026 constante da Transcrição nº 18.472/9º RI com
coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392057.79557359
E = 343490.22417205; daí deflete com azimute de 27 graus,
56 minutos e 58 segundos, na extensão de 8,00m (oito metros)
até o ponto 17 e segue confrontando com o lote do contribuinte
nº 303.110.0025 constante da Transcrição nº 19.141/9º RI com
coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392064.86265939
E = 343493.973817391; daí deflete com azimute de 27 graus,
56 minutos e 58 segundos, na extensão de 8,00m (oito metros)
até o ponto 18 e segue confrontando com o lote do contribuinte
nº 303.110.0024 constante da Transcrição nº 145.840/9º RI com
coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392071.92974519 E
= 343497.723462731; daí deflete com azimute de 27 graus, 56
minutos e 58 segundos, na extensão de 8,00m (oito metros) até
o ponto 19 e segue confrontando com o lote do contribuinte
nº 303.110.0023 constante da Matrícula nº 14.305/9º RI com
coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392078.99683098
E = 343501.473108072; daí deflete com azimute de 28 graus,
5 minutos e 12 segundos, na extensão de 8,00m (oito metros)
até o ponto 20 e segue confrontando com o lote do contribuinte
nº 303.110.0022 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N
= 7392086.05480967 E = 343505.239613743; daí deflete com
azimute de 27 graus, 40 minutos e 59 segundos, na extensão
de 3,34m (três metros e trinta e quatro centímetros) até o
ponto 21 e segue confrontando com o lote do contribuinte nº
303.110.0001 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N =
7392089.01447518 E = 343506.792370106; daí deflete com
azimute de 114 graus, 52 minutos e 41 segundos, na extensão
de 20,01m (vinte metros e um centímetro) até o ponto 1, ponto
inicial da descrição deste lote, onde fecha a poligonal com área
total de 2.978,13m² (dois mil novecentos e setenta e oito metros
e treze decímetros quadrados) e perímetro de 304,02m (trezentos e quatro metros e dois centímetros);
II - a área pública municipal localizada na Rua Curuena,
identificado como Espaço Livre 2M no Croqui nº 101336 do
arquivo do Departamento de Gestão do Patrimônio Imobiliário,
pertencente à ZEIS 1 – L354 definida no Mapa 4 do Plano
Diretor Estratégico do Município de São Paulo - Lei nº 16.050,
de 31 de julho de 2014, caracterizada no perímetro definido na
planta PAP 24.6505.16 – Assentamento Curuena, do arquivo da
Coordenadoria de Regularização Fundiária, juntada à fl. 20 do
processo administrativo nº 2016-0.094.017-6, assim descrita:
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partindo-se do ponto 1, alinhado com a Rua Curuena com
coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391958.75 E =
343476.65; daí deflete com azimute de 26 graus, 16 minutos e
12 segundos, na extensão de 63,91m (sessenta e três metros e
noventa e um centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando
com a Rua Curuena com coordenadas UTM no Datum SAD-69
N = 7392016.06683469 E = 343504.940467148; daí deflete
com azimute de 27 graus, 22 minutos e 4 segundos, na extensão de 54,77m (cinquenta e quatro metros e setenta e sete centímetros) até o ponto 3 e segue confrontando com a Rua Curuena com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7392064.71 E
= 343530.12; daí deflete com azimute de 75 graus, 15 minutos
e 23 segundos, na extensão de 1,17m (um metro e dezessete
centímetros) até o ponto 4 e segue confrontando com a Rua
Aurora das Dores com coordenadas UTM no Datum SAD-69
N = 7392065.01 E = 343531.26; daí deflete com azimute de
128 graus, 21 minutos e 49 segundos, na extensão de 15,11m
(quinze metros e onze centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com a Rua Aurora das Dores com coordenadas UTM
no Datum SAD-69 N = 7392055.63 E = 343543.11; daí deflete
com azimute de 122 graus, 20 minutos e 57 segundos, na
extensão de 23,22m (vinte e três metros e vinte e dois centímetros) até o ponto 6 e segue confrontando com a Rua Cruzeiro
dos Peixotos com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N =
7392043.20540262 E = 343562.726278551; daí deflete com
azimute de 205 graus, 13 minutos e 10 segundos, na extensão
de 107,48m (cento e sete metros e quarenta e oito centímetros)
até o ponto 7 e segue confrontando com o lote do contribuinte
nº 303.021.0076-5 constante da Transcrição nº 33.200/9º RI
com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391945.97 E =
343516.93; daí deflete com azimute de 287 graus, 36 minutos
e 11 segundos, na extensão de 42,25m (quarenta e dois metros
e vinte e cinco centímetros) até o ponto 1, ponto inicial da
descrição deste lote, onde fecha a poligonal com área total de
4.585,66m² (quatro mil quinhentos e oitenta e cinco metros e
sessenta e seis decímetros quadrados) e perímetro de 307,91m
(trezentos e sete metros e noventa e um centímetros).
Parágrafo único. Os perímetros, as dimensões e a planta
das áreas públicas descritas no “caput” deste artigo ficam
reconhecidos por este decreto e constituem documentos hábeis
para fins de registro perante o Cartório de Registro de Imóveis.
Art. 2º Ficam as áreas referidas no artigo 1º deste decreto
destinadas à promoção de Regularização Fundiária, nos termos
da Lei nº 14.665, de 8 de janeiro de 2008, e do Decreto nº
49.498, de 16 de maio de 2008.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 29 de
julho de 2016, 463º da fundação de São Paulo.
FERNANDO HADDAD, PREFEITO
JOÃO SETTE WHITAKER FERREIRA, Secretário Municipal
de Habitação
FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo
Municipal
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 29 de
julho de 2016.

DECRETO Nº 57.172, DE 29 DE JULHO DE 2016
Declara de utilidade pública, para desapropriação, imóveis particulares situados nos
Distrito de Vila Curuçá e de Itaim Paulista,
Subprefeitura de Itaim Paulista, necessários
à implantação do Sistema Perimetral Itaim
Paulista – São Mateus – Trecho III B.
FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e na conformidade do disposto nos artigos 5º, alínea “i” e “j”, e 6º do
Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para serem
desapropriados judicialmente ou adquiridos mediante acordo,
os imóveis particulares situados nos Distritos de Vila Curuçá e
de Itaim Paulista, Subprefeitura de Itaim Paulista, necessários
à implantação do Sistema Perimetral Itaim Paulista – São
Mateus – Trecho III B, contidos na área total de 159.239,01m²
(cento e cinquenta e nove mil duzentos e trinta e nove metros
e um decímetro quadrado), compreendendo as áreas e os perímetros abaixo discriminados, indicados nas plantas P-33.108A0, P-33.109-A0, P-33.110-A0, P-33.111-A0, P-33.112-A0,
P-33.113-A0 e P-33.114-A0 do arquivo do Departamento de
Desapropriações, cujas cópias se encontram juntadas às fls. 36
a 42 do processo administrativo nº 2016-0.117.389-6:
I - Planta P-33.108-A0: área com 22.820,70m2 (vinte e dois
mil oitocentos e vinte metros e setenta decímetros quadrados),
delimitada pelo perímetro 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-1415-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-3233-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-5051-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-1;
II - Planta P-33.109-A0: área com 20.926,16m² (vinte
mil novecentos e vinte e seis metros e dezesseis decímetros
quadrados), delimitada pelo perímetro 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1112-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-3031-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-1;
III - Planta P-33.110-A0: área com 22.297,75m² (vinte e
dois mil duzentos e noventa e sete metros e setenta e cinco
decímetros quadrados), delimitada pelo perímetro 1-2-3-4-5-67-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-2627-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-4546-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-1;
IV - Planta P-33.111-A0: área com 28.740,85m² (vinte e oito mil setecentos e quarenta metros e oitenta
e cinco decímetros quadrados), delimitada pelo perímetro
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-2122-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-3940-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-5859-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-7778-79-80-81-82-83-84-85-86-87-1;
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SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
(PROCESSO: PRODUÇÃO)

Formulário: F.071-00
Relatório de Ensaio Acústico

RELATÓRIO DE ENSAIO - W.53.15/BG/P-5

Revisão: 00

Cliente: Reserva Raposo Empreendimentos S/A
Projeto: W.53.15
Endereço: Av. Magalhães de Castro, 4800. Torre II, 2º Andar - Jardim Panorama
Contato(s): Verena Balas
e-mail: verena.balas@gruporezek.com.br
Telefone: (11) 3750-2910
Laudo de medição de ruído
Data de emissão do relatório: 14/10/2016
Identif. do plano de amostragem: W.53.15/BG

DADOS DA MEDIÇÃO
E/O: 0317231

Coordenadas
geográficas

Identif. do ponto: P5

N/S: 7390457
Local da realização das atividades: Acesso secundário ao empreendimento. Adjacente a conjunto de
prédios residenciais

Equipe de medição:
 Yutaka Takesaki

Data da medição: 13/10/2016
Horário da
medição

Início: 08:55
Fim: 09:05

DADOS DE CAMPO
Condições climáticas:
Período:
Tipo de Área:

Nublado
☒ Diurno

☐ Noturno

Área mista, predominantemente residencial

Nível de critério de avaliação (NCA) aplicado
para a área e o período da medição:

55 dB(A)

DADOS DE ENSAIO
NÍVEL DE
PRESSÃO SONORA
Ambiente

RESULTADO

UNIDADE

GAMA /
FAIXA

RESOLUÇÃO

MÉTODO

61

dB(A)

17 - 140

0,1

ABNT NBR
10151:2000

INCERTEZAS
DE MEDIÇÃO
1

Ocorrência de pausa na medição:
☐ Não ☒ Sim
Se sim, justificar: Ignição de carro próximo ao ponto de medição
Exclusão de dados brutos de medição: ☒ Não ☐ Sim
Se sim, justificar (detalhadamente):

Os resultados apresentados neste documento possuem interpretação restrita e se aplicam tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Reprodução Parcial somente com prévia autorização.
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Revisão: 00

GRÁFICO DOS DADOS BRUTOS DE MEDIÇÃO

Pressão Sonora - dB(A)

Medição de Ruído Ambiente
68
66
64
62
60

LAeq Final:
61 dB(A)

58
56
54

08:54:29
08:54:39
08:54:49
08:54:59
08:55:09
08:55:19
08:55:29
08:55:39
08:55:49
08:55:59
08:56:09
08:56:19
08:56:29
08:56:39
08:56:49
08:56:59
08:57:09
08:57:19
08:57:29
08:57:39
08:57:49
08:57:59
08:58:09
08:58:19
08:58:29
08:58:39
08:58:49
08:58:59
08:59:09
08:59:19
08:59:29
08:59:39
08:59:49
08:59:59
09:00:09
09:00:19
09:00:29
09:00:39
09:00:49
09:00:59
09:01:09
09:01:19
09:01:29
09:01:39
09:02:12
09:02:22
09:02:32
09:02:42
09:02:52
09:03:02
09:03:12
09:03:22
09:03:32
09:03:42
09:03:52
09:04:02
09:04:12
09:04:22
09:04:32
09:04:42
09:04:52

52

SPL

LAEQ

DADOS DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
ID INTERNO
EQ-07
EQ-08
EQ-09

EQUIPAMENTO

MODELO

Medidor de Nível de
SVAN 958ª
Pressão Sonora
Calibrador de Nível
SV 30A
Sonoro
Microfone
MK 250
Capacitivo

FABRICANTE

NÚMERO DO CERTIFICADO
DE CALIBRAÇÃO

Svantek

RBC3-9458-496

Svantek

RBC2-9457-638

Microtech Gefell

Em conjunto ao EQ-07

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Vista 1

Vista 2

Os resultados apresentados neste documento possuem interpretação restrita e se aplicam tão somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Reprodução Parcial somente com prévia autorização.
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE – FCA
Instrução Normativa IPHAN n.º 001/2015, de 25 de março de 2015
Preenchimento exclusivo do IPHAN
FCA N⁰:
N⁰ de Protocolo IPHAN:
Data do protocolo do FCA:

Limite de emissão do TRE:

Data da emissão do TRE:
Preenchimento exclusivo do responsável legal pelo empreendimento junto ao IPHAN
I. Dados do Interessado
Responsável Legal:

Parque Raposo Empreendimentos Imobiliários LTDA

Razão Social:
CNPJ:

Parque Raposo Empreendimentos Imobiliários LTDA
06.322.120/0001-91

Porte da Empresa:
Endereço comercial:

Avenida Magalhães de Castro, 4800 - Torre 2 - 2° andar - Cidade Jardim - CEP: 05502-001 - São Paulo - SP

Endereço para envio
de correspondência:

Avenida Magalhães de Castro, 4800 - Torre 2 - 2° andar - Cidade Jardim - CEP: 05502-001 - São Paulo - SP

Endereço eletrônico:

verena.balas@gruporezek.com.br

Telefone fixo:
(Responsável Legal)

11-3750-2910

Telefone celular:
(Responsável Legal)

11-988532540

II. Caracterização da Atividade ou Emprendimento
Nome do Empreendimento:

Terminal de Ônibus Reserva Raposo

Tipologia:
Transporte Público - Rodoviário

(conforme Anexos I e II da IN IPHAN
n.01/15)

Setor:

Transporte Público

(Ex.: Elétrico, Habitação, etc.)

Detalhamento:
(conforme Anexos I e II da IN IPHAN
n.01/15)

Implantação de terminais

Sub-detalhamento:
(conforme Anexos I e II da IN IPHAN
n.01/15)

Descrição do Projeto:
(Atividades/Empreendimento)

Área Total:
(m2 ou km² ou ha)

Somatório da área de projeção das edificações até 5.000 m²

Terminal de Ônibus Reserva Raposo, como medida compensatória do empreendimento imobiliário Reserva Raposo. O
empreendimento é composto pelas seguintes unidades: cinco plataformas de embarque e desembarque de passageiros;
duas edificações com um pavimento cada (denominadas módulos de apoio), sendo uma delas destinada ao atendimento
dos usuários e ao apoio administrativo e a outra ao atendimento operacional e de serviços.

Terreno 13.900 m² e área construida de 3.946 m² (área dos módulos de apoio + área de plataformas)

Nível Sugerido:
(conforme Anexos I e II da IN IPHAN
n.01/15)

O nível sugerido acima
corresponde ao disposto no
Anexo II da IN? Justifique em
caso negativo.

Não se Aplica

Nível I

Nível II

7 III
Nível

Nível IV

Sim
Não8

O nivelamento acima corresponde apenas à requisição de estudos relacionados aos Bens Culturais Arqueológicos (protegidos pela Lei 3.924/61). Para
estes estudos, o IPHAN permite que o empreendedor opte pela execução de estudos preventivos (Nível III), nos casos em que a Instrução Normativa
estabelece a requisição de Acompanhamento Arqueológico (Nível II).
Obs.: Caberá ao IPHAN a definição final do enquadramento da Atividade ou Empreendimento
conforme Art. 11 e Anexos I e II da IN IPHAN n° 01 de 25 de março de 2015, inclusive quando houver a previsão do enquadramento em "Não se Aplica" NA, a partir da existência, na Área Diretamente Afetada - ADA, de sítios arqueológicos cadastrados no IPHAN.
Localização da Atividade ou Empreendimento
Estado(s) abrangido(s) pela
atividade ou
empreendimento:

São Paulo

(Listar)

Município (s) abrangido(s)
pela atividade ou
empreendimento:

São Paulo

(Listar)

Bens Culturais Imateriais
Registrados como Patrimônio
Cultural do Brasil, conforme o
Decreto nº 3551/2000, no(s)
Estado(s) abrangido(s) pela
atividade ou
empreendimento:

Não

Bens Culturais Imateriais
Registrados como Patrimônio
Cultural do Brasil, conforme o
Decreto nº 3551/2000, no(s)
Município(s) abrangido(s) pela
atividade ou
empreendimento:

Não

Obs: Caberá apenas ao IPHAN a definição final da ocorrência de Bens Culturais Imateriais, Registrados conforme o Decreto nº 3551/2000, que deverão
ser considerados para a elaboração do Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Registrados, conforme artigo 11 da IN IPHAN n°01 de 25
março de 2015.

Área Diretamente Afetada (ADA)
Comprimento (m ou km):
(Empreendimentos Lineares)

Área Total (m2 ou km² ou ha):

Terreno 13.900 m²

Descrição da ADA:

VERTICE Coord_X Coord_Y
1 - 317259,3109/ 7390406,523; 2 - 317257,6534 /7390406,04; 3 - 317219,6856/ 7390381,434; 4 - 317211,2178/
7390376,487; 5 - 317194,5501/ 7390366,749; 6 - 317186,2158 / 7390363,177; 7 - 317177,6168 /7390357,092; 8317170,473/ 7390351,271; 9- 317163,4615/ 7390345,582; 10- 317157,1115/ 7390340,158; 11- 317149,5709/
7390334,999; 12 - 317145,8667/ 7390332,486; 13 - 317136,474 /7390330,369; 14 - 317128,6688 / 7390330,237; 15317123,9063 / 7390330,766; 16 - 317117,2917 /7390332,75; 17 - 317108,6927 /7390337,116; 18 - 317103,7979/
7390341,349; 19 - 317101,2843/ 7390344,392; 20 - 317074,6937 /7390361,987; 21 - 317066,9408 /7390366,093; 22317081,7712/ 7390427,829; 23 - 317147,2557/ 7390472,676; 24- 317181,7839/ 7390495,298; 25 - 317211,9464
/7390465,532; 26- 317256,3965/ 7390411,557; 27- 317259,3109 / 7390406,523

Estruturas provisórias
necessárias a implantação do
empreendimento:
Quantitativo máximo
estimado de trabalhadores
em cada uma das estruturas e
a previsão de tempo de
permanência dos mesmos:
Estruturas permanentes do
empreendimento:

O empreendimento é composto pelas seguintes unidades: cinco plataformas de embarque e desembarque de passageiros;
duas edificações com um pavimento cada (denominadas módulos de apoio), sendo uma delas destinada ao atendimento
dos usuários e ao apoio administrativo e a outra ao atendimento operacional e de serviços.

Quantitativo máximo
estimado de trabalhadores
em cada uma das estruturas:
Existem áreas ou bens de interesse cultural acauteladas em âmbito federal na Área Diretamente
Afetada (ADA) do Empreendimento?

Sim

Não
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Obs: Para atender ao previsto no Art. 11 da IN IPHAN n° 01 de 25 de março de 2015, no caso dos Bens Culturais Registrados conforme o Decreto nº
3551/2000, serão consideradas áreas afetadas pelo empreendimento aquelas onde ocorram: 1. a presença (permanente ou sazonal) de detentores
(brincantes, praticantes, mestres, guardiões de saberes tradicionais, entre outros); 2. eventuais usos do território e/ou de seus recursos naturais para a
produção, reprodução e manutenção dessas práticas tradicionais; 3. a existência de lugares simbólicos referenciais do universo cultural dos Bens
Registrados; 4. outros aspectos diretamente relacionados ao universo cultural dos Bens Culturais Registrados. Discriminar no campo abaixo o(s)
título(s) do(s) Bem(ns) Registrado(s); a indicação do território utilizado pelos detentores para a prática do bem acautelado. É desejável que seja
informada a quantidade de grupos e segmentos de detentores, preferencialmente identificados nominalmente.

Discriminar:

Haverá desapropriação de terras e/ou propriedades?
Discriminar:

Sim

Não

Será desapropriado um terreno para o qual já incide um Decreto de Utilidade Pública - DUP 57.169/2016.

Área de Influência Direta (AID) prevista

Descrição da AID:

VÉRTICE Coord_X Coord_Y
1 - 320863,5974/ 7390441,144; 2-320848,1811/ 7390333,074; 3- 320836,0343/ 7390299,697; 4- 320904,8751/
7390138,387; 5- 320948,763/ 7390138,925; 6- 320951,0841/ 7390124,444; 7- 320967,6705/ 7390128,746; 8320987,7738/ 7390029,307; 9- 321049,5458/ 7389928,164; 10- 320985,3208/ 7389887,947;
11- 320579,3648/ 7389754,151; 12- 320394,7881/ 7389639,571; 13- 320371,8746/ 7389635,191; 14- 320337,2283/
7389514,146; 15- 320320,1992/ 7389512,718; 16- 320273,7549/ 7389355,087; 17- 320266,4178/ 7389337,497; 18320252,4849/ 7389325,031; 19- 320237,2932/7389315,318; 20 -320203,0601/ 7389301,827; 21 - 320025,0429/
7389218,889;22- 319939,8126/ 7389160,796; 23 -319880,1592/ 7389122,845; 24 319852,643 7389094,483; 25319811,8333/ 7389043,251; 26 -319765,1237/ 7389015,205; 27-319752,6945/ 7389013,28; 28- 319731,7259/
7389000,283; 29 - 319713,2379/ 7389009,58; 30 -319702,5347/ 7389000,144; 31- 319699,9142/ 7388972,643; 32319694,5795/ 7388958,289; 33- 319684,5839/ 7388949,415; 34- 319679,0454/ 7388951,562; 35- 319672,0955/
7388960,559; 36- 319660,4714/ 7388967,836; 37 - 319650,1143/ 7388971,696; 38 - 319635,501/ 7388973,066; 39319588,5293 /7388924,969; 40- 319500,5828/ 7388913,47; 41- 319453,2368/ 7388945,227; 42- 319404,3794/
7388901,094; 43 - 319358,9175/ 7388937,304; 44- 319327,6661/ 7388938,69; 45 - 319278,8046/ 7388944,399;46319195,6152/ 7388977,373; 47- 319106,8269/ 7388959,659; 48- 318957,7975/ 7388869,313; 49- 318942,0215/
7388791,584; 50- 318957,0184/ 7388742,813; 51 - 318877,8563/ 7388632,177; 52 -318865,2542/ 7388578,411; 53318833,3835/ 7388563,949; 54- 318804,2676/ 7388566,025; 55- 318771,5571/7388586,331; 56- 318683,5918/
7388601,189; 57- 318585,4273/ 7388656,458; 58-318497,3716/ 7388670,317; 59- 318454,0088/ 7388660,695; 60318438,0913/ 7388602,79; 61- 318375,9567/ 7388526,809; 62 -318329,3891/ 7388495,881; 63- 318224,2908/
7388484,936; 64 -318113,785/7388498,402; 65 - 318051,6056/ 7388549,021; 66- 318022,7365/ 7388547,664; 67317759,3263/ 7388381,336; 68- 317701,228/ 7388358,458; 69- 317617,8171/ 7388351,878; 70 - 317441,806/
7388192,062; 71- 317402,6486/ 7388205,418; 72 - 317346,8912/ 7388215,796; 73- 317324,16/ 7388254,168; 74 317318,1294/ 7388295,629; 75 - 317298,4292/ 7388311,997; 76 - 317226,1078/7388308,322; 77-317086,7651/
7388334,157; 78- 317042,5804/ 7388308,792; 79- 316995,9911/ 7388247,289; 80- 316963,2779/ 7388194,377; 81316913,4802/ 7388177,138; 82- 316860,3042/ 7388201,392; 83- 316820,8001/ 7388242,322; 84 - 316820,4874/
7388267,24; 85- 316789,3826/ 7388313,924; 86- 316707,7903/ 7388382,016; 87- 316504,8052/ 7388379,355; 88316465,9582/ 7388367,901; 89- 316420,3769/ 7388234,523; 90- 316417,9372/ 7388201,263; 91- 316399,3815/
7388134,682; 92- 316401,8495/ 7388084,537; 93- 316371,9481/ 7388051,707; 94- 316339,298/ 7388042,657; 95 316267,1147/ 7388036,21; 96 - 316197,4104 /7388043,64; 97- 316172,4773 /7388037,788; 98- 316153,4038/
7388004,318; 99- 316100,8897/ 7387975,966; 100 - 316006,7721/ 7387944,43; 101 - 315954,049/ 7387932,689; 102 -

Existem áreas ou bens de interesse cultural acauteladas em âmbito federal na Área de Influência
Direta?

Sim

Não

1

Obs: Para atender ao previsto no Art. 11 da IN IPHAN n° 01 de 25 de março de 2015, no caso dos Bens Culturais Registrados, conforme o Decreto nº
3551/2000, serão consideradas áreas afetadas pelo empreendimento aquelas onde ocorram: 1. a presença (permanente ou sazonal) de detentores
(brincantes, praticantes, mestres, guardiões de saberes tradicionais, entre outros); 2. eventuais usos do território e/ou de seus recursos naturais para a
produção, reprodução e manutenção dessas práticas tradicionais; 3. a existência de lugares simbólicos referenciais do universo cultural dos Bens
Registrados; 4. outros aspectos diretamente relacionados ao universo cultural dos Bens Culturais Registrados. Discriminar no campo abaixo o(s)
título(s) do(s) Bem(ns) Registrado(s); a indicação do território utilizado pelos detentores para a prática do bem acautelado. É desejável que seja
informada a quantidade de grupos e segmentos de detentores, preferencialmente identificados nominalmente.

Discriminar:
Distância da ADA:
(em m ou km)

Área de Influência Indireta (AII) prevista

Município(s)/UF(s):

São Paulo

Existem áreas ou bens de interesse cultural acauteladas em âmbito federal na Área de Influência
Indireta?
Discriminar:

Sim

Não

12

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAU-USP; Casa Bandeirista; Residância Boris
Fausto; Sítio Waldemar Ferreira; Sítio Caxingui; Chácara da Fonte; Instituto Butantã; Residência do arquiteto Paulo Archias
Mendes da Rocha.
Elementos do Projeto de Engenharia

Descrição detalhada do
projeto de engenharia:

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

O Terminal Reserva Raposo será composto pelas seguintes estruturas: cinco plataformas de embarque e desembarque de
passageiros; duas edificações com um pavimento cada (denominadas módulos de apoio), sendo uma delas destinada ao
atendimento dos usuários e ao apoio administrativo e a outra ao atendimento operacional e de serviços.

Instalações secundárias. Ex.: Canteiro de Obras, Áreas de Empréstimo, Jazidas, Bota-fora e etc. (quantidade)
Nome/Referência
Tipo de intervenção
Área (m²)
Situação

Localização da Atividade ou Empreendimento e da Área de Estudo Proposta
ÁREA DO EMPREENDIMENTO: FORMATO SHAPEFILE
O shapefile deverá conter a área do empreendimento. Os bens culturais acautelados pelo IPHAN, de acordo com o Art. 2º da Instrução Normativa nº
01 de 25 de março de 2015, inclusive áreas e/ou locais utilizados ou referenciais para a produção e reprodução cultural dos Bens Culturais Registrados,
bem como as Terras Indígenas, as Terras Quilombolas e as Cavidades Naturais Subterrâneas, deverão ser indicados no mapa abaixo.
1) O IPHAN só irá receber o arquivo contendo o Shapefile que estejam nos seguintes formatos: shp, dbf, shx e prj.;
2) Este arquivos devem estar contidos no mesmo diretório;
3) Os arquivos não devem estar compactados (ex.: .zip).
Indicar:
Bens Tombados
Bens Arqueológicos
Locais utilizados ou referenciais para os
Bens Valorados
Terras Indígenas
Terras Quilombolas
Cavidades Naturais Subterrâneas
Bens inventariados (INRC)*

<Inserir ou anexar mapa>

Paisagens culturais chanceladas*

Obs.: A inclusão dos bens inventariados segundo a
metologia do INRC e da paisagem cultural chancelada se
dá em cumprimento à decisão proferida nos autos do
processo judicial nº 0800526-07.2016.4.05.8500

Indicar:
Limite Municipal
Área de Estudo
Canteiro de Obras
Área do Empreendimento
Outros

Os dados relativos às Terras Indígenas, Quilombolas e Cavidades Naturais Subterrâneas deverão ser obtidos junto aos órgãos responsáveis, a saber:
FUNAI, Fundação Palmares e ICMBio
III. Caracterização da Área de Estudo
1
2

Sim

Não

Há previsão de impacto (direto ou indireto) em bens culturais acautelados em âmbito Federal?

Sim

Não

Há previsão de impacto (direto ou indireto) em práticas e/ou locais utilizados ou referenciais para a produção e reprodução cultural de
bens culturais Registrados em âmbito Federal?

3
4
5
6
7
8
9

Sim

Não

Há previsão de impacto (direto ou indireto) em Terras Indígenas?

Sim

Não

Há previsão de impacto (direto ou indireto) em Terras Quilombolas?

Sim

Não

Há previsão de impacto (direto ou indireto) em Cavidades Naturais Subterrâneas?

Sim

Não

Há previsão de impacto (direto ou indireto) em meio aquático?

Sim

Não

Há previsão de impacto (direto ou indireto) em área urbana?

Sim

Não

Há previsão de impacto (direto ou indireto) em centro histórico urbano?

Sim

Não

Há previsão de impacto (direto ou indireto) em centro histórico tombado?

Observações adicionais:

IV. Processos existentes no IPHAN na área de influência da Atividade ou Empreendimento
Obs.: Informar a existência de outros processos relativos ao licenciamento de Atividades ou Empreendimentos relacionados com a proposta desta FCA.
#

N⁰ do processo

Nome do Empreendimento

Unidade responsável

1
2
...
x

01506.004422/2015/11

Parque Raposo Empreendimento Imobiliários Ltda

São Paulo

V. Processos existentes em Órgãos Municipais
N⁰ do processo:
Nome do Órgão:
Unidade responsável:
Telefone:
E-mail:
Fase atual do licenciamento:

N⁰ do processo:
Nome do Órgão:
Unidade responsável:
Telefone:
E-mail:
Fase atual do licenciamento:

VI. Processos existentes em Órgãos Estaduais do Meio Ambiente - OEMA
P.A.2017-0.023.323-4
Secretaria do Verde e Meio Ambiente - SVMA
DECONT-2 - GTAIA
5187-0100
Elaboração de Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA para obtenção da licença de ambiental de instalação - LAI
VII. Processos existentes em Órgãos Federais

N⁰ do processo:
Nome do Órgão:
Unidade responsável:
Telefone:
E-mail:
Fase atual do licenciamento:
VIII. Anotação de Responsabilidade Técnica

 A
Anexo 04 – ART – Anotação de R esponsabilidade Técnica
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