

Pa
arâmetros do Solo

TIPO

NSPT

Consistência
C
/
Compacidade
C
e

Ca
amadas de
solo

13

Areia fina a grossa
siltosa

8 a 19

Medianamente
M
e
compacta

10

31

19

0,48
85 0,320

3, 12

18000 35000
3
50000
0

14A

Areia m
média a grosssa
siltosa

9 a 15

Medianamente
M
e
compacta

10

29

19

0,515 0,347

2,888

16500 29000
2
47000
0

14B

Areia m
média a grosssa
siltosa

10 a
25

Compacta

15

32

19

0,47
70 0,307

3,225

20000 40000
4
57000
0

c

Ø

 kN 
 2
m 

 kN 
 3
m 

K0

Ka

Kp

Kh

 kN 
 3
m 

Es

 kN 
 2
m 

Kv

 kN 
 3
m 

Parâm
metros Geo
otécnicos p
para o projjeto de gale
erias do su
umaré



Pa
arâmetros do Solo

TIPO

NSPT

CONSISTÊNCIA /
COMPACIDADE

Cam
madas de
solo

1

Aterro – Argila silto
Arenosa
a, areia média
argilosa

1a5

Mole

10

20
0

16

0,65
58 0,490

2,004

2000

4000

5700

2

ão – Argila
Aluviã
orgânica plástica

0a2

Muito mole

10

15
5

15

0,74
41 0,590

1,770

1500

2000

4300

3A

Argila ssilto arenosa

1a4

Mole

15

18
8

16

0,69
91 0,528

1,889

2400

4500

6800

3B

Argila ssilto arenosa

5a9

Média

25

19
9

17

0,67
74 0,509 1,9965

7500

10000
1
20000
0

4

Areia fiina a grossa
poucco argilosa

4a9

Fofa

10

27
7

18

0,54
46 0,376

2,666

10000 20000
2
28000
0

5

média pouco
Areia m
argilosa

3 a 10

Fofa

5

29
9

18

0,515 0,350

2,888

9000

7

Argila ssilto arenosa

6 a 10

Média

25

21

18

0,64
42 0,470

2, 12

10000 18000
1
28500
0

8

Argila ssilto arenosa

11 a
18

Rija

40

24
4

18

0,59
93 0,420

2,337

20000 33000
3
58000
0

c

Ø

 kN 
 2
m 

 kN 
 3
m 

K0

Ka

Kp

Kh

Es

Kv

 kN 
 3
m 

 kN 
 2
m 

 kN 
 3
m 

20000
2
25000
0
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Parâme
etros Geotécnicos pa
ara o projeto de galerrias do águ
ua preta



Pa
arâmetros do Solo

TIPO

Consistência
C
/
NSPT
Compacidade
C
e

Ca
amadas de
solo

1

Aterro
o – Argila silto
o
Arenossa, areia médiia
argilosa

1a5

Mole

10

20
0

16

0,6
658 0,490 2,,04

2000

4000

5700

2

Aluvvião – Argila
orgâ
ânica plástica

0a2

Muito mole

10

15
5

15

0,7
741 0,590 1,,70

1500

2000

4300

5

Areia
a média pouco
o
argilosa

3 a 10

Fofa

5

29
9

18

0,5
515 0,350 2,,88

9000

20000
2
25000
0

7

A
ATERRO
COM
MPACTADO
(Argila
a silto arenosa
a)

6 a 10

Média

25

21
1

18

0,6
642 0,470 2,,12 10000 18000
1
28500
0

8

Argila
a silto arenosa
a

11 a
18

Rija

40

24
4

18

0,5
593 0,420 2,,37 20000 33000
3
58000
0

10B

a fina a média
Areia
pou
uco argilosa

10 a
18

Medianamente
M
e
compacta

10

32
2

19

0,4
470 0,307 3,,25 17000 35000
3
48000
0

c

Ø

 kN 
 2
m 

 kN 
 3
m 

K0

Ka

Kp

Kh

Es

Kv

 kN 
 3
m 

 kN 
 2
m 

 kN 
 3
m 

9.2.2 VEGETAÇÃO
A região de estudo se
e caracteriz
za por área urbana con
nsolidada,portanto a prresença de vegetação
o
pectos paissagísticos ou
o de arbo
orização urbana. Denttre as áreaas de interrvenção se
e
reflete asp
identificou apenas um
ma com po
otencial imp
pacto sobre
e a vegeta
ação. Trata--se dos terrenos que
e
apropriadoss entre a R. Dr Mirando
o de Azeved
do e a Travessa Roquee Adóglio.
serão desa
o da área de
e intervençã
ão foi realiz
zada campa
anha de cam
mpo em abril de 2013.
Para a carracterização
O cadastra
amento dass árvores a serem sup
primidas foi realizado, consideranndo indivídu
uos a partirr
de 3 cm de
e DAP, os quais
q
foram fotografado
os, plaqueteados, tiveram sua alttura e o DAP medidos,
além da identificaçã
ão de esp
pécie, famíília, determ
minação de
e nome ppopular e do estado
o
ário.
fitosssanitá
a se identifiicou seis indivíduos arrbóreos nas
s calçadas no entorno dos terreno
os a serem
m
Nesta área
desapropriiados. Os dados desse
es indivíduo
os arbóreos estão apre
esentados nno Quadro 9.2.2-1.
9
s que poten
ncialmente serão desa
apropriadoss identificarram-se trêss
Dentro doss terrenos particulares
indivíduos arbóreos também
t
apresentadoss no Quadrro 9.2.2-1, porém nãoo foi possív
vel obter oss
DAP, pela negativa
n
de autorização
o de entrad
da nas propriedades.
dados de D
A espacia
alização de
essas árvores está a
apresentada
a na Figu
ura 9.2.2-1 e no An
nexo 04 é
apresentad
do o Inventá
ário Fotográ
áfico dos esspécimes id
dentificados.
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Qu
uadro 9.2.2
2-1
Cadastro arbóreo
a
na
a área de in
ntervenção das obrass.
n.
Arv.
1

Nome científico

Nom
me popular

6,6+6,7+
+4,8

Alturra
(m))
2

bom

Origem

DAP (cm
m)

exótica

EF

B
Bauhinia varriegata

pata-d
de-vaca

2

H
Handroanthu
us impetigino
osus

ipê-ro
oxo

nativa

31,3

12

bom

3

F
Ficus sp

figuei ra

exótica

4

bom

4

F
Ficus sp

figuei ra

exótica

5

bom

5

T
Tipuana tipu

tipuan
na

exótica

7+6,77
11,1+11,88+8,9
+14,66
48,7

15

bom

6

T
Tabebuia heterophyla

ipê-de
e-el-salvadorr

exótica

24,5

9

bom

-

B
Bauhinia varriegata*

pata-d
de-vaca

exótica

-

10

bom

-

B
Bauhinia varriegata*

pata-d
de-vaca

exótica

-

10

bom

-

M
Mangifera ind
dica*

mang
gueira

exótica

-

6

bom

Legenda
a: "n. da Arv.": Número da plaq
queta afixada n
na árvore; "Alturra": Altura média da árvore, meedida do colo aos ramos
mais alto
os; DAP: Diâme
etro à altura do
o peito (i.e. 1,30
0m); EF: Estad
do Fitossanitário
o: "bom"- árvoree não comprom
metida. "*"
represen
nta indivíduos arbóreos identific
cados dentro de
e propriedades particulares.

e da interferência com
m o Mapa d e Vegetaçã
ão Significa
ativa do Muunicípio de São Paulo,
Na análise
segundo o
os Decretoss Estaduais
s n. 30.443
3/89 e 39.7
743/94, está
á área estáá inserida na
n área de
e
vegetação significativva conforme
e apresenta
ado nas Fig
guras 9.2.2
2-2 e 9.2.2 -3. Por outtro lado, se
e
ue não são áreas de preservação permanentte – APP, conforme Fig
gura 9.2.2--4.
observa qu
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Fig
gura 9.2.2-1: Croqui de localização dos indivíduos arbóreos
s cadastrados e em proprieda
ade particular
333

zação da Vegettação Significa
ativa do Municíp
pio de São Paulo para a área de
d galerias pro
ojetadas dos
Fiigura 9.2.2-2: Croqui de localiz
córregos Água
Á
Preta e Su
umaré, segund
do os Decretos Estaduais n. 30
0.443/89 e 39.74
43/94.
334

Fig
gura 9.2.2-3: Crroqui de localiz
zação da Vegeta
ação Significattiva do Municíp
pio de São Paulo na área de de
esapropriação, segundo os
De
ecretos Estadua
ais n. 30.443/89
9 e 39.743/94.
335

Figura 9.2.2-4: Croq
qui de localizaç
ção de Área de Preservação Permanente – APP na região de intervenção.
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Compensa
ação Ambiiental
a Galeria Prrojetada do córrego Ág
gua Preta, to
odos os inddivíduos listtados serão
o
Segundo o projeto da
afetados p
pelas obras.. Nos Quad
dros 9.2.2-2
2 e 9.2.2.-3
3 são apres
sentados oss manejos pretendidos
p
s
para as árvvores cadasstradas.

Qu
uadros 9.2.2-2

Manejo Pretendido
P
o – Cortar exóticas (Fora de APP)
A
–5Á
ÁRVORES
n.
Arv.
1
3
4
5
6

Nome cien
ntífico
Nome po
opular
Orrigem
DAP (cm
m)
pata-de-vacca
ex
xótica
6,6+6,7+44,8
Ba
auhinia varie
egata
figueira
f
ex
xótica
7+6,7
Ficcus microca
arpa
figueira
f
ex
xótica 11,1+11,8+8,99+14,6
Ficcus microca
arpa
tipuana
t
ex
xótica
48,7
Tip
puana tipu
alvador ex
xótica
24,5
Ta
abebuia hetterophyla ipê-de-el-sa
média 10% maiore s DAP(corte de exótica
as)=48,7
Ice para 24,5=
= 9:1

Alttura
(m
m)
2,5
2
4
5
15
1
9

E.F.
bom
bom
bom
bom
bom

Qu
uadros 9.2.2-3

M
Manejo Pre
etendido – Transpla
antar nativ
va (Fora de
d APP) – 1 ÁRVOR
RE
n.
Altura
a
Arv.
Nome
e científico
No
ome popula
ar Origem
m DAP (cm
m)
(m)
2
nativa
31,3
12
H
Handroanthu
us impetigin
nosus Ipê--roxo
média 10%
% maiores D
DAPs(transp
plante de na
ativas)=31,33
Itn para 31,3=
=6:1

E.F.
bom

A compensação da vegetação
v
arbórea ma
anejada foii definida de
d acordo ccom os cállculos e oss
a Portaria n. 44/SVMA..G/2010.
critérios da
O Quadro
o 9.2.2-4 ap
presenta o cálculo de compensaç
ção para as
s árvores qque foram medidas
m
oss
DAP, indiccando, porrtanto ao menos
m
29 mudas pa
ara plantio, sendo quue o indivííduo 2 (H..
impetiginossus) deverá
á ser transp
plantado. D
Destaca-se, no entanto, que este cálculo é parcial, uma
a
vez que oss indivíduos em área privada nã
ão foram medidos, dev
vendo novoo cálculo se
er efetuado
o
após acessso à essas árvores.

Qu
uadro 9.2.2
2-4
Cá
álculo do plantio com
mpensatório
o de acordo
o com a Po
ortaria 44/S
SVMA.G/20
010.
Mem orial do Cá
álculo
CF
F= (A+B+C+
+D+E+M)*F
Fr1*Fr3
No
o caso do presente pro
ojeto (sem contabilizar
c
fatores
red
dutores):
CF
F=(D)
On
nde:
D=
=[(Ite*TE + Ice*CE)*50
0% + (Itn*TN
N+Icn*CN)]** Fm
D=
=[(0*0+9*5)*0,5+(6*1+0
0*0)]*1
337
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D=
=(45)*0,5 + (6)
D=
=28,5
CF
F= 28,5 ~ 29 mudas co
om DAP 3 cm
c
O plantio d
dessas 29 mudas
m
e o transplante
e do ipê-rox
xo, somadas as árvorees em terreno privado,,
poderão se
er realizado
os na área de
d desaprop
priação apó
ós a finalização das obbras.

9.2.3 INFR
RAESTRUT
TURA
m é apresen
ntar a interfferência do
o empreendimento na rede de inffraestrutura
a
O objetivo deste item
a área de in
ntervenção.
instalada e em funcionamento na
Conforme dito anterio
ormente, ca
abe aqui de
estacar que
e, área de intervençãoo é formada
a diferentess
os quais, são
s
responsáveis pelo
o desempe
enho de funções espeecíficas, po
or meio da
a
agentes, o
utilização d
de diferente
es formas e objetos. E
Esta rede de
d infraestru
utura enconntra-se insta
alada e em
m
funcionamento, e serrão afetada
as pela insttalação das
s novas galerias. Porta
tanto, será necessário
o
er canais de
e diálogo entre
e
o consstrutor e os
s diferentes
s responsávveis, sejam eles entess
estabelece
públicos ou
u privados, para se rea
alizar o rem
manejamento
o correto de
estas estrutturas impac
ctadas.
osto, infere--se que po
or meio de
e observaç
ção em cam
mpo e de consulta aos
a
órgãoss
Pelo expo
responsáveis tanto pe
ela gestão urbana,
u
com
mo as inform
mações disp
poníveis a ccerca da inffraestrutura
a
pio, especiificamente, na região
o de instala
ação das galerias, fo
oi possívell
instalada no municíp
as interferê
ências e os interlocutorres responsáveis pela gestão
g
das mesmas.
identificar a
A partir dissto foram identificados os seguinte
es objetos e os respec
ctivos órgãoos responsá
áveis:








Red
de de água
as pluviais e mobiliário urbano – SIURB;
S
Red
de de água
as e esgoto – SABESP ;
Red
de de elétrica – AES Eletropaulo;
E
Tub
bulações de
e gás encan
nado – COM
MGÁS;
Red
de de sinaliização viária - DSV;
Red
de de teleco
omunicaçõe
es – Divers os operado
ores concessionários.

Com relação a interfe
erência, é possível ao longo do tra
açado das duas galeriias, especifficar que ass
n porção à montan
nte do em
mpreendimeento. Visto que esta
a
interferênccias concentram-se na
correspond
de à área com
c
maior quantidade
q
d
de unidade
es comerciais e residennciais cujo perímetro
p
é
compreend
dido entre a avenida Francisco M atarazzo e ás áreas de
e emboquee das galeria
as (avenida
a
Sumaré e rua Cajaíb
ba). A Tab
bela 9.2.3-1
1, apresentada a seguir, elenca as interferrências em
m
ura ao long
go do traçado, de form
ma que estã
ão especific
cadas o tippo de interfe
erência e a
infraestrutu
extensão d
de cada uma.
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Ta
abela 9.2.3
3-1
I
Interferênc
cias em infrraestrutura
a ao longo do traçado
o.
Infraestrutu
uras

Extensão (m)

Água Pluvial

359,30
3

Água Potável
Água Potável
Rema
anejada
DSV - Controle d
de
tráfeg
go
Esgotto

816,99
8
53,43
4,05
1.2
204,05

Esgotto Remanej ado

75,44

Fibra Ótica

30,14

Gás
Rede elétrica
Telefo
onia
Total Geral

911,64
9
11,68
479,56
4
3.9
946,27

Ao observvar os dado
os apresenttados na T
Tabela 9.2.3
3-1, identific
ca-se que no total sã
ão 3.946,27
7
metros de interferênccias, distrib
buídas entre
e água, es
sgoto, rede elétrica, teelefonia, red
de de gás,,
os. Destaca
a-se como maior interrferência aq
quelas na rede
r
da SA
ABESP, tanto de água
a
entre outro
como esgo
oto, seguido
os pela red
de de gás, os quais, juntos corre
espondem a 3.420,85 metros, ou
u
87% das in
nterferência
as.

9.2.4 DESA
APROPRIA
AÇÃO
m de análise
e do Estudo
o de Viabilidade Ambiental (EVA
A) é a identtificação da
a
O objetivo deste item
de de desapropriação para a imp
plantação da
as obras da
as Galerias Compleme
entares doss
necessidad
Córregos Á
Água Preta e Sumaré. De forma q
que, para a elaboração
o deste item
m foram analisados oss
dados disp
poníveis no
o projeto de
e engenharria, assim como,
c
os da
ados disponníveis forne
ecidos pela
a
SP Obras referentes aos proces
ssos de dessapropriaçã
ão existente
es para áreaa, para a im
mplantação
o
as já em operação, refe
erentes a p rocessos in
niciados na década de 1950.
das galeria
q
parte das informa
ações utiliz
zadas para a composiição deste item foram
m
Cabe aquii destacar que,
disponibilizzadas pelo Departame
ento de De
esapropriações da Pre
efeitura Mu nicipal de São Paulo,,
vinculado a Secretaria
a Municipal de Negócio
os Jurídicos
s, o qual tem
m como atriibuição:

“Compete ao departa
amento a re
epresentaçã
ão do munic
cípio nas aç
ções relativvas a desap
propriaçõess
e em todo
o o serviço que as anttecedem, ccomo a elab
boração de minutas de decreto de
d utilidade
e
pública e d
de interesse social, a avaliação d
de imóveis,, e a contra
atação e fisscalização de
d serviçoss
preparatórrios para esse
e
fim. Informaçõess e certidõ
ões a resp
peito da exxistência de
e ação de
e
desapropriiação, em andamento
o ou arquiivada, pode
em ser obtidas pessooalmente, devendo o
interessad
do portar do
ocumentos que identififiquem o im
móvel exprop
priado, taiss como IPT
TU, certidão
o
de Registro
ro de Imóveis, escritura
a ou compro
omisso de compra
c
e ve
enda.” (PMS
SP, 2013).
e que, a pa
artir da apro
ovação da L
Lei n. 4.123
3/51, é aprovado o Planno de Sane
eamento da
a
Registra-se
Bacia do C
Córrego Águ
ua Preta, e por meio d
do Decreto n.
n 5.491/62, é declaradda de utilida
ade pública
a
a área do tterreno situ
uada dentro do perímettro formado
o pelas ruas
s Venâncio Ayres, Rau
ul Pompeia,,
Padre Chicco, Augusto
o Miranda, e Coriolano
o, no 20 sub
bdistrito, nec
cessária a eexecução do
d Plano de
e
Melhorame
entos Aprovvado pela Lei
L n. 4123/5
51.
o com os da
ados dispon
níveis dos p
processos de
d desapropriação reaalizados na década de
e
De acordo
1970, o qu
ual foram disponibiliza
d
ados pelo D
Departamen
nto de Desapropriaçõees, especificamente o
339
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DESAP-3, identificam
m-se processos exp
propriatórios
s datados de 19744, cujas in
nformaçõess
disponíveiss encontram
m-se no qua
adro 9.2.4-1
1, apresenta
ado a seguiir.

Qu
uadro 9.2.4
4-1
Informaç
ções dos Processos
P
Expropriat
E
órios Referentes a Im
mplantação
o das Galerrias já em
operação..
Proprrietário

Endereço

Rua
Miranda
Azevedo, 1128
Rua
Miranda
José Francisco de Souza
Azevedo, 1138
Rua
Miranda
João Pasini
Azevedo, 1142
Rua
Miranda
João Geraldi
Azevedo, 1152
Rua
Miranda
Antônio Montteiro
Azevedo, 1114
Fonte: Prrocesso DESA
AP-3.
Wilma Gigliottte Romanelli

Processo
de
de
de
de
de

Área
Necessária
(m2)

Á
Área
Remaanescente
(m2)

Área Total
(m2)

34.161/74

86
6,50

231,50

300,00
0

34.162/74

22
2,00

174,00

196,00
0

34.163/74

89
9,00

184,00

273,00
0

34.164/74

37
7,00

162,20

199,20
0

43.573/74

10
0,40

592,60

603,00
0

a
as no Quad
dro 9.2.4-1, cinco imóvveis localiza
ados na rua
a
De acordo com as infformações apresentada
de seu imóvel desapro
opriado, paara a implantação dass
Miranda de Azevedo, tiveram uma parte d
ontram-se em
e funcion amento. A área de cada
c
imóveel declarada
a como de
e
galerias que já enco
ariou entre 2% à 33% para o totall de cada prropriedade.
utilidade va
o com info
ormações disponíveis
d
pelo Proje
eto de Macro Drenaggem nas Bacias
B
doss
De acordo
Córregos Água Pretta – Suma
aré, as obrras acarrettaram em interferênccia nos sette imóveis,,
dos no quad
dro 9.2.4-2,, a seguir.
apresentad

Qu
uadro 9.2.4
4-2
Informa
ações dos Processos
s Expropria
atórios Referentes a Implantaçãão do Proje
eto Atual
(licen
nciamento atual)
Proprietá
ário
Antônio Monteiro – Laercio
Monte
eiro
Antônio Gigliotte So
obrinho
Helena Conceição da
d
Nativid
dade

Rua Mirand
da de Azevedo
o, 1128

Área Rem
manescente (m
m2)
Área
Á
total do im
móvel (não
participou
p
do pprocesso anterior)
231,50
2

Rua Mirand
da de Azevedo
o, 1138

174,00

Endereço
Rua Mirand
da de Azevedo
o, 1114

Thomaz Gigliotte Netto

Rua Mirand
da de Azevedo
o, 1128

Maria Apparecida Pizani
P
Wilma
a Gigliotte – Maria
M
Conce
eição Janatácio
Diogo
o de Almeida Ramos
R

Rua Mirand
da de Azevedo
o, 1142
Rua Mirand
da de Azevedo
o, 1128
Rua Mirand
da de Azevedo
o, 1152

Área
Á
total do im
móvel (não
participou
p
do pprocesso anterior)
189,00
Área
Á
total do im
móvel (não
participou
p
do pprocesso anterior)
162,20

a caracteriza
ação do em
mpreendimento, esta árrea de desaapropriação localiza-se
e
Conforme descrito na
alerias proje
etadas do Córrego Ág
gua Preta, localizadoss próximo à travessa
a
no emboque das ga
D Miranda
a de Azeve
edo e rua Dr.
D Francisc
co Figueireedo Barreto
o, conforme
e
Roque Adóglio, rua Dr.
4-1, a segu
uir. Nesta área
á
de dessapropriaçã
ão será imp
plantada a ccaixa AP4, a qual, de
e
figura 9.2.4
acordo com
m o projeto
o de engenh
haria terá a
aproximadam
mente 20 metros
m
de coomprimento
o, 4,5 m de
e
largura e 4
4,0 m de altura em rela
ação ao leito
o da rua. Se
eu projeto prevê
p
uma ggrelha metá
álica para a
captação d
do escoame
ento superficial e será construída
a em concre
eto.
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Fiigura 9.2.4--1: Perímettro previsto
o para desapropriaçãão.
es coletadas
s em campo
o, tratam-se
e de 05 imó
óveis reside nciais e 02 imóveis de
e
Conforme informaçõe
esidencial, sendo
s
um estabelecim
e
mento come
ercial, uma loja de maaterial de co
onstrução e
uso não re
outro um estabelecimento de serviços, uma oficin
na mecânic
ca. As edifficações re
esidenciais,,
no máximo dois pavim
mentos e e ncontram-s
se em bom estado de conservaç
ção. Destess
possuem n
imóveis trê
ês possuem
m fundos para a Travesssa Roque Adóglio,
A
a qual
q
possui traçado paralelo à rua
a
Miranda de
e Azevedo.. Cabe aqui destacar q
que, somen
nte um prop
prietário nãão autorizou
u a entrada
a
no lote parra medição,, as cartas de
d comuniccação com os
o proprietá
ários enconttram-se no Anexo 03.

Imóveis resid
denciais localizzados na rua Miranda de A
Azevedo
– área desap
propriação.

Imó
óveis de comé
ércio e serviçoos localizados
s na rua Miran
nda
de Azevedo
A
– áre
ea desapropriaação.
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Imóvel reside
encial localiza
ado na rua Miranda de Aze
evedo –
área desapro
opriação.

Imó
óveis residenciais localizadoos na rua Mira
anda de Azeve
edo
– árrea desaproprriação.

Face do imó
óvel residencial com fundo
os para a Trravessa
Roque Adógllio

Fac
ce dos imóveis
s residenciaiss com fundos para a Travesssa
Roq
que Adóglio.

9.2.5 POPULAÇÃO E EQUIPAM
MENTOS SO
OCIAIS
cioeconômiico da ADA
A foram es
studados oos setores censitárioss
Para realizzar o diagnóstico soc
interceptad
dos pelo tra
açado das galerias.
g
Ao
o total, trinta
a setores censitários fo
foram selec
cionados de
e
forma a po
ossibilitar qu
ue dados re
elativos à po
opulação, assim
a
como sua escolaaridade e re
enda, sejam
m
analisadoss. Também
m para estes setoress censitário
os foram levantados dados rellativos aoss
equipamen
ntos sociaiss, com o ob
bjetivo de ca
aracterizar o atual atendimento ddos residenttes da área
a
quanto à e
educação, saúde,
s
espo
orte, cultura e lazer.

 Pop
pulação
Nos 30 se
etores censiitários interceptados p
pela ADA, existem
e
513
37 domicílioos estabelecidos e um
m
total de 13097 mora
adores, res
sultando em
m uma média de 2 a 3 moradoores por domicílio.
d
A
o por gênero assim co
omo a denssidade dem
mográfica da
a área são dados que
e compõe a
distribuição
tabela 9.2.5-1.

342
2

Área
(ha)
416,75

Ta
abela 9.2.5
5-1
Po
opulação da
d ADA, áre
ea e densid
dade demo
ográfica, 20010
Homens
Mullheres
Dens
sidade
Total
demo
ográfica
(habitanttes)
(habitanttes) (%)
(ha bitantes) (%)
(hab//ha)
6.061
46%
7.16
62
54%
13.223
31,72
2902

es dados que
q
a pop ulação des
sta área é composta majoritaria
amente porr
Constata-sse por este
mulheres, sendo que
e a proporçã
ão homem//mulher des
sta área é similar à e ncontrada para a AID
D
m 9.1.1 Caracterizaç
C
ção Popula
ação AID).. Diferenteemente, a densidade
e
(como vissto no item
demográficca da ADA
A é muito menor qua
ando comp
parada com
m a da AID
D, correspondendo a
aproximadamente um
m terço desta
a.
As figuras 9.2.5-1, 9.2.5-2 e 9.2
2.5-3 repressentam resp
pectivamente as quanntidades de domicílios,,
gráfica doss setores censitários
c
moradoress e densidade demog
que contoornam o trraçado dass
galerias. P
Percebe-se que nos setores ao no
orte da linha
a de ferro há menos doomicílios e moradores,,
resultando
o em uma menor
m
densid
dade demo
ográfica tam
mbém.

Figura 9.2
2.5-1: Quan
ntidade de
e domicílio
os dos setores censitários quee contorna
am a ADA,,
2010
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Figura 9.2
2.5-2: Quan
ntidade de
e moradore
es dos settores censitários quee contorna
am a ADA,,
2010

Figura 9.2
2.5-3: Densidade demográfica do
os setores
s censitário
os que conttornam a ADA,
A
2010
A pirâmide
e etária desta populaç
ção está a presentada
a na figura 9.2.5-4 a sseguir. Porr meio dela
a
percebe-se
e que a pro
oporção enttre homenss e mulhere
es é equilibrada para qquase toda
as as faixass
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etárias, sendo exceçã
ão a faixa de 60 anos o
ou mais, onde a quantiidade de muulheres se torna muito
o
mais prepo
onderante, evidenciand
e
do uma maiior expectativa de vida
a da populaçção feminin
na.
60 ou m
mais
50 a 59 aanos
40 a 49 aanos
30 a 39 aanos
23 a 29 aanos
18 a 22 aanos
15 a 17 aanos
11 a 14 aanos
7 a 10 aanos
4 a 6 aanos
Até 3 aanos
1.500

1.000
1

5000
Hoomens

0

500

1.0
000

1.500

2.000

Mulheres

Figu
ura 9.2.5-4:: Pirâmide etária seto
ores censitários interc
ceptados p
pela ADA, 2010
2
ão foram selecionado
s
os dados relativos
r
àss
Para tratar do grau de escolarridade destta populaçã
a
as e aos responsáveis
s por domiccílios com 10
1 anos ou
u
pessoas ccom 5 anoss ou mais alfabetizada
etizados, de
e modo que
e estas info rmações es
stão apresentadas na ttabela 9.2.5
5-2.
mais alfabe

Ta
abela 9.2.5
5-2
População e re
esponsáve
eis por dom
micílio alfab
betizados, 22010
Respons
sáveis
Pesso
oas
alfa
abetizadas alfabetizados com 10 anos
com mais
m
de 5 a
anos
ou maiis em d
domicílios
particula
ares
Total ADA
Resp
ponsáveis
alfab
betizados
Abso
oluto
% do total
Absoluto
o
por pessoas
alfab
betizadas
13.223
12.37
73
93
3,57%
5.094
41,177%
Nesta área
a, aproxima
adamente 94%
9
da pop
pulação com
m 5 anos de
d idade ouu mais é allfabetizada,,
índice muito próximo ao observa
ado para a AID, o que
e é considerado elevaddo. Também
m como na
a
AID, desta
a população
o alfabetizad
da, aproxim
madamente 40%
4
são responsáveiss por domicílios.
As figuras 9.2.5-5 e 9.2.5-6
9
representam a distribuiçã
ão espacial destas infoormações de
d nível de
e
a de estudo..
alfabetizaçção da área

345
5

Figura 9.2.5-5: Alfabetizados com
c
mais d
de 5 anos nos setore
es que conttornam a ADA,
A
2010

Figura 9.2.5-6: Responsáveis alfabe
etizados co
om mais de
e 10 anos n
nos setores
s que
contorrnam a ADA
A, 2010
A distribuiçção da popu
ulação alfab
betizada accompanha de
d maneira geral a disttribuição de
e domicílioss
e moradorres, o que era
e de se esperar,
e
ap
parecendo em
e maiores
s quantidaddes ao sul da
d linha do
o
trem.
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A renda desta área é tratada através
a
de dados de distribuição
d
o de domicíílios perma
anentes porr
rendimento
o nominal mensal
m
per capta
c
, apre sentada atrravés do qu
uadro 9.2.5--1 e da figurra 9.2.5-7.

Qu
uadro 9.2.5
5-1
Distrib
buição dom
micílios perrmanentes dos setore
es censitárrios interceeptados pe
ela ADA
distrribuídos po
or rendime
ento nominal mensal per
p capta, 2010
Sem
De 5 a Mais
M
rend Até 1/8 De
D 1/8 a De
D 1/4 a De
e 1/2 a De 1 a De 2 a De 3 a 10
de 10
a
S.M.
1 S.M. 1//2 S.M. 1 S
1/4
S.M.
2 S.M.
S
3 S.M
M. 5 S.M. S.M.
S.M.
S
263 8
2
22
10
09
51 6
117
71
1304
2146
2823
1743
2,60%

0,0
08%

0,22%
%

1,08%
5,11%

Sem rendda
Até 1/8 SS.M.

17,2
25%

De 1/8 a 1/4 S.M.
11,59%

De 1/4 a 1/2 S.M.
De 1/2 a 1 S.M.

12,90%
%
27,94%

De 1 a 2 S.M.
De 2 a 3 S.M.
De 3 a 5 S.M.

211,24%

De 5 a 100 S.M.
Mais de 10 S.M.

Figura 9.2.5-7: Distrribuição do
omicílios p
permanente
es dos seto
ores censittários interrceptados
pela ADA
A distribuíd
dos por ren
ndimento nominal mensal per caapta, 2010
destes dado
os percebe-se que os domicílios da ADA tem
m em sua m
maioria renda nominall
Por meio d
mensal pe
er capta de 5 a 10 salários m
mínimos. No
N entanto, a distribuuição é rellativamente
e
equilibrada
a nas dema
ais faixas de
e rendimentto que não as inferiore
es a 1 salárrio mínimo e nem sem
m
rendimento
o, que tem pequena pa
articipação na composição dos rendimentos.

 Equ
uipamento
os Sociais
Os equipamentos socciais na reg
gião formad
da pelos setores censitários intercceptados pelo traçado
o
am levanta
ados atrav
vés de daddos provenientes do
o
das galerias deste empreendiimento fora
m do ano de 2007, e vverificados através de imagens doo Google Street
S
View,
Infocidade, que datam
omo base de
d dados pa
ara esta áre
ea imagens de janeiro de
d 2011.
que tem co
ma foram id
dentificados ao todo 36
6 equipame
entos sociaiis: 2 de asssistência so
ocial, 12 de
e
Desta form
cultura, 16
6 de educa
ação, 2 de esporte, 2 feiras e 2 de saúde. Seus nom
mes estão listados no
o
quadro 9.2
2.5-2 abaixo
o.

Qu
uadro 9.2.5
5-2
Equipa
amentos so
ociais na re
egião forma
ada pelos setores
s
censitários in
nterceptados pelo
traça
ado das galerias
Tipo
o
Categoria
Nome
Localizzação
Aprocima
a
R. Dr. H
Homem de Melo
M
Assiistência Soccial
Instituto
Av. Sannta Marina
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Tipo
o

Categoria
Particular
Particular
Particular
Particular

Cultura

Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular

Educação

Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular
Particular

Espo
orte
Particular
Feira
a

-

Nome
Rogacion
nista
Eazy Club
b
Cachaçarria Pompeia
a

Localizzação

Av. Mq de São Vic
cente
Av. Nicoolas Boer
Av.
Franc
cisco
Shopping
g West Plaza
Matarazzzo
Av.
Franc
cisco
Casa das
s Caldeiras
Matarazzzo
Shopping
g Bourbon
R. Turiaassu
Teatro Brradesco
R. Turiaassu
Sesc Pom
mpeia
R. Cléliaa
Teatro Plínio Marcos
s R. Cléliaa
Núcleo Bartolomeu R. Dr.. Augusto de
mentos
de Depoim
Mirandaa
Shopping
g Pompeia
R. Cléliaa
Nobre
Espaço Santa
S
Clara
R. Joãoo Ramalho
Museu
das
R. Dr. H
Homem de Melo
M
Invenções
Escola Be
eit Yaacov
Av. Mq de São Vic
cente
Colégio In
nvenções
R. Tanaabi
Grão de Chão
C
Escola
R. Tanaabi
de Educa
ação Infantil
Lugar de
d
Criança
Escola de Educação R. Cel M
Melo de Oliv
veira
Infantil
EMECE
R. Cel M
Melo de Oliv
veira
Fazendo
meu
R. Barãão do Banan
nal
caminho escola
Mundo melhor
m
centrro
R. Apiaccas
educacion
nal
Aprocima
a Creche
R. Dr. H
Homem de Melo
M
Oke Doke
e Escola de
R. Mineerva
Educação
o Infantil
Alvorecerr
Colégio
Av. Pom
mpeia
EIFM
R. Drr. Franco da
It’s cool id
diomas
Rocha
Espaço
Lúdico
nal
Escola de Educação R. Barãão do Banan
Infantil
Vila Anglo
o Creche
R. Dani el Cardoso
Objetivo
Centro
Interescolar unidade Av. Sannta Marina
Pompeia
CEI Santa
a Marina
R. Dr. M
Moacir Trancoso
Gente
Inocente
R. Teixeeira e Souza
Escola
Nacional
Atlético
R. Com
mendador So
ouza
Clube
Sociedad
de Esportiva
R. Turiaassu
Palmeiras
s - Estádio
Rua Tavvares Basto
os
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Tipo
o

Categoria
Mu
unicipal

Saúde
Mu
unicipal

Nome
UBS Vila Anglo José
beiro
Serra Rib
Eduardo Leite Bacuri
- Cecco

Localizzação
Rua Tannabi
R. Turiaassu
Av. Sum
maré

e que há uma predominância de equipa
amentos pa
articulares na área, sendo que
e
Percebe-se
somente a
aqueles refe
erentes à sa
aúde perten
ncem à rede
e pública mu
unicipal.
As figuras de 9.2.5-8
8 a 9.2.5-21 mostram alguns destes equipa
amentos soociais enco
ontrados na
a
área.

Fonte: www.encoontrasp.com
m.br

Figura
a 9.2.5-8: In
nstituto Ro
ogacionista
a

Figura 9.2
2.5-10: Casa
a das Caldeiras

Figura 9.2
2.5-9: Shop
pping Westt Plaza

Figura 9.2.5-11: Shoppin
ng Bourbon
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Fonte: Google Streeet View fev./2011

Fig
gura 9.2.5--12: Sesc Pompeia
P

Fonte: Google Street View
w jan/2011
Fig
gura 9.2.5-1
14: EMECE
E Colégio

Figura 9.2.5-13: Núcleeo Bartolo
omeu de
Depoimeentos

Fonte: institutorogacioonista.blogspot.com

Figura 9.2.5-15:
9
CE
EI Santa Ma
arina

Fonte: Google Street View
w jun/2011

Fonte: Google
G
Streeet View fev//2011

Figura 9.2.5-16: Alvorecer
A
Colégio
C
Eiffm

gura 9.2.5-17: Objetivo
o Centro In
nterescolarr
Fig
unidade Po
ompeia
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Fonte:
http://www
w.nacionalaccsp.com/2012/10/estad
dionicolau-ala
ayon.html
Figura 9.2
2.5-18: Na
acional Atlético Clu be – Figura
9.2.5
5-19:
Estádio Nicolau Alay
yon
Palmeiras

So
ociedade

Esportiva
a

Fon
nte: Google Street View
w jan/2011
Fonte: Goo
ogle Street View fev/20
011
Figura 9.2
2.5-20: UBS Vila Ang
glo José S
Serra Figura 9.2.5-21: Eduarrdo Leite Bacuri –
Cen
Ribeiro
ntro de Con
nvivência e Cooperattiva

Através da
a figura 9.2
2.5-22, apre
esentada a seguir, po
ode-se nota
ar que os equipamen
ntos sociaiss
desta área
a concentra
am-se a sul da linha d o trem, sen
ndo sua pre
esença esccassa no ou
utro lado (a
a
norte exisstem somente 6 equipamentos sociais). Nesta
N
área em que se apresentam maiss
concentrad
dos, os equ
uipamentos estão distr ibuídos de forma regular, sendo ppossível afirmar que a
região é be
em servida neste ques
sito.
nte destaca
ar que nenhum deste
es equipamentos sofre
erá interferêências por causa dass
É importan
obras destte empreend
dimento, da
ado que não
o correspon
ndem a área
as de desappropriação.
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Fiigura 9.2.5-22: Distrib
buição dos
s equipame
entos sociaais
9.2.6 IMÓV
VEIS E ATIV
VIDADES ECONÔMIC
E
CAS
acterizados os usos do
o solo obse
ervados para
a a ADA, coom ênfase em um doss
Serão nestte item cara
usos: o de
e atividadess econômic
cas. Este usso particula
armente com
mpreende o uso não urbano, do
o
tipo cháca
aras, granja
as, que co
onstituem o setor prim
mário da economia;
e
ustrial, que
e
o uso indu
correspond
de ao setorr secundário da econo
omia; e o uso
u comercial e de se rviços, que
e compõe o
terceiro se
etor econôm
mico.

 Uso
o e Ocupaç
ção do Solo da ADA
 Aspec
ctos Metodo
ológicos
o do solo na ADA é uma sínttese dos ddados e in
nformaçõess
O estudo de uso e ocupação
dos nos dem
mais itens do
d meio soccioeconômic
co. Os regis
stros fotogrráficos dispo
oníveis noss
consolidad
itens do diagnóstico do
d meio soc
cioeconômiico devem ser
s conside
erados paraa a descriçã
ão do uso e
ocupação do solo na ADA.
A metodollogia empre
egada para
a detectar o uso e oc
cupação do
o solo da A
ADA está alinhada
a
àss
es de espa
aço geográffico e suass categoria
as analíticas
s de formaa, função, estrutura e
concepçõe
processo ((SANTOS, 2008:69).
2
m
a considera como forma os objetoos geográfic
cos naturaiss
Conforme já mencionado, esta metodologia
emplo, sub
bstrato geollógico) ou construídos
s pelo hom
mem (2ª natureza, porr
(1ª naturezza, por exe
exemplo, e
edifícios, ruas, viadutos e etc). De
esta maneira, a forma é o aspectto visível e exterior de
e
um objeto geográfico
o. A função
o consiste no papel à ser desempenhado através do
o objeto. A
ntre forma e função é direta: uma
a forma é criada
c
para
a desempennhar uma função
fu
; não
o
relação en
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existe função sem uma
u
forma correspon dente. A estrutura
e
co
ompreendee a naturez
za social e
econômica
a de uma sociedade em
e um dete
erminado momento
m
his
stórico. Enqquanto o prrocesso é a
estrutura e
em seu movvimento de transformaç
t
ção ao long
go do tempo
o.
o do estudo
o de uso e ocupação
o do solo da
d ADA consiste no ddiagnóstico local para
a
O objetivo
subsidiar a identifica
ação e posterior avalia
ação dos impactos
i
decorrentes do empreendimento..
Portanto, ffaz-se pertinente cons
siderar as categorias analíticas de forma e função, já
j que noss
demais Ite
ens do diag
gnóstico do
o meio soccioeconômico, foram abordados de maneira direta e
indireta a e
estrutura so
ocial e o pro
ocesso histó
órico de ocu
upação desta área de eestudo.
A identifica
ação das classes
c
de uso e ocu pação do solo
s
da AD
DA foi subssidiada pela
a análise e
interpretaçção de foto
ografias aérreas vertica
ais métricas
s coloridas (disponibiliizadas pela
a EMURB),,
que perm
mitiram con
nsolidar o “Mapa de
e Uso e Ocupação
o do Soloo da ADA do Meio
o
Socioecon
nômico”, esccala 1:12.00
00.
ases Cartog
gráficas de rede viáriaa (logradouros) e rede
e
Sobre esse mosaico foram lançados as Ba
em), provenientes resspectivamente, do Ce
entro de E
Estudos da Metrópole
e
hidrográficca (drenage
(CEM) e da
a Planta de
e Bacia Hidrrográfica - H
Hidrostudio Engenharia
a Ltda. Estaa última forn
necida pela
a
EMURB. A elaboraçã
ão deste mapa
m
consid
derou os us
sos predom
minantes poor quadra, na
n área da
a
ADA estip
pulada para
a os estudos do meiio socioeco
onômico, a qual corre
responde aos
a
setoress
censitárioss do IBGE abrangidos
a
pelo conjun
nto de galerrias.
Para melh
hor identifica
ação dos usos
u
e defin
nição das categorias
c
de
d ocupaçãão, foram consultados
c
s
ados secun
ndários obtidos princip
palmente no
o trabalho “Mapeamen
“
nto de Uso do Solo da
a
também da
Região Me
etropolitana
a de São Pa
aulo” (EMPL
LASA, 2006
6/07), que permitiu
p
um
ma melhor visualização
v
o
dos usos predominan
ntes por qu
uadra dentrro e no entorno das galerias.
g
Essses traballhos foram,,
mente, comp
plementados
s por levan tamentos de
d campo re
ealizado em
m abril de 20
013. A área
a
posteriorm
abrangida na análise possui ao todo 679,77
7 hectares e as categorias/classees de uso e ocupação
o
do solo definidas para
a este estud
do são:

 Mataa pioneira – áreas ocu
upadas porr formações
s arbóreas e arbustivass em estágio inicial de
e
regeneração, re
epresentada
as, nesta re
egião, pelas
s diferentes categoriass de vegetaç
ção exótica
a
e nattiva.

 Áreaas verdes – praças e outras
o
áreass públicas.

 Cam
mpo antrópiico, solo exposto
e
ou alagados – áreas ocupadas porr vegetação
o herbáceo-arbusstiva, repre
esentando áreas
á
vizinh
has ou interrsticiais à urbanizaçãoo já alterada
as por usoss
antró
ópicos; esta
a categoria inclui
i
també
ém as ocorrrências de solo
s
expostto ou áreas alagadas.

 Resiidencial ho
orizontal – áreas com
m predomín
nio de edifficações ressidenciais horizontais,
h
,
pode
endo incluirr um ou outro edifício de apartamentos e alguma
a
ativvidade comercial e de
e
serviiços de interesse local.

 Resiidencial ve
ertical – áre
eas com pre
edomínio de
e edifícios de
d apartam entos, pode
endo incluirr
uma ou outra ed
dificação residencial ho
orizontal e alguma
a
ativ
vidade comeercial e de serviços
s
de
e
esse local.
intere

 Com
mércio e serrviços – predomínio d e atividades terciárias de médio e grande po
orte.

 Uso Industrial – áreas com
c
edificaçções de médio ou grande portee relacionad
das ao uso
o
indusstrial.
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 Equiipamentos sociais – infraestrutuuras de saú
úde, educação, culturaa ou lazer, bem como
o
uso iinstitucional (órgãos pú
úblicos, auta
arquias e etc.).

 Lanççamento im
mobiliário vertical – áreas ond
de estão se
endo implem
mentadas ações
a
para
a
insta
alação e lançamento futuro de ediffícios de mé
édio a grande porte.

 Caracterizzação do us
so e ocupa
ação do so
olo na ADA
A estrutura
a fundiária existente na ADA é re
esultante do
o processo de ocupaçção que carracterizou a
formação da região que comp
preende oss bairros da Barra Funda, Águaa Branca, Sumaré e
Pompeia.
e que na de
e embocadu
ura da gale
eria projetad
da do córre
ego Água P
Preta predom
mina o uso
o
Verifica-se
residenciall, horizonta
al e vertical, sobre qua
adras de tra
açado e dim
mensões reegulares. Este
E
tipo de
e
uso se esttende pelo eixo que acompanha as ruas Ra
aul Pompeia
a, Dr. Mirannda de Aze
evedo e Dr..
Augusto de
e Miranda até
a a Rua Venâncio
V
Airres.
A região de emboccadura das
s galerias do Córreg
go Sumaré
é possui ppor sua vez, o uso
o
antemente comercial,
c
o qual pode
e ser observ
vado especialmente aoo longo da Av.
A Sumaré
é
predomina
e da Rua T
Turiassú. Além
A
disso, neste trech
ho podem-s
se notar gra
andes quad ras manten
ndo ainda o
uso residencial horizo
ontal.
Operação Consorciad
da da Águua Branca pode serr
O perímetro que abrange a área da O
ado por do
ois conjunto
os distintos . O primeirro, compreendido ent re as Ruas
s Turiassu,,
caracteriza
Venâncio Ayres e ass Avenidas Pompeia, Santa Marina e Antá
ártica, até a ferrovia possui uso
o
do, cujas classes iden
ntificadas sã
cial, equipamentos socciais, industrial, e, em
m
diversificad
ão: comerc
menor med
dida, lançam
mentos imo
obiliários, ussos residencial de amb
bos os tiposs e industria
al.
o trecho à norte, com
mpreendido
o entre a Marginal
M
Tie
etê, as Aveenidas San
nta Marina,,
O segundo
Antártica e Ordem e Progresso, até a linh
ha férrea po
ossui como
o uso predoominante comércios e
serviços, llotes de uso industrial, camposs antrópico
os, equipam
mentos socciais, áreas
s verdes e
pequenas áreas resid
denciais horrizontais e la
ançamentos imobiliário
os.
o, a ADA e também a AID, teeve como indutor do
o
Conforme analisado no perfil econômico
ano a próp
pria ferrovia
a, que atra
aiu diversas
s indústriass, como as
s Indústriass
desenvolviimento urba
Reunidas F
Francisco Matarazzo
M
- IRFM.
nsequência dessa ocu
upação indu
ustrial, nota
a-se que a atual paisaagem cons
struída está
á
Como con
atrelada ao pretérito e também atual dese
envolvimento da indús
stria na AD
DA. Essa paisagem
p
é
a por depóssitos, armaz
zéns e galpõ
ões industriais.
constituída
Com a dinâmica industrial pa
aulista dura
ante a seg
gunda mettade do sééculo XX, ocorreu a
ntração indu
ustrial, que teve como reflexo a de
esativação de parte daas unidades
s existentess
desconcen
ao longo d
da ferrovia. Essas unidades “migra
aram” para cidades do
o interior ouu mesmo na
as áreas da
a
região metropolitana de São Pa
aulo, próxim
mas às rod
dovias Presidente Dutrra, Fernão Dias entre
e
outras.
ois elemento
os geográfiicos marcam
m ADA, sen
ndo eles: o rio Tietê e a ferrovia..
Pode-se dizer que do
es elemento
os foram ob
bstáculos fíísicos que dificultaram
d
a integraçã
ão espaciall
Por muito tempo esse
d
o da paisag
gem.
e também fatores de degradação
Após a superação de
d algumas barreirass, como o próprio rio
o Tietê, paassou-se a induzir a
o urbana, na
a medida em
m que se e ncontram em
e andamento as obraas de rebaix
xamento da
a
renovação
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calha e de
espoluição do
d rio e prevê-se a mo
odernização
o da linha fé
érrea, adequuando-a ao
o padrão de
e
funcionamento das lin
nhas de me
etrô. Em am
mbos os ca
asos abrem-se a possiibilidade de
e uma nova
a
o urbanística
a que recup
pere a funçã
ão paisagís
stica do Tiettê e de partte de sua vá
árzea, além
m
concepção
da reorgan
nização esp
pacial da orrla das ferro
ovias atravé
és da reade
equação dee seus traça
ados, e que
e
induza novvos padrõess de uso e ocupação
o
d
do solo. Parra tanto, torna-se neceessária a rea
alização de
e
obras que mitiguem o problema das
d enchen
ntes verifica
adas nesta área.
á
os da avenid
da Antártica
a e avenida
a Pompeia, eixos principais de traansposição da ferrovia,,
Os viaduto
foram impllantados en
ntre o final da década de 60 e início da déc
cada de 70.. Até então, os únicoss
pontos de travessia eram
e
os viad
dutos da avvenida Paca
aembu e o viaduto
v
da LLapa, a pas
ssagem em
m
na Estrada Velha de Campinas
C
((atual avenida Raimun
ndo Pereiraa de Magalhães) e ass
desnível n
passagenss em nível na
n avenida Santa Marin
na e Rua do
o Curtume.
A ligação longitudina
al com os distritos da
a Barra Fu
unda e Bom
m Retiro, aatual avenid
da Ermano
o
d São Vic
cente, não estava tota
almente imp
plantada noo início dos anos 70..
Marchetti/ Marquês de
ultado desta
a situação verifica-se a ocupação recente da
d região, pprincipalmente a partirr
Como resu
da avenida
a Pacaembu
u e avenida
a Santa Marrina.
Após a consolidação do “Mapa de
d Uso e O
Ocupação do
d Solo da ADA
A
do Meeio Socioeconômico” –
uantificar ass diversas categorias
c
d
de uso do solo,
s
que es
stão exibidaas na Tabela 9.2.6-1 e
pôde-se qu
Gráfico 9.2
2.6-1. Esta Tabela mo
ostra os vallores absolutos e relativos da áre
rea de cada
a classe de
e
uso e ocup
pação do so
olo na ADA..

Ta
abela 9.2.6 -1
Quantifica
ação de áre
eas das cla
asses de uso e ocupa
ação do so
olo na ADA
Área
Hecttares
%
Á
Área
verde, praças e outra
as áreas púb
blicas
29,78
4,38%
%
C
Campo
antróp
pico, solo ex posto ou alagados
32,55
4,79%
%
C
Comércio
e Serviços
306
6,65 45,11 %
C
Corpo
d'água
11,10
1,63%
%
Equipamentos
s Sociais ou Uso Instituc
cional
133
3,49 19,644%
La
ançamento Imobiliário Ve
ertical
4,87
0,72%
%
R
Residencial
Horizontal
H
57,34
8,44%
%
R
Residencial
Vertical
V
19,19
2,82%
%
U Industriall
Uso
82,74
12,177%
V
Vegetação
Pio
oneira
2,06
0,30%
%
Total
679
9,77
100, 0
Classes
s

A classe d
de uso Equ
uipamentos Sociais occupa 133,5 hectares, o equivalennte a 19,64%
% da ADA..
Essa classse é compo
osta por edifícios em s ua maioria públicos, que
q possuem
m a função
o de prestarr
serviços à sociedade
e. Dentre vários equip
pamentos, destacam-s
d
se na ADA o SESC Pompeia,
P
a
Casa das C
Caldeiras, o Estádio do Palestra Itália, a Ferrrovia. As Fotos
F
9.2.6--1 a 9.2.6-6, ilustram a
fachada de
e alguns equipamentos
s sociais da
a ADA.
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G ráfico 9.2.6
6-1
Ocorrrência das categorias
s de uso na
a ADA
Vegetação Pionneira
0%
ncial Vertical
Residen
3%
Residencial
Horizontal
Lançamento
o
8%
Im
mobiliário Vertical
1%

Áreas verdes
4%

U
Uso
Induustrial
122%

Equipamentoos
Sociais
20%

Campo antrópico
5%

Comérrcio e Serviçoss
45%

Co
orpo d'água
2%

Foto
F
9.2.6-1: CET – Co
ompanhia de
e Engenhariia de
Tráfego
T
– loc
cal onde func
ciona o Centrro de Treinam
mento
e Educação e Educação de Trânsito
o – localizad
da na
avenida
a
Marq
quês de São Vicente
V
– pró
óximo aos C.T
T. (SP
e Palmeiras).

Foto 9.2.6-2: Cen
ntro de Treinaamento do São
S
Paulo F.C
C.
(C.T.. SP), localizado na avvenida Marq
quês de Sã
ão
Vicen
nte.
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Foto
F
9.2.6-3: Centro de Treinamentto do Palm eiras,
lo
ocalizado na avenida Marrquês de São Vicente.

Foto
F
9.2.6-5: S
SESC Pompe
eia, localizado na Rua
Clélia.
C

Foto 9.2.6-4: Ins
stituto Rogaacionista – localizado na
n
nida Santa Marina,
M
em ffrente a fáb
brica da Sain
nt
aven
Goba
ain–atende 40
00 crianças eem projetos educacionais
e
.

F
Foto 9.2.6-6
6:
Casa das Caldeeiras,
lo
ocalizada na
a Rua Auro Soares
S
de M
Moura
A
Andrade.

Para visua
alizar a conccentração desses
d
equiipamentos sociais
s
na ADA
A
recomeenda-se a consulta
c
ao
o
Mapa da In
nfraestruturra e Equipam
mentos Socciais da AD
DA.
A classe d
de comércio
os e serviç
ços represe
enta 45,11%
% da ADA, predominaando sobre as demaiss
categorias de uso. Vale
V
ressaltar que em
m alguns casos
c
os lo
ocais enquaadrados ne
esta classe
e
p
esba
arrar com a dos equip
pamentos soociais, com
mo é o caso
o
também prrestam servviços que podem
do Sesc Pompeia. Nestes casos, a cla
assificação baseou-se
e na predoominância do serviço
o
prestado.
a preferencialmente naas vias esttruturais da
a
A localizaçção dessess estabelecimentos esstá disposta
ADA, como pode serr observado
o nos eixoss da avenid
da Marquês
s de São V
Vicente, Av. Francisco
o
o, Av. Pomp
peia e Sum
maré e rua Turiassu. Além
A
dessa
as vias, connstatou-se durante oss
Matarazzo
levantamentos de cam
mpo que as
s ruas situa
adas ao norrte da linha
a férrea, tam
mbém são locais
l
onde
e
estão insta
alados diversos estabe
elecimentoss de comérc
cios e serviços. As Footos 9.2.6-7
7 a 9.2.6-10
0
ilustram alg
guns desse
es estabelec
cimentos de
e comércio e serviços que estão innseridos na
a ADA.
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Foto 9.2.6-7
7: Edifício em
mpresarial – empresas Co
onfix e
Doublé Fasttener, localiza
ada na rua Sa
anta Marina.

Fotto 9.2.6-8: Ed
difício empreesarial – loc
calizada na rua
r
Adrriano Marchin
ni.

Foto 9.2.6-9
9: Shopping
g Bourbon, localizado n
na rua
Turiassu – a
ao sul da ferro
ovia.

Fotto 9.2.6-10: Edifício e mpresarial,
ave
enida Santa Marina
M
– nortee da ADA

localizado

Assim com
mo os comé
ércios e serviços, as á
áreas onde predomina
am Indústriaas estão inseridas em
m
um contexxto de facillidade de escoamento
e
o de merca
adorias e acesso
a
de consumido
ores. Desta
a
forma, esta classe de
e uso, que representa
a 12,7% da
a ADA, loca
aliza-se preedominante
emente nass
des dos seg
guintes eixo
os viários:
proximidad







Marginal do Tietê;
Avenida Santa Ma
arina;
Avenida Comenda
ador Martine
elli;
Avenida Thomas Edson;
E
e
Avenida Marquês de São Viccente.








Rua Moisés
M
Kauuffman;
Rua Moisés
M
Kahhan;
Rua José
J
Kryss;;
Rua Achilles
A
Orl ando Curto
olo;
Rua Gustav
G
Willli Borghoff; e
Rua Alfredo
A
de C
Castro.
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As Indústrrias Saint Gobain
G
e da
a Duratex-D
Deca, locallizadas respectivamennte, na avenida Santa
a
Marina e a
avenida Ma
arquês de São
S Vicente
e, são as que mais de
e destocam
m na paisagem, devido
o
principalme
ente a localização priv
vilegiada e ttambém dim
mensão da área
á
do parrque industrrial.
do anteriormente, a IIndústria Saint
S
Gobain era denoominada antigamente
e
Conforme mencionad
Vidraçaria Santa Mariina.
Além desssas, existem
m diversas outras ind ústrias de pequeno e médio porrte. Entre essas,
e
vale
e
destacar a presença das que po
ossui maior relevância, tais como: SGD Brassil (indústria
a fabricante
e
de frascoss de vidros para perfu
umes), Alco
oa (alumínio
o), Brasilata (fabricantte de emba
alagens de
e
lata), Kurzz (Fábrica de materriais de plá
ástico), Hu
ucotex (Acessórios T
Têxteis), So
ony Brasil,,
Bandeirantte Brazmo (Produtos
s químicos – tintas e resinas), Crawfordd e Impol Aluminium
m
(distribuido
or de vigas e perfis de
e alumínio). Todas ess
sas indústrias estão loocalizadas ao
a norte da
a
ferrovia.
ustram parte
e destas ind
dústrias inse
eridas na A
ADA.
Nas Fotos 9.2.6-11 a 9.2.6-16 ilu

Foto 9.2.6-11
1: Fachada da
d Indústria Saint
S
Gobain – notar
a presença da chamin
né feita de tijolos
t
de b
barro –
anta Marina.
localizada na avenida Sa

Fotto 9.2.6-12: Indústria Saaint Gobain –localizada na
ave
enida Santa Marina.
M

Foto 9.2.6-13: Fachada da Indústria Tyco Eletro
onics –
omendador Martinelli.
M
localizada na avenida Co

Fotto 9.2.6-14: Fachada d
da Indústria
a Crawford
localizada na av
venida Marqu
uês de São Vicente.
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Foto 9.2.6-15: Áreas da Indústria
a Duratex-D
Deca –
arquês de São Vicente.
localizada na avenida Ma

Fotto 9.2.6-16: Fachada
F
da I ndústria Imp
pol Aluminum
m –
localizada na rua Dr. Moiséss Kahan.

As classess de uso Re
esidencial Horizontal
H
e Residencial Vertical corresponde
c
em respecttivamente a
8,44% e 2,,82% da AD
DA.
A classe d
de uso Ressidencial Horizontal é composta por edifica
ações de aaté 3 pavim
mentos com
m
função de residência//moradia pa
ara a popu lação inserrida na ADA
A. Esta classse ocorre com maiorr
a ao longo de ruas, pois ao lon
ngo das av
venidas predomina o uso come
ercial. Vale
e
frequência
destacar a
as área residenciais de
e padrão h orizontal es
stão localiz
zadas próxim
mas ao em
mboque dass
galerias do
o Córrego Água
Á
Preta.

9.2.6-17 a 9.2.6-20,
9
reg
gistram as á
áreas de us
so residencial horizontaal localizada ao sul da
a
As Fotos 9
ferrovia.

Foto 9.2.6-1
17: Área de uso residencial horizon
ntal –
localizado n
na Dr. Miranda
a de Azevedo
o

Foto
o 9.2.6-18: Área
Á
de uso
o residenciall horizontal –
loca
alizado na Rua Dr. Augustto de Miranda
a
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Foto 9.2.6-1
19: Área de uso reside
encial horizo
ontal –
localizado n
na Rua Profes
ssor Roca Do
ordal

Foto
o 9.2.6-20: Área
Á
de uso
o residencia
al horizontal –
loca
alizado na Ru
ua Professor Roca Dordal

m
pres
sente na AD
DA, contud
do, pode-se
e
Em númerro de área, o uso resiidencial verrtical está menos
dizer que g
grande parrte da população da A
ADA vive em
m domicílios
s do tipo appartamento
o, já que se
e
trata de um
ma ocupaçã
ão de alto adensamen
nto, onde re
esidem dive
ersos moraadores em um mesmo
o
condomínio.
nto do uso e ocupação
o do solo co
onstatou-se que a maiooria do uso residenciall
Durante o mapeamen
da na porção sul da AD
DA, acompa
anhando as
s galerias doo córrego Água
Á
Preta..
vertical esttá localizad
Este tipo d
de ocupação
o é especia
almente obsservado ao longo das ruas
r
Dr. Mirranda de Az
zevedo, Dr..
Augusto de
e Miranda, Venâncio Ayres
A
e Rau
ul Pompeia..
entos de ca
ampo consttatou-se qu
ue exatamente na áreaa ao norte da
d ferrovia,,
Durante oss levantame
localizada dentro do
o perímetro
o da Ope
eração Urb
bana da Água
Á
Brancca, onde não existe
e
cial vertica
al, estão sendo
s
implantados d iversos La
ançamentoss
concentraçção de usso residenc
Imobiliárioss Verticais. Isto demo
onstra que
e, embora ainda
a
não seja ocupaado por es
sse padrão
o
(residencia
al vertical) existe uma
a tendência
a já em andamento,
a
que certaamente torn
nará o uso
o
residenciall vertical ma
ais presente
e nesta área
a.
ário Vertica
al – foi regis
strada em 0,72% da ADA.
A
Além
m
Esta classse de uso – Lançamento Imobiliá
dessa área
a ao norte da
d ferrovia, foi verifica do esse us
so em algun
ns locais aoo sul da ferrrovia, como
o
por exemp
plo, Avenida
a Francisco Matarazzo .
As Fotos 9
9.2.6-21 a 9.2.6-24
9
ilu
ustram as p aisagens com o uso re
esidencial vvertical e la
ançamentoss
imobiliárioss verticais:

361

Foto 9.2.6-2
21: Área de
e uso resid
dencial vertiical –
localizado no entronca
amento da Rua Mirand
da de
m a Travessa
a Roque Adóg
glio
Azevedo com

Foto
o 9.2.6-22: Área de usso residenc
cial vertical –
loca
alizado na Av
venida Santa Marina– em frente a Cas
sa
de Pães
P
Villa Rea
al.

Foto 9.2.6-2
23: Área de uso
u
residenciial vertical n a Rua
Azevedo com
m a rua Roca Dordal.
Miranda de A

Foto
o 9.2.6-24: Lançamento
o Imobiliário
loca
alizado na Ave
enida Santa M
Marina.

Vertical

As Áreas Verdes são
o composta
as por praçças, canteiros centrais e jardins ppúblicos, cuja função,,
dentre outrras, é deixa
ar espaços livres e verrdes para apropriação
a
da populaçção com atiividades de
e
lazer. De a
acordo com
m BARTALIN
NI (1986), o
os espaços livres e as áreas verdees desempenham trêss
funções prrincipais no urbano e são
s agrupa das em: vis
suais e pais
sagísticas, recreativas (sociais) e
ambientaiss. Ainda de
e acordo co
om o autorr em uma situação id
deal estas funções de
evem estarr
interligadas. A totalida
ade dessa classe
c
repre
esenta 4,38
8% da ADA
A e é repressentada esp
pecialmente
e
orizadas.
por praçass, canteiros e vias arbo
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Fig
gura 9.2.6-1
1: Áreas Ve
erdes na ADA.
e
m-se as man
nchas de so
olo expostoo e as áreas
s ocupadass
Na classe de Campo Antrópico enquadram
ação herbácceo-arbustiv
va sem rep resentativid
dade florística. Essa cllasse ocupa
a 4,79% da
a
por vegeta
ADA e esttão inserida
as em área
as vizinhass ou intersticiais à urb
banização, jjá alteradas por usoss
antrópicos. Essas áre
eas encontrram-se ponttualmente de
d forma mais expresssiva entre as
a avenidass
de São Vice
ente e Nicola
as Boer, e ttem como proprietário
p
a empresa Tecnisa.
Marquês d
A classe M
Mata Pioneira foi considerada porrque, em alg
guns casos
s, no interio r das áreas
s de campo
o
antrópico foram iden
ntificadas pequenas
p
á
áreas onde
e existem indivíduos arbóreos (exóticos
(
e
d estágio inicial
i
de re
egeneração. Ao todo, essa
e
classee de ocupaç
ção do solo
o
nativos) indicadores de
a 0,3% da ADA;
A
e está localizada no interior do terreno da Tecnisaa e na porçã
ão ao fundo
o
representa
do Circo do
os Sonhos.
brem 1,4% da ADA, se
endo que a maior parte
e deles estãão represen
ntando o rio
o
Os corpos d’água cob
o em superrfície e estão inseridoos na ADA são todoss
Tietê. Os outros curssos d’água que estão
do rio Tietê
ê, sendo eles: Córreg
go da Água
a Branca, Córrego
C
da Água Pretta, Córrego
o
afluentes d
Sumaré, C
Córrego Quirino dos Sa
antos. A Fotto 9.2.6-25 retrata o Có
órrego Quirrino dos San
ntos.
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Fo
oto 9.2.6-25: C órrego Quirrino dos Santos.
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 Ativ
vidades Ec
conômicas
s da ADA
a
econômicas
e
s da ADA fo
oram levanta
ados dadoss junto ao Cadastro
C
de
e
Para caraccterizar as atividades
Empresas do Centro de
d Estudos
s da Metrópo
ole, que datam de 200
03.
Ao todo foram iden
ntificadas nos
n
setore s censitáriios da AD
DA 2013 eempresas, que estão
o
bservado no
o quadro 9
9.2.6-1, de acordo com as funçõões sob a qual estão
o
distribuídas como ob
as, conform
me as categorias apre
esentadas. Estas cate
egorias porr sua vez podem serr
cadastrada
agrupadass, formando
o os setores
s primário, ssecundário e terciário da econom
mia, categorrização que
e
também esstá apresen
ntada no quadro a segu
uir.

Qu
uadro 9.2.6
6-1
Distribuição de Empres
sas da ADA
A por Categorias de Atividades
A
Econômic
cas
Seç
ção

Deno
ominação

Total

A
C
D
E
F

14
2
238
4
42
861

O

Agriccultura, pecuária, silviculttura e exploração floresta
al
Indússtrias extrativ
vas
Indússtrias de tran
nsformação
Produção e distribuição de el etricidade, gás e água
Consstrução
Comércio; repara
ação de veícculos automotores, objetos
pesso
oais e domésticos
Aloja
amento e alim
mentação
Transsporte, arma
azenagem e comunicações
Interm
mediação fin
nanceira
Ativid
dades imobiliárias, alugu éis e serviço
os prestados às
emprresas
Admiinistração pú
ública, defesa
a e seguridade social
Educcação
Saúd
de e serviços
s sociais
Outro
os serviços coletivos,
c
socciais e pesso
oais

-

Não identificada

G
H
I
J
K
L
M
N

155
63
41
415

Setor da
Economia
Primáriio
Secund
dário

Terciárrio

2
35
44
95
2

-

ar as inform
mações dos
s setores ccensitários da
d ADA de
e
Para tratarr os dados foi escolhiido trabalha
acordo com
nomia, de fforma a ap
presentar a composiçãão da economia local..
m os setorres da econ
Para tanto
o, foi calculada a participação (e
em porcenta
agem) que cada setorr da econo
omia possuii
dentro do setor cen
nsitário, e a porcenta
agem que todas as atividades
a
eeconômicas do setorr
ão à ADA , sempre com base na quanttidade de empresas,,
censitário possuem em relaçã
es estas qu
ue estão apresentadas na tabela 9.2.6-2.
9
Percebe-se quue há grand
de variação
o
informaçõe
nas porcen
ntagens que cada seto
or censitário
o representta para a economia
e
loocal, e esse
e fenômeno
o
pode ser e
em parte explicado pelo
o uso do so
olo que se observa
o
na área, onde há setores censitárioss
que apressentam usso predomiinantement e residenc
cial, que portanto
p
n ão possue
em grande
e
quantidade
e de empre
esas, e ou
utros com u
uso predom
minantemen
nte comerccial ou indu
ustrial, que
e
apresentam
m maior pe
eso na econ
nomia da A
ADA. A figu
ura 9.2.6-2 apresentad
a
a na sequê
ência traz a
mesma rellação, que a tabela, mas
m em form
ma de gráfic
co, por onde já se perccebe a pred
dominância
a
do setor te
erciário.
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Ta
abela 9.2.6
6-2
Emprresas dos Setores
S
Ce
ensitários q
que formam
m a ADA Distribuídass por Setorres de
Ativida
ades Econô
ômicas

Setore
es
Censittários

Distribuiç
ção das
Econôm icas
Setor Cen
nsitário

Atividades
s
no
o

Primário Secundário Terciário
o

% do To
otal de
Empresass
na
ADA

355030
0806000001

1,82%

25,45%

72,73%

13,66%

355030
0806000004

0,34%

8,39%

91,28%

14,80%

355030
0806000005

0,00%

15,28%

84,72%

3,58%

355030
0806000006

0,00%

31,87%

68,13%

4,52%

355030
0806000017

1,47%

2,94%

95,59%

3,38%

355030
0806000018

0,91%

5,00%

94,09%

10,93%

355030
0806000023

0,00%

0,00%

100,00% 0,25%

355030
0806000027

0,00%

21,74%

78,26%

4,57%

355030
0860000070

1,16%

6,98%

91,86%

4,27%

355030
0860000071

2,00%

6,00%

92,00%

2,48%

355030
0860000091

0,00%

11,76%

88,24%

3,38%

355030
0860000096

0,00%

15,69%

84,31%

2,53%

355030
0860000114

0,00%

4,76%

95,24%

1,04%

355030
0860000115

0,00%

0,00%

100,00% 1,04%

355030
0860000116

0,00%

2,22%

97,78%

355030
0860000117

0,00%

0,00%

100,00% 0,94%

355030
0860000133

0,00%

10,00%

90,00%

2,98%

355030
0860000134

0,00%

9,62%

90,38%

2,58%

355030
0860000135

0,00%

11,69%

88,31%

3,83%

355030
0860000136

4,26%

8,51%

87,23%

2,33%

355030
0860000137

0,00%

11,11%

88,89%

2,68%

355030
0860000138

0,00%

5,33%

94,67%

3,73%

355030
0860000140

0,00%

5,56%

94,44%

0,89%

355030
0860000186

0,00%

5,13%

94,87%

1,94%

355030
0860000187

0,00%

5,56%

94,44%

0,89%

355030
0860000199

0,00%

0,00%

100,00% 0,35%

355030
0860000214

4,35%

17,39%

78,26%

1,14%

4,92%

95,08%

3,03%

11,92%

87,38%

100,00%

355030
0860000218 0,00%
Total
po
or
0,70%
Ativida
ade

2,24%
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Distribu
uição daas Emprresas po
or setorr
econô
ômico na ADA
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

Terciáriio

30%

Secundário

20%

Primário

10%
0%

Figura 9.2.6--2: Compos
sição dos s
setores cen
nsitários por setores econômic
cos

na tabela acima
a
estão
o apresenta
ados os tota
ais que cad
da setor dee atividade econômica
a
Também n
representa
a da econo
omia da AD
DA, por me
eio dos qua
ais se perc
cebe que a grande maioria
m
dass
atividades econômica
as pertence
e ao setor te
erciário. Em
m seguida aparecem
a
aas atividade
es do setorr
o. Por último, constam as atividad
des do seto
or primário, fato que erra de se es
sperar dado
o
secundário
que se tratta de uma área
á
urbana
a consolidad
da. A figura
a 9.2.6-3 representa essta divisão por setoress
econômico
os que ocorrre na ADA.
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Settores Econômiccos na ADA
A
Primário

Secundário
o

Terciário
o

1%
12%

87%

Figura 9
9.2.6-3: Dis
stribuição das
d ativida des econô
ômicas da ADA
A
por seetores econ
nômicos
o 9.2.6-2 esttão apresen
ntadas as p
porcentagen
ns que as empresas dee cada seto
or censitário
o
No quadro
divididas p
por setores econômicos
s representtam em com
mparação com o total ddas empres
sas da ADA
A
distribuídas por setore
es econômicos.

Qu
uadro 9.2.6
6-2
Porcen
ntagem do Total por Setor Econ
nômico
Setores
Censitárrios

P
Primário Se
ecundário Terciário

35,71%
3550308
806000001 3
7,14%
3550308
806000004 7

29
9,17%

11,37%

10
0,42%

15,46%

0,00%
3550308
806000005 0
0,00%
3550308
806000006 0

4,58%

3,47%

12
2,08%

3,52%

0,83%

3,70%

4,58%

11,77%

0,00%
3550308
806000023 0
0,00%
3550308
806000027 0

0,00%

0,28%

8,33%

4,09%

7,14%
3550308
860000070 7
7,14%
3550308
860000071 7

2,50%

4,49%

1,25%

2,62%

0,00%
3550308
860000091 0
0,00%
3550308
860000096 0

3,33%

3,41%

3,33%

2,44%

0,00%
3550308
860000114 0
0,00%
3550308
860000115 0

0,42%

1,14%

0,00%

1,19%

0,00%
3550308
860000116 0
0,00%
3550308
860000117 0

0,42%

2,50%

0,00%

1,08%

7,14%
3550308
806000017 7
14,29%
3550308
806000018 1
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